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MODÜLÜN ADI Büyükbaş Hayvan Derileri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül büyükbaş hayvan derilerinin tasnifi, konservasyonu
ve depolayabilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

YETERLİK Büyükbaş hayvan derilerini depolamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında büyükbaş hayvan
derilerinin yapılarını, tasnifini, korumasını istifini ve
depolamasını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Büyükbaş hayvan derilerinin tasnifini yapabileceksiniz.
2. Büyükbaş hayvan derilerinin konservasyonunu

yapabileceksiniz.
3. Büyükbaş hayvan derilerini depolayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortamlar
Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı,
öğretim materyalleri vb. projeksiyon makinesi, bıçak,
büyükbaş hayvan derisi, konservasyon tuzu, terazi, salamura
havuzu, su, kurutma ortamı, askı çubukları, eldiven, palet,
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
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uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Büyükbaş hayvan derileri, deri imalatının temel ham maddesidir. Hayvan üzerinde
canlı bir organ olan ham deri, yüzüldükten sonra birçok ihtiyaçlarımız için değişik işlemlere
tabi tutulur. Yapılan bu işlemler sonrasında ham deri daha dayanıklı ve kullanılabilir hâle
gelerek işlenmiş deri durumuna geçer. Ham deri çeşitlerinin kendilerine has özellikleri
vardır. Bu bakımdan her türün büyükbaş hayvan derisi tüm özellikleri ile iyice bilinmelidir.
Ham derinin kimyasal yapısı, tasnifi, konservasyonu, istifi ve depolanması teknik bilgi
gerektirir. Ham derinin iyi tanınması iyi kalitede ürün elde edilmesi demektir.

Ham derinin korunması amacıyla yapılan konservasyon ve şekli deri imalatının seyrini
değiştirir. Aynı zamanda konservasyon, ham maddeyi bozulmadan belirli süre
bekletebilmemize imkân sağlar. Konservasyonu ne kadar iyi yaparsak ham maddemizi de o
kadar iyi saklamış oluruz. Büyükbaş hayvan derilerinde tuz konservasyonlu (tuzlu salamura
ve tuzlama) deriler tercih edilir. Ham derilerin konservasyon sonrası yapılan istif ve
depolama işlemi de hatasız yapılmalı, istif ve depolamada yapılabilecek en küçük bir hatanın
ham maddemiz için büyük zarar oluşturabileceğini unutmamalıyız.

Kuralına uygun olarak yapılan konservasyon ve depolama sonrasında, ham deriler
kalitesinden bir şey kaybetmez. Unutulmamalıdır ki iyi ham madde kaliteli ürün demektir.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda Kimya Teknolojisi alanı,
Deri İşleme dalında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, size başarılar
diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak büyükbaş hayvan derilerinin
tasnifini yapabileceksiniz.

.

 Ham deri üretimi ve tüketiminin en fazla olduğu ülkeleri nedenleriyle
araştırınız. Ülkemizin ham deri üretimi ve tüketimindeki yeri hakkında
araştırma yaparak araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz.

 Çevrenizde ham deri kullanan üretim sektörü var mıdır? Tüketilen ham derinin
türü, kalitesi ve sektörün kapasitesi hakkında araştırma yapınız. Araştırma
sonuçlarını sınıfa rapor hâlinde sununuz.

 Deri imalat sektöründe tasnifin önemi nedir? Araştırınız.
 Deri tasnifinde kullanılan farklı metot ve teknolojik gelişmeler var mıdır?

Araştırınız.

1. HAM DERİ

1.1. Ham Deri Kaynakları ve Üretimi

Hayvanların vücut yüzeyini kaplayan deri,
canlı hayvan vücudunda çok çeşitli fonksiyonları
yerine getirir. Canlıyı soğuğa, sıcağa, dış mekanik
etkilere, ultraviyole ışınlarına ve
mikroorganizmalara karşı korur. Deri, çevre
koşullarına göre ter ve yağ bezleri yardımı ile
vücut ısısını dengeler. Bu çok yönlü görevleri
nedeniyle derinin çok karmaşık bir histolojik
yapısı vardır. Hayvan canlı iken deri de canlıdır.
Ancak hayvan kesilip yüzüldükten bir süre sonra
deri de ölür. Bu deri bazı ihtiyaçlarımızın
karşılanması için değişik işlemlere tabi tutulur.

Ham deriler, hayvan yaşamı için çok önemli olan ve protein denilen yüksek oranda
azotlu maddeler içeren, besleyici değeri yüksek bileşiklerden oluşmuştur. Ham derilerin
üzerinde yapılan mekaniksel ve kimyasal işlemler sonucunda daha dayanıklı ve kullanılabilir
hâle getirilmesiyle işlenmiş deri (mamul deri) oluşur. Kaliteli mamul bir derinin üretilmesi
için önce ham maddenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. O kadar ki bu ham madde

Resim 1.1: Büyükbaş hayvan

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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özelliğini gizler, bu yüzden kalitesiz imalatın ortaya çıktığı zamanlar görülür. Deri işleme
sektörü geniş kapsamından dolayı diğer sanayi sektörlerine göre ham maddeye daha bağımlı
bir sektördür.

Türkiye hayvan varlığı bakımından dünyada ilk sıraları almakla birlikte, hayvan
başına elde edilen verim açısından gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

Resim 1.2: Küçükbaş hayvan çeşitleri

Üretimde kullanılan ham derilerin en önemli kısmını memeli hayvan derileri oluşturur.
Deri et tüketiminde yan ürün olarak ortaya çıkar. Kasaplık bir hayvanın kesimi sonucu,
değerinin % 70’ini et, % 20’sini sakatat ve % 10’unu deri oluşturur. Bunun için ham deri
üretimi et tüketimine bağlı olarak değişir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bu sektörün ana
kaynağıdır. Ham deriler başlıca dört ana grupta toplanır.

 Büyükbaş hayvan derileri: İnek, öküz, düve, boğa, manda, malak ve dana
derileri

 Küçükbaş hayvan derileri: Koyun, kuzu, keçi ve oğlak derileri
 Av ve kürk derileri: Tavşan, sansar, tilki, kunduz, sincap, kurt, yılan, timsah vb.
 Diğer hayvan derileri: At, eşek, yaban domuzu, deve vb.

Resim 1.2: Büyükbaş hayvan derileri
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Deri sektöründe ham deri talebinin önemli bir kısmı yurt içinden karşılanmaktadır.
Ancak resmi olmayan kesimler olan kaçak ve kırsal alanlardaki kesim ham deri kalitesini
düşürmektedir. Kaçak kesimler deri üretiminin yaklaşık % 10’unu oluşturur.

1.2. Ham Derilerin Yapısal Özelikleri

Deri hayvan vücudundan yüzüldükten sonra yapısına yönelik bir takım işlemler
yapılmakta ve bir dizi olaylar meydana gelmektedir. Memeli hayvan derilerinin yapısı
incelendiğinde gerek kimyasal gerekse histolojik olarak çok farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılıklar; hayvanın cinsine, ırkına, cinsiyetine, yaşına, beslenme şekline, bakımına,
yaşadığı coğrafi bölgeye ve geçirdiği hastalıklara göre değişir. Bunun için kimyasal ve
histolojik yapının iyi bilinmesi gerekir.

1.2.1. Derinin Kimyasal Yapısı

Deri, bünyesinde su, protein, yağ, mineral maddeler, madensel tuzlar ve vitaminler
içerir. Bunlar içerisinde en önemlisi proteinlerdir. Derinin kimyasal yapısı incelendiğinde
genel olarak aşağıdaki bulgular karşımıza çıkar.

Derinin Bileşenleri Derideki Oranı (% olarak)
Su 64-65

Protein 33

Yağ 2

Mineral maddeler ve madensel tuzlar 0,5

Diğer maddeler 0,5

Tablo 1.1: Ham derinin genel bileşenleri

Yukarıdaki tabloda belirttiğimiz oranlar deri üzerine etkili olan faktörlere bağlı olarak
(cins, ırk, yaş, beslenme şekli vb.) değişir.

Proteinler genel olarak iki grupta incelenir:

 Şekilli proteinler: Derinin asıl yapısını oluşturur. Şekilli proteinlerin yapısında
% 29 oranında kollagen bulunur. Geriye kalan yaklaşık % 2,3 ’lük kısmını ise
keratin ve elastin(Keratin: % 2, Elastin: % 0,3) oluşturur. Bunlardan keratin,
kıl, yün ve kılların bileşiminde diğerleri ise derinin elyaf yapısı içerisinde
bulunur.

 Şekilsiz proteinler: Genellikle elyaf arası proteinler dediğimiz yapı maddesi
olmayan, deriye rengini veren albümin, globülin ve melamin gibi maddeler olup
derinin işlentiye alındığı, ilk safhalarda deriden uzaklaştırılır. Şekilsiz proteinler
yaklaşık % 1,7’lik bir orana sahiptir.
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Derinin kimyasal yapısındaki tüm bileşikleri analiz ettiğimizde ise şu elementlerden
oluştuğunu görürüz.

Elemenler Derideki Oranı (% olarak)
Karbon (C) 50

Oksijen (O) 25

Azot (N) 18

Hidrojen (H) 7

Tablo 1.2: Ham derinin yapısındaki elementler

1.2.2. Derinin Histolojik Yapısı

Memeli hayvan derilerinin histolojik yani doku yapısı kesit olarak incelendiğinde üç
ana tabakadan ibaret olduğu görülür. Bunlar, üst tabaka (epidermis), orta tabaka (dermis), alt
tabaka (hipodermis)’dir.

Şekil 1.1: Derinin histolojik yapısı
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 Üst tabaka (epidermis)

Derinin kıl yüzünü oluşturan, kürklük deri yapılmayacaksa ana deriden uzaklaştırılan
epitel hücrelerden oluşmuş tabakadır. Toplam deri kalınlığının % 1-2’sini oluşturur. Koryum
(Corium) tabakasının üzerinde bulunur. Bu tabakalar koryumdan uzaklaştıkça tırnaksı yapıya
dönüşür. Bu hücreler canlılıklarını kaybetmiş olup kimyasal ve enzimatik etkilere dayanıklı
hâle gelir.

Epidermis tabakasında kan damarları bulunmaz. Bu tabakadaki epitel hücreler orta
tabaka olan koryumdan beslenir. Koryuma en yakın olan tabakadaki hücrelerin çekirdekleri
vardır. Bu hücreler sürekli olarak üst tabakalara itilir. Bu arada hücre çekirdeklerini
kaybederek boynuzsu hücreler hâline dönüşür. Epidermis tabakasının hemen koryumun
üzerinde olan kısmı (bazal tabaka) silindirik çekirdekli hücrelerden meydana gelir. Bu
hücreler koryum tabakasının hemen üst kısmında bulunan kan damarlarından beslenir.

Bazal tabaka hücrelerindeki pigmentler ışık etkisiyle deri rengini verir. Epidermis
tabakasındaki üst yüzeyin içine doğru çukurlar oluştuğu ve kılların yerleştiği görülür. Kıllar
bu çukurlarda kıl yuvası denilen bir kılıfla çevrili olarak bulunur. Kılların kalınlıkları,
uzunlukları ve dizilişleri hayvanın cinsine göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle kıllar
giderildikten sonra hayvanın cinsine göre deride spesifik bir sırça görünümü (desen)
meydana gelir. Yağ bezleri de bu tabakada yer alır.

Yağ bezlerinin ağızları kıl kanalına açılır, yağ bezlerinden kıl kanalına verilen yağ kıl
kökünü ve epidermis tabakasını yağlayarak yumuşak hâlde tutar. Yağ bezleri bir ve birkaç
kesecik hâlinde bulunur. Kısaca epidermis tabakası içerisinde kıllar, bezler, kas, sinir ve yağ
dokuları vardır. Bunların her biri deri için önemli yer tutar.

 Orta tabaka (dermis-koryum)

Derinin ana kısmını meydana getirir. Lif demetlerince zengin bir bağ dokuya sahiptir.
Vücudu çarpma, vurma, yaralanmaya karşı koruyan ve vücut ısısını dengeleyen fizyolojik bir
göreve sahiptir. Toplam deri kalınlığının yaklaşık % 85’ini teşkil eder. Deri üretiminin
değişik aşamalarında üst ve alt tabaka deriden uzaklaştırılır. Dermis tabakası mamul deriyi
oluşturur, dermis tabakası iki doku katından oluşur.

 Bağ doku (papillar - sırça)

Bağ doku hücreleri yan yana dizilerek lifçikleri oluşturur. Bu lifçiklerin kalınlıkları ve
sayıları artarak paralel doğrultuda lifleri oluşturur. Bağ doku oluşumundan sonra hayat boyu
aynı kalır, bu arada yaralanma ve zedelenme izlerini muhafaza eder. Ter ve yağ bezleri bu
kattadır. Damar ve sinir tellerince de zengindir. Ancak doku yapısının esasını lifler teşkil
eder. Lifler birbirlerine dik ve çapraz olarak bağlanmışlardır. Başlangıcı ve sonu olmayan bir
dokuma şeklindedir. Lifler kollagen ve elastiki lifler olarak ikiye ayrılır. Bunlardan kollagen
lifler elastiki liflere göre genelde çok fazladır. Asıl yapıyı kollagen lifler oluşturur. Ancak bu
kattaki lifler olarak düşündüğümüzde elastiki lifler daha fazladır. Elastiki lifler ince ve
birbirleriyle üç boyutlu bir şekilde sıkı bir örgü meydana getirmişlerdir. Elastiki lif dokusu
fazla esnek değildir, kauçuk elastikiyetindedir ve bu nedenle deriyi sertleştirir. Elastiki lifler
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kollagen liflere göre kimyasal etkilere daha dayanıklı olup fazla etkilenmez. Bu nedenle bu
tabakaya koruyucu tabaka da denir.

Hemen sırçanın altında kıl köklerinin de uzanabildiği, atar ve toplardamarların
seyredip kollara ayrıldığı dar bir şerit hâlindeki kısım görülür. Burası adeta iki katı
birbirinden ayıran ya da birbirine bağlayan bir geçiş bölgesidir. Bu bölgenin deri
işlemeciliğinde önemi büyük olup bu bölgeye ara geçiş bölgesi denir.

 Kollagen lif dokusu (retiküler - elyaf ağı)

Koryum tabakası esas itibarıyla kollagen lif dokusundan oluşmuştur. Ara geçiş
bölgesinden itibaren başlar. Bu kata elyaf ağı denmesinin nedeni bu katın doku yapısının
tamamına yakınına bağ doku liflerinden ibaret olmasıdır. Deri üretimi açısından en önemli
kısımdır. Liflerin çapraz, dikey bağlanmaları nedeniyle üç boyutlu bir yapı görülür. Deri bu
yapısı nedeniyle yırtılma mukavemeti kazanır, hava ve su buharını geçirir.

Kollagen lif dokusu karmaşık bir yapı arz eder. Lifçikler (fibriller) dallanmış bir
yapıdadır. Yaşlı hayvanların lifleri genç hayvanlara göre daha kalındır. Lifçikler bir araya
gelerek demetleri, bu demetler yan yana gelerek lifleri meydana getirir. Sığır derisindeki
lifçik demetleri 200-1000 lifçikten oluşur. Lifler 30-300 lif demetinden meydana gelir. Lifler
papiller tabakada daha incedir. Bu boşluklarda dolgu dokusu bulunur. Dolgu dokusu asit ve
alkali ile şişmez. Bu yapı nedeniyle kollagen lif dokusunda ancak lif kırılması yoluyla şişme
görülebilir. Bunun için derinin ham derinin sırtından yüzümünden itibaren deriyi korumak
onu çok titiz ve dikkatli bir çalışma ile işlemek gerekir.

 Alt tabaka (hipodermis)

Derinin en alt tabakası olup et yüzü diye de adlandırılır. Alt deri kas dokusu
yardımıyla koryum ve et tabakasını birbirine bağlar. Bu tabaka da iki kattan ibarettir.

 Yağ tabakası
 Elastiki teller tabakası

Kollagen iplik demetleri ve elastiki tellerle desteklenmiş bir tabakadır. Lif demetleri
arasında kalan boşluk ve yarıkları homojen ve yapışkan bir doku sıvısı doldurmuştur.

Bu tabakada kolaylıkla yağ toplanması olur. Damar ve sinir tellerince zengindir. Bu
tabaka yüzüm esnasında deriden uzaklaştırılmaya çalışılır, yani et yüzüm esnasında deri
üzerinde bırakılmamaya çalışılır. Bu tabaka tutkal, hayvan yemi, gübre gibi üretim
sektörlerinde değerlendirilir.

1.2.3. Derinin Dokusal Özellikleri

Sığır, manda ve dana gibi hayvanlar eti ve sütü için yetiştirilir. Bu hayvanların derileri
yeterince büyük yüzeye, kalınlığa ve mukavemete sahip olduklarından deri üretimi için
elverişlidir. Derinin kalınlığı her yerinde aynı değildir. Bu nedenle büyükbaş hayvan
derilerinin farklı bölümleri değişik maksatlar için kullanılabilir (kösele ve yüzlük vb.).
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Şekil 1.2: Derinin kısımları

Kuyruktan ilk boyun çizgisine kadar boyuna kısım, etekler hariç enine olan kısım sırt
ve sağrıyı içine alır. Bu bölgeye kropon (croupon) denir. Derinin kropon kısmı kalınlık
olarak fazla farklılıklar göstermez. Kopmaya ve yırtılmaya karşı diğer kısımlara göre daha
dayanıklıdır. Boyun ve etek kısımları daha gevşek yapıdadır. Yaklaşık olarak deri yüzeyinin
% 55’i kropon (sırt ve sağrı), % 23’ü boyun, % 22’si eteklerden oluşur.

Derinin özellikleri üzerine yaşama şartlarının, iklimin, yaş ve cinsiyetin önemi
büyüktür. Sıcak ve kuru iklimlerde deri zayıf ve ince, soğuk ve rutubetli iklimlerde deri sık
ve kalın dokulu olur. Hayvan doğal beslenme şartlarında daha iyi deri verir. Hayvanın ırkı ve
kesim zamanı da deri kalitesini etkiler.

Hayvan ne kadar gençse derisi de o derece sıkı yapılı, lifleri ince, sırçası düzgündür.
Hayvanın yaşı ilerledikçe deri lifleri kalınlaşır, deri olgunlaşır, kimyasalların etkilerine karşı
daha dayanıklı hâle gelir. Derilerdeki olgunlaşma sığırda 24 ayda tamamlanır.

 Sığır derileri

Sığırlar, eti için beslenen hayvanlar içinde birinci sırayı alır. Sığır derisi deri üretimi
için en önemli ham maddedir.
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Sığır derisinde yağ ve ter bezleri fazla gelişmemiştir. Derinin lif dokusu sıkı ve sağlam
yapıda olup dayanıklıdır. Beside gelişimini tamamlayan sığırların derilerindeki yağ oranı
daha fazladır.

 Dana derileri

Dana derilerinde kıllar kısa, ince ve yumuşak olup bütün deri yüzeyine homojen
olarak dağılmışlardır. Bu nedenle sırça yapısı homojen, ince ve güzel bir görünüm arz eder.
Deri lifleri ince, mukavemetli ve sıkı dokuludur. Süt danalarında sırt ve etekler arasında fazla
bir fark yoktur.

Yetişkin sığırlarda kıllar kalınlaşır, kıl delikleri büyür, sırça görünümü dana derilerine
göre daha kabadır. Erkek sığır derileri, dişi sığır derilerine göre daha büyük, sıkı yapılı ve
ağırdır.

 Manda derileri

Manda derilerinde kıllar kalın ve seyrektir. Ter bezleri gelişmiştir. Kendine özgü bir
sırça görünümü vardır. Genelde mobilyalık deri üretiminde kullanılır.

1.3. Ham Derilerin Sınıflandırılmasının Önemi

Kesim ve yüzümü yapılan hayvan derileri korumaya alınır. Ancak korumaya
alınmadan önce sınıflandırılmaları gerekir.

Genel olarak sınıflandırmada, ırk, alan, ağırlık, coğrafi bölge ve yüzüm hataları
dikkate alınır. Ancak uygulamada daha çok ağırlık ve kalite sınıflandırılması üzerinde
durulur.

Gruplar Taze (Kg)
Hafif 15 – 20

Orta 20 – 30

Ağır 30’dan fazla

Tablo 1.3: Sığır ham derilerinde ağırlık ayırımı

Hatalar I.Kalite II. Kalite III. Kalite

İspire (derin) Olmamalıdır. En çok 5 adet (5 cm) En çok 10 adet (5 cm)

Kesik (delik) ” En çok 2 adet (5 cm) En çok 5 adet (5 cm)

Yara izi ” En çok 1 adet (3 cm) En çok 3 adet (3 cm)

Damga izi ” En çok 1 adet En çok 2 adet

Nokra ” En çok 5 adet En çok 10 adet

Hamlaklık ” Çok az Az

Zayıflık ” Olmamalıdır. Olabilir.

Tablo.1.4: Sığır ham derilerinde kalite ayırımı



11

Gruplar Taze (Kg)
Hafif 10 kg.dan az
Ağır 10 – 15

Tablo 1.5: Dana derilerinde ağırlık ayırımı

Hatalar I. Kalite II. Kalite
İspire (derin) Olmamalıdır. En çok 3 adet (5 cm)

Kesik (delik) ” En çok 3 adet (3 cm)

Yara izi ” En çok 1 adet (3 cm)

Damga izi ” En çok 2 adet

Nokra ” En çok 5 adet

Hamlaklık ” Çok az

Zayıflık ” Olabilir.

Tablo 1.6: Dana derilerinde kalite ayırımı

Eteklerden itibaren 5 cm’lik alanlardaki kusurlar dikkate alınmaz.

1.4. Ham Derilerin Yapısını ve Kalitesini Etkileyen Faktörler

İşlenti sonrasında imalattan kaynaklanmayan bazı hatalı durumlar ortaya çıkmaktadır.
İmalatçı sık rastlanan bütün bu durumlar karşısında hatanın kaynağını bulmaya çalışmakta
olup işlenti safhalarını irdelemektedir. Ham maddenin değişebilir nitelikleri dolayısıyla
işlentideki hataları gidermek her zaman mümkün olmamaktadır. Ham deriler birçok
durumlarda çok sert, çok kuru, hastalıklı, kesik ve ispireli, düzensiz korunmuş ve bayat
olabilirler. İşlenti esnasında bu hataların bir kısmı giderilebilse de çok zaman
giderilememektedir. Bunlar ham derinin kendisinden gelen hatalardır.

Hatanın nereden nasıl geldiği çok zaman tartışılır. Ancak bu tartışmanın ana
maddesini ham derinin kendisi oluşturur. Yani ham maddenin işlentiye alınıncaya kadar
geçen zaman içerisindeki durumudur. Sonra da ısı, zaman, kimyasal maddeler ve uygulanan
yöntemler akla gelir. Bunların hepsi hatalar zincirinin halkalarını oluşturur. Bu zincirde
kopukluk nerede ne zaman olur, hata oluştursun ya da oluşturmasın derinin yapısını ve
kalitesini nasıl etkiler bunları bilmek ve açıklayabilmek gerekir. İşte o zaman tartışma olmaz
ve önlemler alınabilir.

Deriler yapılarında ve kalitelerinde meydana gelecek değişikliklere hayvanın sırtında
bulunduğu andan itibaren maruz kalırlar. İşlentiye girinceye kadar da devam eder. Bu
faktörleri üç kısımda toplamak mümkündür.

 Kesim öncesi faktörler: Kesim öncesi faktörleri sınıflandırdığımızda şunlar
karşımıza çıkmaktadır.
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Dirgen izleri: İzler

fazla değilse bu tür deriler
kullanılır.

Diken ve tel
çizikleri: Yoğun izler

içeren deriler genelinde
kullanılmaz.

İdrar ve gübre izleri:
Bu izler az olursa anilin
derilerde kabul edilebilir.

Boyun damarları:
Kan damarları deriye
hoş bir görünüm
verdiğinden sorun
olmaz.

Deride ateş
damgası: Aşırı

olmaması şartı ile kabul
görür.

Salamura ve
depolama hataları:
Bu tür hatalar genelinde
kabul edilmez.

Ekzema izleri: Bu tür

izleri içeren deriler
genelinde görülmeyen
yerde kullanılır.

Boynuz izleri:
Hafif boynuz izleri
derinin değerini

etkilemez.

Deride kaşağı izleri:
Hayvana bakılmış
olduğunu gösterir.
Üretimde sorun olmaz.

Ahır yaraları: Deride

aşırı boyutlarda olması
kabul edilmez.

Kene izleri: Bu tür

deriler izlerin aşırı
olmaması şartı ile
kullanılır.

Ameliyat izleri:
Ameliyat izleri içeren
deriler mobilya derileri
dışında kullanılır.

Tablo 1.7: Ham deride etkileyebilecek kesim öncesi hatalar

 Irkın etkisi: Her ırkın derisi kendisine has özelliğe sahiptir. İncelendikçe
çeşitli farklılıklar karşımıza çıkar. Genellikle sırt bölgesinin derisi sıkı
etek kısımlarında gevşektir. Vücutlarında hörgüç ve benzer niteliklerin
bulunduğu hayvan ırklarından elde edilen deriler ise fazla
benimsenmemektedir.

 Yaşın etkisi: Genel olarak genç hayvanların derileri ince, yaşlı
hayvanların derileri kalındır. Yaşlı hayvan derilerinde elastikiyet
azalmıştır. Çünkü protein erimesi başlamıştır. Hücrelerde büzüşme
olmuş, kırışıklıklar başlamıştır. Genç hayvan derilerinin cilt görünümü ve
elyaf ağı işlenti için daha uygundur.
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 Cinsiyet etkisi: Erkek hayvan derileri kalın ve sık dokuludur. Dişi
hayvan derileri ise daha parlak ve güzel görünümlü, ince ve elastiki
yapıdadır. Boğa derilerinde verim düşüktür, kalın olduklarından yüzey
alan kazanımı az olur. Doğum yapmış dişi hayvan derilerinin kalitesi de
düşüktür. Bu hayvanlar hamilelik dönemi yaşadıkları için karın
bölgesinin lif yapısı gevşek ve elyaf yapı arasındaki boşluklar daha
büyüktür. Emzirme döneminde bulunan dişi hayvan derileri kuru ve
kısmen elastikiyetini kaybetmiştir. Bu bakımdan hayvan derisi kalitesinde
cinsiyet çok etkilidir.

 İklim etkisi (yaşadığı coğrafi bölge etkisi): Soğuk iklimlerde yaşayan
hayvanların derileri kalın, tüy yapısı sıkıdır. Sıcak ve normal iklim
yaşayan bölgelerin hayvan derileri yumuşak ve ince olup kıl yapısı daha
seyrektir. İklime bağlı olarak derilerin elyaf yapısı değişiklik gösterir. Kış
mevsiminde ve özellikle kapalı besi yapılan ahır hayvanlarının derilerinin
elyaf yapısının zayıf olduğu görülür. Bu deriler ayrıca mat olurlar. Kapalı
besi yapılmayan hayvan derilerinin lif yapısı daha sıkı, deri rengi daha
açık ve parlaktır. İklimin gereği geceleri çok soğuk, gündüzleri de çok
sıcak olan bölgelerin hayvanlarının derilerinde bu ısı farkından dolayı
sırça mermerleşmesi (deride mozaiksi görünüm) denilen olay görülür.
Kaliteli deri imalatında bunların hiç birisinin ham derinin yapısında
bulunması istenmez.

 Beslenme şeklinin etkisi: Dengeli beslenen hayvan derilerinin histolojik
yapısının daha iyi geliştiği, yumuşak, esnek ve parlak olduğu görülür.
Derinin protein yapısı sağlam olduğundan deride erime ve büzüşme
olmaz. Tüm doku canlı ve sağlıklı hücrelerden oluştuğu için kaliteli deri
verir. Beslenmede sadece yiyeceklerin düzenli olarak verilmesi değil,
ışıkların ve ısının alışverişi de söz konusudur. Hayvan besi maddelerinin
yaz mevsiminde taze ve bol olması, kışın besi için kuru yem verilmesi de
deri üzerine etkilidir. İyi olmayan beslenmeler dokularda yetersiz
gelişmeye neden olacağından derilerde de kalite düşmesine neden olur.

 Bakımın etkisi: Bakımda ahırın temizliği, ahırın yapısı, fiziki durumu ve
hayvanlara uygulanan tımar etkilidir. Hayvan ahırının iyi
temizlenmemesi, besi alanının dikenli tellerle çevrili olması, zeminde sert
cisimlerin bulunması, hayvanlara yapılan sıcak ve kimyasal maddeli
damgalar o bölgedeki deri dokusunu zedeler ve deride iz bırakır. Bu da
deride kısmen kayıplara neden olur.

 Hastalıkların etkisi: Hayvanın yaşamı esnasında geçirdiği hastalıklar
derinin yapısında önemli değişikliklere neden olur. Bu hastalıklar
hayvanın vücuduna zarar verdiği kadar derisine de zarar verir. Sağlıksız
hayvanın beslenmesi de zordur. Hayvanlardaki hastalıklardan bazıları
insanlara da geçerek ölümlere sebep olabilmektedir.
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 Kesim ve yüzüm esnasındaki faktörler: Bunlar kesim ve yüzüm esnasındaki
hatalar olarak ayrılabilir.

 Kesim hatası ve kan: Kesim deri kaybına yol açmadan yapılır. Hayvanın
boyun kısmının derin bir şekilde kesilmesiyle gerçekleştirilir. Kesilen
hayvanın kanının deriye bulaşmaması ve derinin damarlarında kanın
kalmaması gerekir. Deriye bulaşan kan bakterilerin üremeleri için iyi bir
ortam oluşturur. Bakteriler kanda faaliyetlerini kolaylıkla
sürdürebildiklerinden deride önemli kusurlara yol açar. Deriye bulaşıp
pıhtılaşan kan kolaylıkla uzaklaştırılamaz. Böyle deriler işlendiğinde,
özellikle derinin boyanması esnasında boyayı almayarak deride dalgalı
bir görünüme yol açar. Kanın iyi akıtılmaması hâlinde kanda bulunan
demirin deri dokusunu etkilediği görülmüştür. Demir deride mavi-siyah
lekelere neden olur, bu da boyamalarda sorun oluşturur.

 Yüzme hataları: Yüzme işlemi hayvanın kesilip kanının tamamen
akıtılmasından sonra başlar. Yüzme derinin etten ayrılması işlemidir.
Yüzüm işlemi dikkatli yapılmalı, deriye zarar verilmemelidir. Yüzüm
işlemi iyi yapılmış olan derilerin kalitesi de iyi olur. Aksi takdirde hatalı
yüzümler deri kaybına yol açarak kaliteyi düşürür. Yüzüm işlemi
özellikle sivri uçlu olmayan bıçaklarla yapılmalı, deride kesik ve delik
oluşumu engellenmelidir. Ayrıca hatalı bıçak darbeleriyle ispire
oluşumuna neden olunmamalıdır.

Resim 1.3: Deri yüzülürken bıçağın konumu

Yüzüm hatalarını şöyle sıralayabiliriz.
 Hafif ispire: Çok derine gitmeyip elyaf ağı tabakasındaki kollagen iplik

demetlerine kısmen zarar veren bıçak izlerine denir.
 Derin ispire: Yarık derecesinde olup derinin tüm tabakalarını keserek

sırçaya kadar gelmiş olan bıçak izlerine denir.
 Kesik: Tüm deri tabakasının çizgi şeklinde ya da parçalı biçimde

kesilmesi olayıdır.
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 Delik: Tüm deri tabakasının belirli alan veya çapta maddi kayba
uğrayacak şekilde kesilmesi olayıdır.

Resim 1.4: İyi yüzülmemiş deri (yüzüm hatalı deri)

Resim 1.5: Kesiksiz ve deliksiz yüzülmüş deri

 Kesim sonrası faktörler: Deriler bu aşamaya kadar hatasız olarak geldiğinde
işlendiklerinde iyi kalitede ürün verir. Kesimden sonra deriler hemen işlentiye
alınmaz. Bu nedenle derilerin işlentiye alınıncaya kadar korumaya alınmaları
gerekir. Aksi takdirde koruma hataları dediğimiz hatalar ortaya çıkar.

1.5. Ham Derilerin Bozulması

Ham derilerin korumaya alınmaması ya da yetersiz ve bilinçsiz koruma yapılması
deride bozulmalara neden olur. Bu bozulmalara neden olan faktörlerin başında konservasyon
için kullanılan kimyasal maddenin (tuzun) içeriğinin ve kaynağının neden olduğu etkenler
gelir.
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1.5.1. Tuz Lekeleri

Derilerin konservasyonu için kullanılan tuzun içinde bulunan kir ve pislikler deride
lekelere neden olur. Bu lekelere tuz ya da kir lekeleri denir. Lekeler deri işlentisinde renk
dalgalanmalarına neden olur. Derideki bu lekeler kıl giderme işlemine kadar fark edilemez.
Tuzda bulunan maddelere bağlı olarak derideki lekeler de farklı olur.

 Alüminyum – demir – kalsiyum ve magnezyumun neden olduğu
lekeler:Alüminyumla karışık tuzlar deride yuvarlak ve donuk lekeler oluşturur.

Derinin konservasyonunda kaya tuzu kullanılmış ve içerisinde % 0,1’ den fazla demir
içeriyorsa demirin neden olduğu lekeler kireçlik işlemi sonunda noktalar hâlinde mürekkep
lekesi gibi görülür. Bitkisel tabaklamada bu lekeler daha belirgin hâle gelir.

Konservasyon için kullanılan tuz % 1–2 oranında iyon hâlinde kalsiyum ve
magnezyum tuzları içeriyorsa pembeden kahverengiye doğru değişen tonlarda lekelere neden
olur.

 Katran ve safranın neden olduğu lekeler: Katran ya da kömür içeren tuzlar
kahverengi lekeler oluşturur. Safra tuzları, özellikle gübrede bulunan renkli
safra tuzları deri tarafından emilerek lekelere yol açar.

 Yağın neden olduğu lekeler: Yağla kirlenmiş tuzun konservasyonda
kullanılması hâlinde kokuşma ve lekelenme olur. Bunlara yağ lekeleri de denir.

 Diğer etkenler: Bunlar genellikle hayvanın ölümünden sonra ortaya çıkan
enzim veya kimyasal içerikli tuzlardan meydana gelmektedir. Bunun dışında
bakır, kurşun, kalay ile karışık tuzlar da sarı – kahverengi lekeler oluşturur.

1.5.2. Tuz Yanığı (Kızarıklık)

Burada tuzun bakterilerle bulaşık olması söz konusudur. Kirli tuz özellikle deniz
suyundan elde edilen tuzlar bakteri içerdiğinden konservasyonda koruma işini gereği gibi
yerine getirememektedir. Konservasyon sonrasında bakterilerin etkisinden dolayı derinin et
yüzeyi kırmızı bir renk alır. Bu bize tuz yanığını ifade eder, başka bir ifade ile bu olaya
kızarıklık denir. Bu durum bize derilerin bakterilerce parçalanma sürecine girmek üzere
olduğunu kokuşma ve bozulmanın başlayacağını ifade eder. Bu durumdaki deriler iyice
temizlenerek yeniden korumaya alınmalı ya da vakit geçirilmeden işlentiye alınmalıdır.

1.5.3. Kızışma

Bu genellikle tuzlu yaş olarak korumaya alınan derilerde sık olarak rastlanan bir
durumdur. Ana sebebi hava akımının yeterli olmayıp deri yığınlarındaki ısının
yükselmesinden kaynaklanır. Deri istif yığınlarında böyle bir durumun varlığından haberdar
olmak için deri yığınının 30 cm kadar içerisine el sokularak kontrol edilir. Dışarı ile deri istif
yığınının içerisi arasında çok ısı farkı varsa bu, kızışma belirtisidir. Kızışmanın sebepleri
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olarak deponun rutubetli ve sıcak olması, hava akımının olmayışı, derilerin sıcaklığı
düşürülmeden istife alınmaları, yere serilmeleri ve istif yığınlarının yüksek olması gibi
sebepler sıralanabilir. Kızışma hamlaklığın habercisidir. Bu yüzden deriler korumaya
alınmadan önce deri sıcaklığının normal sıcaklık derecesine düşmesi sağlanmalıdır. İstifteki
sıcak bir deri dahi kızışmayı başlatabilir. Deri istifleri sık olarak aktarılarak kızışmaya
meydan verilmemelidir. Deriler soğuk olduğu hâlde kızışma oluyorsa tuzun yetersiz olduğu
ya da bakteri faaliyetinin gerçekleştiği anlaşılmalıdır.

1.5.4. Hamlaklık

Ham derilerin kesim sonrası korumaya alınıncaya kadar geçen sürede ya da
konservasyon esnasında bakterilere karşı önlem alınmaması durumunda ortaya çıkan derinin
bozulması durumudur. Hamlaklık, derilerde başta sırça yüzey olmak üzere kıl köklerinden
başlayarak dokuya ait hücreleri ve proteinleri sindirip kılların gevşemesine neden olur.
Hamlak olan derilerin herhangi bir bölgesindeki kılları elimizle çektiğimiz zaman o
bölgedeki kıllar elimize gelir. Hamlaklığın fark edildiği deriler derhal işlentiye alınmalıdır.

Hamlaklığın en belirgin özelliği kıl dökülmesidir. Bu bakımdan bu kıl dökülmesi
olayı, kellik parazitlerin ve mantarların neden olduğu kıl dökülmesi olayıyla
karıştırılmamalıdır. Bunu ayırt etmek için kızışmanın olup olmadığını kontrol etmek gerekir.
Burada bahsettiğimiz hamlaklık olayı kızışma ile başlamaktadır.

1.5.5. Bayatlık

Derilerin bayatlaması genel olarak uzun süre bekletilmelerinin bir sonucu olarak
ortaya çıksa da iyi korunmaya alınmaması, korumanın gecikmesi, uzun süre korumada
kalmalarından dolayı epidermis tabakasının dayanıklılığını kaybetmesinin bir sonucu olarak
da karşımıza çıkmaktadır. Genel ifadesi ile bayatlamak bir şeyin uzun süre bekletilmesinden
dolayı eskimesi, tazeliğini kaybetmesi olayıdır. Bayat deri her ne kadar korumaya alınmış
olsa da dayanıklılığını kaybeder.

Resim 1.6: Bayat deri
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Elyaf yapının ayrılması gibi olumsuzluklar karşımıza çıkar. Bu durum tabaklama
esnasında ne yapılırsa yapılsın önlenemez. Deriler bayatladıkça deri özü kaybı ve elyaf
zayıflaması artar. Bayat derilerde ortaya çıkan hatalar şunlardır:

 Sırça soyulması: Bayatlığın dercesine bağlı olarak taint (leke oluşumu)
epidermis bölgesinde yayılma gösterir. Taintin verdiği zarar fazla olursa deriler
işlendikçe taintli kısımlar parçalar hâlinde dökülür, buna da sırça soyulması
denir.

 Sırça hamlağı: Sırça soyulması daha geniş alanları kaplayarak derinin özellikle
sırça tabakasının döküldüğü görülür. Buna sırça hamlağı denir.

 Sırça kırılması (sırça çatlağı): Normal derecede kurutulan derilerin uzun süre
bekletilmeleri ile içerdiği nemi kaybetmesinden kaynaklanan bir deri kusurudur.
Nem oranının % 10’un altına düşmesi ile fibriller birbirleriyle temas hâline
geçer, elyaf ağındaki bu sürtüşme kırılmalara neden olur. Ayrıca bu tip derilerin
katlanması da kırılma ya da çatlamalara neden olmaktadır. Buna sırça kırılması
denir.

 Tuz deliği: Bayat derilerde iyice zayıf durumda olan elyaf ve öz, tuzların en
hafif basıncıyla bile iz bırakmalarına, yüzeysel de olsa sırçada çukurlara neden
olmaktadır. Bu duruma tuz lekesi ya da tuz deliği de denir.

 Damarlı deri: Bayatlamanın ileri hâllerinde bakterilerin neden olduğu sırça
yüzey ve elyaf yapıdaki deri özü kaybı, mamul deride oyuklu bir görünüm
sergiler, bu damar görünümüne benzediği için damarlı deri denir.

 Boş deri: Deri özü kaybına bağlı olarak derinin herhangi bir bölgesinde boşluk
meydana gelir, buna boş deri denir. Bayat derilerin hemen hemen her yerinde
boşluk görülebilmektedir.

 Beneklilik: Bayat derilerde görülebilen en hafif bayatlama kusuru
benekliliktir. Belirgin şekilde sırça yüzeyde beneklenme görülür. İstenilen bir
durum değildir.

1.5.6. Gün Yanığı

Kurutma ile konservasyon yapılan derilerde, hatalı kurutma yöntemi olan derinin yere
serilerek doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılması sonucu derideki su kaybı hızlı olarak
gerçekleşir. Ancak iki yüzey arasında kalan dermis tabakasındaki nem ise dermisin içinde
kalır. Zira et ve kıl yüzey dermisin nem alışverişini engelleyecek kadar kurumuş olur. Nemi
uzaklaştırılamayan dermis tabakasında hidroliz başlayarak elyaf yapı adeta jelatin hâline
gelir. Derinin bu bölgelerinde kabarıklıklar görülür. İlerlemiş gün yanığına sahip deriler
işlentiye alındıklarında iç ve dış yüzeyler arasındaki tabakalarının ayrıldığı görülür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılan araç ve gereçler: Değişik ham deri çeşitleri

Büyükbaş hayvan derilerinin tasnifini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Ham derileri yöresine göre

sınıflayınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.

 Ham derileri beslenme şekline göre
sınıflayınız.

 Hayvanın bakım şeklini göz önünde tutunuz.

 Ham derileri kıl yüzey yukarı
gelecek şekilde düz bir zemin
üzerine seriniz.

 Zeminin düz olmasına dikkat ediniz.
 Zemin üzerinde derinin tam açılmış

olmasına dikkat ediniz.

 Epidermis yüzeyi inceleyiniz.

 Kıl yüzeyin niteliğini inceleyiniz.
 Kıl yüzeyin temiz olmasına dikkat ediniz.
 Derinin genel görünümüne dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Türünü belirleyerek ayrı bir sınıf
oluşturunuz.

 Türünün belirlenmesinde dikkatli olunuz.

 Derinin hipodermis yüzeyi yukarıya
gelecek şekilde düz bir zemin
üzerine seriniz.

 Zeminin düz olmasına dikkat ediniz.
 Zemin üzerinde derinin tam açılmış olmasına

dikkat ediniz.

 Kesik-delik-ispire ve nokra
durumunu inceleyiniz.

 Kesik ile delik hatalarına dikkat ediniz.
 İspirelerin niteliğini belirlemede dikkatli

olunuz.
 Kesik, delik ve ispirelerin sayısına dikkat

ediniz.

 Hipodermis yüzeyi inceleyerek
konservasyon şeklini belirleyiniz.

 Hipodermis yüzeydeki konservasyon
maddesini inceleyiniz.

 Hipodermis yüzeyin durum
değerlendirmesini yapınız.

 Konservasyon şekline göre
sınıflayınız.

 Konservasyonun niteliğine dikkat ediniz.

 Derileri projeksiyon bandından
geçiriniz.

 Işığın deriden geçişine ve derideki durumuna
dikkat ediniz.

 Sınıflandırmada dikkatli olunuz.
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 Terazinin ayarlarını yapınız.

.

 Terazi ayarlarını dikkatli yapınız.

 Derileri katlayarak terazi üzerine
koyunuz.

 Derilerin terazi üzerine tam yerleştirilmiş
olmasına dikkat ediniz.

 Tartımını yapınız.  Tartımı dikkatli yapınız.

 Ağırlığına göre sınıflandırınız.  Ağırlık ayırımına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Terazinin zemin kontrolünü yaptınız mı?

2. Tartıları doğru yaptınız mı?

3. Derinin kıl yüzeyinin kontrolünü dikkatli yaptınız mı?

4. İspire hatalarını ayırt edebildiniz mi?

5. Erkek ve dişi hayvan derilerindeki farkı ayırt edebildiniz mi?

6. Kalite ayırımında ışığın parlaklığı yeterli miydi?

7. Farklı yöntemlerle konservasyonu yapılmış derilerin tasnif
karşılaştırmasını dikkatli yaptınız mı?

8. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

9. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

10. Çalışma sonrası tasnif alanının temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş hayvan değildir?
A) İnek B) Manda C) Koyun D) Dana

2. Derinin yapısındaki protein oranı yaklaşık 0/0 kaçtır?
A) % 33 B) % 64 C) % 25 D) % 55

3. Kropon için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sırt-sağrı ve eteklerden oluşur. B) Sağrı ve eteklerden oluşur.
C) Sırt ve boyundan oluşur. D) Sırt ve sağrıdan oluşur.

4. Aşağıdakilerden hangisi ham deri kalitesini etkileyen kesim öncesi faktörlerden
değildir?
A) İspire B) Cinsiyet C) Bakım D) Yaşadığı coğrafi bölge

5. Tüm deri tabakasının belirli alan veya çapta maddi kayba uğrayacak şekilde kesilmesi
olayına denir.
Tanımı yapılan yüzüm hatası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Hafif ispire B) Kesik C) Delik D) Derin ispire

6. Sığır derilerinin sırt bölgesinde sinek larvalarıyla başlayarak kurtçuk oluşup deride
kalburumsu görünüme neden olan deri hastalığı nedir?
A) Çiçek B) Nokra C) Dermatit D) Çıban

7. Elastin ve kollagen lif demetlerinin bulunduğu tabaka hangisidir?
A) Epidermis B) Ara geçiş bölgesi C) Hipodermis D) Dermis

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Ham derilerin sınıflandırması yapılırken aşağıdakilerden hangi özellik dikkate
alınmaz?
A) Ağırlık B) Renk C) Yüzme hataları D) Irkı

9. Kıl dökülmesi aşağıdakilerden hangisinin en belirgin özelliğidir?
A) Hamlaklık B) Kızışma C) Tuz yanığı D) Boşluk

10. Derinin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi en fazla bulunur?
A) Azot B) Oksijen C) Karbon D) Hidrojen

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak büyükbaş hayvan derilerinin
konservasyonunu yapabileceksiniz.

 Ülkemizdeki ham deriler hangi tekniğe göre konservasyona alınmaktadır?
Neden? Araştırınız.

 Ülkemiz ile dünyadaki ham deri üretimini karşılaştırınız. Ülkemizdeki ham deri
üretimi yeterli midir? Araştırınız.

2. BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİLERİNİN
KONSERVASYONU

2.1. Konservasyon Öncesi İşlemler

Ham deriler yapıları itibarıyla bozulmaya müsait olduklarından, işlentiye alınıncaya
kadar konservasyona tabi tutulur. Ancak konservasyon öncesi bir dizi işlem gerekmektedir.
İlk yapılacak iş mezbaha işlemleridir. Mezbaha işlemleri genellikle ham deri depolarında
yapılmaktadır. Genelde deriler tartımdan geçirilir. Daha sonra bu deriler, yıkanır, süzdürülür,
budanır ve konservasyona alınır.

2.1.1. Mezbaha İşlemleri

Hayvanlar, kombine, mezbaha ve diğer kesim yerlerinde kesilerek yüzülür. Yüzümü
yapılan deriler içeride belirli yerlere konulsa da önce çoğu kez gelişigüzel atılır. Bu
bakımdan derilerde çoğu kez kan ve pisliklere bulaşmış olarak karşımıza çıkar.

Resim 2.1: Kanlı bir deri Resim 2.2: Kirli ve gübreli deri

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Ham Derilerin Yıkanması

Yüzülen deriler genellikle kan, gübre ve benzeri pisliklere bulaşmış olacağından
yıkanmaları gerekmektedir. Deri temiz yüzülmüş olsa da ısısının düşürülmesi açısından
yıkanması uygundur. Yıkanan deriler, suları iyice süzdürülünceye kadar bekletilir.

2.1.3. Ham Derilerin Etlenmesi

Yıkanıp süzdürülmesi yapılmış deriler korumaya alınmadan önce et yüzeylerinde
bulunan yüzüm hatası fazla et ve yağlardan temizlenmeleri gerekir. Etlenmesi
yapılmadığında konservasyon maddelerinin etkisini zorlaştırmakta, hatta buralarda
bozulmalar olabilmektedir.

2.1.4. Ham Derilerin Budanması

Etlenmesi yapılmış olan deriler budamaya alınır. Derilerin işlendiğinde mamul deri
olarak kullanılamayan ya da kullanılması fayda sağlamayan kısımlar vardır. Bunların
budanmasında fayda vardır. Bunlar genelde, kafa derileri, kuyruk, bacaklarının paçalı
kısımları, tırnaklar ve etek kısımlarıdır. Ülkemizde budama işlemi kafa ve bazen de kuyruk
kısımlarının alınması şeklinde olmakta diğer kısımlar ise işlenti öncesi yapılmakta bu da
fabrikanın iş kaybına yol açtığı gibi atıklarının da artmasına neden olmaktadır.

Resim 2.3: Derinin kuyruk kısmının alınması

Ancak birçok ülkede kafa derisi ve bacakların dizlerden itibaren kesilerek budandığı,
bunun ise deride % 20’ye varan kayıplara neden olduğu görülmektedir. Bu oran göz ardı
edilmemelidir.
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Resim 2.4: Deriden ayrılmış olan kafa derisi

Resim 2.5: İstifli ve istifsiz deriler

2.2. Konservasyon Yöntemleri

Derilerin çok iyi olarak korunmaya alınması gerekmektedir. Konservasyon, yüzüm
sonrası derilerin yarı ve tam mamul deri üretiminin yapıldığı yerlere ulaştırılıncaya kadar
bozulmadan korumalarını sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

2.2.1. Kurutma Yöntemiyle Konservasyon

Derilerin korunmalarında bilinen en eski yöntem kurutma yöntemidir. Günümüzde de
kurutma yöntemi değişik şekillerde devam etmektedir. Başlıca kurutma yöntemleri şunlardır:

 Sererek kurutma: Bu kurutma yönteminde deriler et tarafı yukarı gelecek
şekilde yere serilip güneş ışığında kurutulmaktadır. Ancak kurutma esnasında
dikkat edilmesi gereken husus aşırı sıcak olmaması ve derilerin kuruması
esnasında buruşmamasıdır. Kurutmanın en basit olduğu bu yöntemin hatası ise
altta kalan kısmın rutubetli kalması tam kurumamasıdır, bu da istenmeyen bir
durumdur.
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 Asarak kurutma: Bu yöntemde deriler asılarak kurutmaya alınır. Asmak için
sırık ve ip kullanılır. Deriler et yüzeyleri yukarıya gelecek şekilde simetrik
olarak sırık veya iplere asılır. Deriler asılırken sırt çizgisinden asılır ancak
derilerin kıvrılmamasına dikkat edilmelidir. Deriler güneş ışığına doğrudan
maruz kalmayıp hava sirkülasyonu ile kurumalarına dikkat edilmelidir. Bu
kurutma yöntemi genellikle sıcak iklimli yerlerde uygulanır.

 Gererek kurutma: Gererek kurutma da kazık, ip ve sırıklardan faydalanılır.
Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde doğu-batı istikametinde çakılmış olan
kazıklara sırık sabitlenir. Deri kuyruk ve arka bacaklarından ipliklerle bu sırığa
bağlanır. Ön bacaklar ise yere çakılmış olan kazıklara iplerle gerdirilerek
bağlanır. Ancak kazıkların üst çubuğa dik olmayıp biraz meyilli olarak
çakılmasına dikkat edilmeli, derilerin gün boyunca güneş ışığını alması
sağlanmalıdır.

 Çadır şeklinde kurutma: Bu kurutma yönteminde doğu-batı istikametine
yaklaşık 90 cm yüksekliğinde çakılmış olan kazıklara ip gerdirilir. Sırt
çizgisinden et yüzeyi yukarıya gelecek şekilde deriler yerleştirilir, deriye çadır
şekli verilerek yere çakılmış olan kazıklara iplerle gerdirilerek sabitlenir.

 Şemsiye şeklinde kurutma: Yere çakılmış olan 1-1,5 metre yüksekliğindeki
kazık üzerine deri et yüzey yukarıya gelecek şekilde ortalanarak bırakılır. Etek
ve paça kısımlardan yere çakılmış olan küçük kazıklara şemsiye şekli verilip
iplerle bağlanarak gerdirilir. Buna şemsiye şeklinde kurutma denir.

2.2.2. Kimyasal Yöntemlerle Konservasyon

Derilerin konservasyonunda kimyasallardan da faydalanılmaktadır. Bunlardan en ucuz
ve kullanışlı olanı tuzdur. Tuz geniş bir etkiye sahiptir. Bunun dışında asitler de
konservasyon için kullanılmaktadır. Konservasyon için asitlerden formik asit kullanılsa da
ucuzluğu nedeniyle sülfürik asit tercih edilmektedir. Ancak hiç birisinin etkisi tuz kadar uzun
süreli olmamakta ve yaygın olarak konservasyonlarda tuz kullanımı tercih edilmektedir.

2.2.2.1. Tuzun Özelliği, Etkisi ve Korumadaki Önemi

Tuz konservasyona yardımcı olan en önemli ve temel maddelerden biridir. Koruyucu
özelliğinden dolayı bakteri faaliyetini durdurur. Derilerin konservasyonunda tuz genel olarak
su çekici özelliğinden dolayı tercih edilir. Tuz derideki su oranını düşürerek bakterilerin
yaşamasına imkân vermez. Tuz derideki suyu alarak ıslanır ancak ıslanan tuz tekrar tuzlu su
olarak deriye iade edilir. Deriden alınan öz su daima deriye verilen tuzlu sudan fazladır. Bu
alışveriş bu şekilde devam ederek derinin içerdiği su oranı % 30 civarında tuz tarafından
uzaklaştırılmış, tuzlu su da derinin her tarafına iyice işlemiş olur.
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Resim 2.6: Açık ve çuvallanmış olarak konservasyon tuzunun görünümü

Konservasyonda kullanılacak tuzun şekli, boyutları ve temizliği büyük önem taşır.
Konservasyon için kaya tuzu tercih edilir çünkü göl ve deniz sularından elde edilen tuzun
bakteri içermesi ihtimali fazladır. Konservasyon için kullanılan tuzun tekrar başka bir
konservasyonda kullanılması uygun değildir. Bir kez kullanımı yapılmış olan tuz az da olsa
içersinde bakteri bulundurur, içerdiği kan ve benzeri bakteri üreme odakları ikinci
kullanımda konservasyon hatalarına neden olabilir. Boyut olarak kullanılacak tuz, 2-4 mm
civarında olmalı, mercimek ve granüle şeklinde olması tercih edilmelidir. Çok ince tuzlar
kalıplaşarak deri tarafından emilimi zor olur. Keskin kenarlı, sivri ve iri tuzlarda deriye
verebilecekleri zararlardan dolayı tercih edilmez.

2.2.2.2. Tuz Konservasyonu

Sıcaklığın az, rutubetin fazla olduğu yerlerde kurutma geç olur. Kurumanın uzun
sürmesi ise kokuşmaya neden olur. Bu yüzden özellikle tuz kullanılarak (adi tuz) derilerin
korunması sağlanır. Ülkemizde de kullanılan yöntem bu olup iki uygulama şekliyle
karşımıza çıkmaktadır.

 Kuru tuz serpme yöntemi: Taze derilerin konservasyon amacıyla ve teknik
özellikte tuz kullanarak korumaya alınması olayıdır. Bu yöntemde deriler
temizlenir, hafif meyilli (% 5 meyilli) bir zemin üzerine konularak suyu
süzdürülür. Suyu süzdürülen deriler et tarafı yukarıya gelecek şekilde serilir,
üzerine kuru tuz serpilir. Serpilen tuz derinin tüm yüzeyine düzgünce yayılır.
Yaklaşık deri ağırlığının % (30-50)’si kadar tuz kullanılır ancak pratikte deri
ağırlığının % 25-30’u kadar tuz kullanılmaktadır. Bu şekilde tuzlanan deriler et
yüzeyleri birbirine değecek şekilde yığın oluşturulur. Yığın esnasında derilerde
kat ve kırışıklık oluşumuna meydan verilmez. Yığın yüksekliğinin 90 cm’yi
geçmemesine dikkat edilir. Bu şekilde korumaya alınan deriler en az 21 gün
istifte bekletilir. Bu süre içerisinde derilerdeki tuz yoğunluğunun ozmotik
olarak dengeye gelmesi sağlanır.

 Tuzlu solüsyon: Bu yöntem genellikle Avrupa ve ABD’de uygulanmaktadır.
Ülkemizde uygulanmamaktadır. Bu yöntem ile konservasyonda, belirli
ebatlardaki beton havuzlara tuzlu su doldurulur. (%24-26 bomelik). Deriler bu
havuzlara atılarak ortasında bulunan tahta pedallı bir sistem yardımıyla sürekli
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olarak konumu değiştirilerek derilerin tam olarak tuz alması sağlanır. Daha
sonra deriler havuzdan çıkartılarak süzdürülüp istif yapılır.

2.2.2.3. Asitle Konservasyon (Piklaj)

Bu konservasyon yöntemi genellikle küçükbaş hayvan derilerine uygulanır. Bu
yöntemle derisinin epidermis tabakası da korunmuş olur. Asit konservasyonuna tabi tutulmuş
deriler daha uzun süre koruma altına alınmış olur. Derilerin geç işlentiye alınmaları ya da dış
ülkelere nakliyesi gerekir. Bu durumlarda asitle korumaya alınmaları uygun olan yöntemdir.
Asitle konservasyon derilere piklaj safhasında uygulandığından derilerin yapağı, kıl ve et
yüzey fazlalıkları ile birçok budama atıklarından ayıklanmış olduklarından nakliye ve
depolama kolaylığı sağlar.

2.2.2.4. Soğutma Yöntemi ile Konservasyon

Bu yöntemde soğuk havadan faydalanılmaktadır. Soğuk hava ile korumaya alınan
derilere birkaç şekilde uygulama yapılır. Bu koruma yöntemlerinin hepsinde bakteri yaşamı
vardır. Ancak ortam uygun olmadığından bakteriler faaliyet halinde değil uyku halindedir.
Ülkemizde bu yöntem kullanılmamaktadır.

2.3. Konservasyon Hataları

Deriler, uzun süre işlentiye alınmayacak ise konservasyonunun kuralına uygun olarak
yapılması gerekir aksi takdirde hatalar kaçınılmaz olacaktır. Konservasyon sonrasında
meydana gelecek hatalar kokuşma, tuz lekeleri, tuz yeniği, kimyasal madde zararları, küf
lekeleri, güve zararları ve sıcak–soğuk nedeniyle oluşacak zararlar şeklinde sıralanabilir.

2.3.1. Kokuşma

Deriler, yüzüldükten sonra çok geç, yetersiz veya uygun olmayan şekilde
konservasyon yapılmış ise mikroorganizmalar faaliyete geçer. Bunun sonucu olarak oluşan
enzimlerle deride meydana gelen bozunmalara kokuşma adı verilir. Bu hatanın ileri
safhalarında mat ve pürüzlü bir sırça yapısı, deride renk koyulaşması, bozunma kokusu, sırça
boşluğu, sıranın tamamen ayrılması gibi olumsuzluklar görülür.

Bu hatanın önlenmesi için deriler yüzüldükten sonra iyice temizlenmeli, ön etleme
yapılmalı, yüzüm sonrası deriler hemen soğutularak konservasyona alınmalıdır.

2.3.2. Tuz Lekeleri

Salamura yapılan tuzda fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum bileşikleri bulunursa
bu bileşikler deride bulunan fosfatlarla tepkimeye girerek değişik renklerde lekelerin
oluşmasına neden olur.
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2.3.3. Tuz Yeniği

Derinin sırça tarafında kıl giderme sonrasında görülen toplu iğne başı büyüklüğünde
yıldız şeklinde çıkıntı veya lekelerdir.

2.3.4. Küf Lekeleri

Küf mantarları, özellikle pikle derilerde beyaz, gri, yeşil, sarı veya kahverengi lekeler
oluşturur. Bunlar silinerek ortamdan uzaklaştırılabilir. Bunları önlemek için ya piklaj
yeterince asidik ortamda yapılarak bitirilmeli ya da işlenti sırasında fungasit (mantar
önleyici) kullanılması gerekir.

2.3.5. Güve Zararları

Güve ve sinekler özellikle tuzlu veya hava kurusu derilerde büyük zararlara neden
olurlar. Bunlar, yumurta, larva ve pupa gelişim evrelerinden sonra olgunlaşır ve vaktinde
tespit edilmezlerse deriyi yiyerek zarara neden olur. Bunun önlenmesi için deriler çok uzun
süre bekletilmeden işlentiye alınmalıdır.

2.3.6. Sıcak – Soğuk Nedeniyle Oluşan Zararlar

Ham derileri yüksek sıcaklıkta kurutulmaları hâlinde ıslatılmaları zor olacağı için daha
sonraki işlemlerde de olumsuzluklara neden olur. Böyle derilerde sırça zedelenmesi, deri
liflerinde kırılma, mukavemette azalma ve kendiliğinden yarılma gibi olumsuzluklar görülür.

Dondurulmuş deriler depolama ve nakliye sırasında bükülürse atlamalara neden olur.
Bunu önlemek için deriler ortam sıcaklığına gelene kadar bükülmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılan araç ve gereçler: Ham deri, tuz

Büyükbaş hayvan derilerinin konservasyonunu yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Konservasyon için hazır hâle
getirilmiş deriyi alınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.

 Deriyi istif yerine getiriniz.

 Deriyi yerde sürüklemeyiniz.

 Düz bir zemine et tarafı yukarıya
gelecek şekilde seriniz.

 Zeminin düz olmasına dikkat ediniz.

 Derinin kat ve kırışıklarını
düzeltiniz.

 Zemin üzerinde derinin tam açılmış olmasına
dikkat ediniz.

 Kırışıklık kalmamasına dikkat ediniz.
 Derilerin yönüne dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Et yüzey üzerine konservasyon
tuzunu dökünüz.

 Tuzun uygun olmasına dikkat ediniz.

 Tuzu elle derinin tüm yüzeyine
düzgünce dağıtınız.  Deri yüzeyinin tuzla tamamen kaplı olmasına

dikkat ediniz.
 Yüzeyde tuz oranının aynı oranda olmasına

dikkat ediniz.
 Rutubet nedeniyle topaklanmış tuz kalmamasına

dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Derileri konservasyon için ön işlemden geçirdiniz mi?

2. Konservasyon için yeteri kadar tuz kullandınız mı?

3. Derinin hipodermis yüzeyinin kontrolünü dikkatli yaptınız
mı?

4. Konservasyonda uygun tuz kullandınız mı?

5. Çalışma sonrası konservasyon alanının temizliğini yaptınız
mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan konservasyon yöntemidir?

A) Soğutma
B) Kurutma
C) Piklaj
D) Tuzlama

2. Kuru tuzla yapılan konservasyonda pratikte % kaç tuz kullanılır?

A) % 25-35
B) % 20-40
C) % 40-50
D) % 10-15

3. Tuzla konservasyonda tuzun hangi özelliği dikkate alınmaz?

A) Su çekme özelliği
B) Bakteri faaliyetini durdurması
C) Suda çabuk çözünmesi
D) Ucuz ve kullanımının basit olması

4. Aşağıdakilerden hangisi kurutma yöntemi değildir?

A) Çadır şeklinde kurutma
B) Gererek kurutma
C) Şemsiye şeklinde kurutma
D) Pasting kurutma

5. Konservasyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Ham derinin işlentiye alınıncaya kadar koruma altına alınmasıdır.
B) İmalatı kolaylaştırmaktır.
C) Bölgenin özelliğine göre konservasyon yöntemi değişebilir.
D) Konservasyon için kimyasallardan, sıcak ve soğuk havadan faydalanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak büyükbaş hayvan derilerini
depolayabileceksiniz.

 Çevrenizde ham deri depoları var mıdır? Araştırınız.
 Ham deri depolarının konumu, yapısı ve özellikleri hakkında araştırma yaparak

araştırma sonuçlarını sınıfa bir rapor hâlinde sununuz.

3. BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİLERİNİN
DEPOLANMASI

Hangi yöntemle olursa olsun konservasyona alınan derilerin konservasyon süreleri
depolarda devam ettirilir. Bu bakımdan depolama önem arz etmektedir.

Her türlü sınıflandırılması yapılmış deriler sınıflarına göre depoların uygun
bölümlerine yerleştirilir. Bu depolama işleminde derilerin konservasyon yöntemi, türleri ve
kalite ayırımı önem taşır.

3.1. İstifin Amacı ve Önemi

Konservasyonu yapılan deriler fabrikanın kapasitesi ve iş akışı ölçüsünde belirli bir
süre bekletilmek zorunda kalabilir. Bu bekletilme süresi esnasında derilerin zarar görmemesi
ve alanın iyi kullanılması gerekir. Bunun da en iyi yolu derilerin istif yapılmasıdır.

Resim 3.1: İstif yapılmış deriler

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Ham Derilerinin İstiflenmesinde Uyulması Gereken Kurallar

Tuzlanmış deriler, serin ve havadar bir ortamda istiflenir. İstif, derilerin kafa tarafları
yan yana gelerek daire oluşturacak şekilde yapılır. Tuz konservasyonlu derilerde
konservasyon suyunun deriden kolayca akmasını sağlamak için istifin orta kısmının hafif
tümsek olacak şekilde (şemsiye şeklinde) istif yapılması uygundur. Tuzlu dana derileri istifte
en az 2 (iki) hafta, sığır derileri kalınlıklarına göre 3 – 4 (üç – dört) hafta kalabilir. İstif
yüksekliği 1-1,5 metre aralığında olmalıdır. İstif süresini dolduran deriler aktarma yapılarak
ikinci bir tuz konservasyonuna tabi tutulur.

İstif tuzlamada deri yeteri kadar bekletildiğinde derideki su oranı % 30 – 40 oranına
düşebilmekte, %14 oranında da tuz almaktadır. Tuz konservasyonunu istifte tamamlayan
derilerde taze yüzüm ağırlığına göre çırpma sonucunda dana derilerinde % 8 - 12, sığır
derilerinde % 12-18 oranında ağırlık kaybı olmaktadır.

Tuzla konservasyon yapılan derilerin istifte bekletilmelerinin dezavantajı, bekleme
süresi fazla olduğundan fazla sermaye bağlanması ve dolayısıyla maliyetin artmasıdır. ABD
ve bazı Avrupa ülkelerinde deriler mikser dolaplarda bakterisit ilave edilmiş tuzla salamura
yapılıp bir gün sonra sevkiyatı yapılabilmektedir.

3.3. Deponun Yapı Bakımından Özellikleri

 Ham derilerin toplandığı alanlarda zeminin su geçirmez, kolay temizlenip
dezenfekte edilebilir yapıda, düzgün ve suyun birikmemesi için kanallara doğru
yeterli eğime sahip olması gerekir.

 Duvarlar, en az istifleme yüksekliğine kadar, açık renkli, yıkanabilir ve
dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile
kaplanır.

 Tavanın düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olması gerekir.
 Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini

engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanır. Kapı ve pencerelerin yeterli
genişlikte olması gerekir.

 Deponun geniş olması tercih edilir. Araçların yüklü olarak girebilmesi için
tavanı yüksek olmalıdır.

 Depo rutubetsiz ve konservasyon maddeleri için ayrı bir bölüm olmalıdır.
 Deponun bir bölümünde etleme ve budamanın yapılabilmesi için etleme

tezgâhı, etleme ile ilgili araç gereçler ile balya ve yüklerin kaldırılıp taşınması
için makineler olmalıdır.

 Derilerdeki kan, su ve konservasyon artığı sızmalar için deponun ortasında depo
boyunca kanal bulunmalıdır. Temizliğin yapılıp kolayca akıtılabilmesi için de
deponun bulunduğu yer biraz yüksek seçilmeli drenajı kolay olmalıdır.

 Deponun havadar olması için geniş, yüksek ve tavanın mutlaka çatı örtü stiliyle
kapalı olması gerekir. Hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
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Resim 3.2: Ham deri deposunun iç görünümü

3.4. Koruma Yöntemine Göre Depolamada Dikkat Edilecek
Hususlar

 Kurutma yöntemiyle konservasyona alınan deriler için,

 Özellikle uygun hava akımı ve sıcaklığa ihtiyaç vardır. Kesinlikle rutubet
olmamalıdır.

 Depoda fare, böcek ve güve gibi canlılar olmamalıdır.
 Kurutma yöntemiyle istife alınan deriler için istif yüksekliğine ve istifler

arası mesafenin yeterli olmasına dikkat edilmeli depoda hava akımının
sirkülasyonu sağlanmalıdır. Derilerin yığınlarının düzgün yapılarak yığın
esnasında derilerin birbirlerinin üzerini tam kapatmasına özen
gösterilmelidir.

 Tuzla konservasyona alınan deriler için

 Tuzlu konservasyona alınan deriler deponun uygun yerlerine konulan 10
cm yüksekliğindeki ızgaralar üzerine uygun yükseklikte yerleştirilir.

Resim 3.3: Paletler üzerinde istiflenmiş derilerin depo içerisindeki görünümü
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 Deponun durumuna göre derilerin katlanma şekli değiştirilebilir ancak
derilerin katlanma durumlarına göre de deponun sıcaklığı ayarlanmalıdır.
Gerekirse ısıtılabilmeli veya sıcak havanın ortamdan uzaklaştırılması için
de camlara aspiratör takılmalıdır.

 Depolamada derilerin istifi için her istif arasında belirli mesafe
bırakılmalıdır. Deponun konumuna göre mecbur kalınırsa sığır derileri
için 4 (dört) yığının bir araya getirilerek istifi yapılabilir.

Resim 3.4: Depo içerisinde istiflerin görünümü

 Derilerin kuyruk kısımları alınmamış ise istifin içerisinde kalmamasına
dikkat edilmeli yığından kenarlara doğru sarkması sağlanmalıdır.

Resim 3.5: Depo içerisinde deri istifi

 Soğutma yöntemiyle konservasyona alınan deriler için,

 Bu yöntemle korumaya alınmış olan derilerin depolamaları zor olup
deponun ısısının uygun hâle getirilip sabitleme yapılması gerekir. Depo
kapıları açılmamalı, sıcaklık bozulmasına izin verilmemelidir.
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 Mümkün olduğu kadar deponun sıcaklığının 0 0C ’de tutulmasına dikkat
edilmeli, bakterilerin uyku hâlinde tutulmaları sağlanmalıdır.

 Sırça hamlağı, gevşek sırça, aşırı yumuşak deri ve elyaf hasarı olan
deriler hemen depodan uzaklaştırılmalı mevcut bakterilerin çoğalmasına
ve yayılmasına fırsat verilmeden işlentiye alınmalıdır.

 Pikle deriler için,

 Derilerdeki asidin süzdürülmesi yapıldıktan sonra deponun uygun
yerlerine ızgaralar üzerine yığın yapılır. Bu türde konservasyonlu
derilerin ıslak kalmaları gerekmektedir. Kuruduğu zaman asidin deri
liflerini zayıflatmasına, kristalleşen tuzun deri liflerini kesmesine neden
olur.

 Bu yöntem ile depolamada küf ve mantar oluşumu fazla olduğundan
pikle suyuna bakterisit ve fungasit katılmalıdır.

 Pikle yöntemiyle korumaya alınan derilerin depolamalarında deponun
sıcaklığının daima 32 0C civarında olması sağlanmalıdır.

 Pikle derilerin depolanmalarını daha güvenli hâle getirmek için istiflerin
üzeri naylonla kapatılmalıdır.

Depolamada yukarıdaki kurallara uyulduğunda uygun bir depolama işlemi
gerçekleştirilmiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Büyükbaş hayvan derilerini depolayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Ham deri, palet, depo

İşlem Basamakları Öneriler

 Deponun uygun yerine istif ızgarasını
(paleti) yerleştiriniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldiven giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.

 Konservasyon yöntemine ile korumaya
alınmış derileri paletin yanına taşıyınız.

 Derilerin zemine sürtünmemesini
sağlayınız.

 Paletin temizliğini kontrol ediniz.

 Deriyi et yüzeyi yukarıya gelecek
şekilde palet üzerine seriniz.

 Derinin palet üzerine tam ortalanmasına
dikkat ediniz.

 Kırışıklıkları düzeltiniz.

 Kırışıklık kalmamasına dikkat
ediniz.

 Derinin et tarafının kontrolünü
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



42

 Sonraki deriyi tam kapatacak şekilde
önceki derinin üzerine koyunuz.

 Derinin et tarafının yüz yüze gelmesini
sağlayınız.

 Yığın yüksekliğini ayarlayınız.
 Yığın oluşturma aralıklarını kontrol

ediniz.

 Depolama alanının temizliğini yapınız.  Temizliğin tam yapılmasını sağlayınız.

 Deponun kapılarını kapatınız.

 Hava sirkülâsyonunun sağlanmasına
dikkat ediniz.

 Aspiratörlerin çalışma kontrolünü
yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

2. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

3. Yığın paletlerini deponun uygun yerlerine yerleştirdiniz mi?

4. Yığın aralıklarını kontrol ettiniz mi?

5. Derilerin katlarını ve kırışıklıklarını düzelttiniz mi?

6. Kuyruklu derilerin kuyruk kısımlarını istiften sarkıttınız mı?

7. Deponun sıcaklık kontrolünü yaptınız mı?

8. Aspiratörlerin çalışma kontrolünü yaptınız mı?

9. Deponun kapılarını iyice kapattınız mı?

10. Çalışma sonrası depolama alanının temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi deponun yapı bakımından özelliklerinden değildir?

A) Zemin beton olmalıdır.
B) Geniş ve yüksek olmalıdır.
C) Duvarlar iyi ve düzgün sıvanmış olmalıdır.
D) Deponun kapıları ahşap olmalıdır.

2. Deponun ortasında bulunması istenilen kanalın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sızıntıların akması
B) Drenajın kolay olması
C) Depo temizliğinin kolay yapılabilmesi
D) Deponun rutubetsiz ve temiz tutulmasında kolaylık sağlaması

3. Depo içerisinde pikleli deri yığınlarının naylon ile üzerleri neden kapatılmaktadır?

A) Haşerelere karşı korumak için
B) Pikle maddelerinin iyi işlemesini sağlamak için
C) Yığının soğuktan etkilenmemesi için
D) Pikle derilerin kurumalarını önlemek için

4. Soğutma yöntemiyle korumaya alınan deriler için uygun depo sıcaklığı kaçtır?

A) 0 0C
B) 50 oC
C) -20 oC
D) 5-15 0C

5. Tuzla konservasyona alınan deriler için uygun depo sıcaklığı kaçtır?

A) 10-200C
B) -2 ile +2 0C
C) 30oC
D) 20-250C

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ham derinin bileşenlerinden değildir?
A) Yağ
B) Mineral maddeler
C) Protein
D) Hormonlar

2. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir?
A) Vücudu zararlı ışınlardan korumak
B) Vücut ısısını ayarlamak
C) Sindirimi kolaylaştırmak
D) Dışa karşı örtü vazifesi yapmak

3. Aşağıdakilerden hangisi konservasyon öncesi işlemlerden değildir?
A) Ham derilerin katlanması
B) Ham derilerin yıkanması
C) Ham derilerin etlenmesi
D) Ham derilerin budanması

4. Aşağıdakilerden hangisi derinin yapısında bulunan şekilsiz proteinlerden değildir?
A) Albümin
B) Globülin
C) Melamin
D) Elastin

5. Derinin boyun kısmındaki hücrelerin keratinize olarak canlılığını kaybetmesi ve
sertleşmesi olayıdır.
Yukarıda tanımı yapılan deri hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dermatit
B) Hiperkeratoz
C) Sırça mermerleşmesi
D) Çiçek

6. Aşağıdakilerden hangisi bayat derilerde görülen özelliklerden değildir?
A) Tuz deliği
B) Sırça kırılması
C) Kızışma
D) Beneklilik

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi kesim, yüzüm ve konservasyon sonrası hatalardan değildir?
A) İspireler
B) Hastalıklar
C) Kızarıklık
D) Hamlaklık

8. Aşağıdakilerden hangisi konservasyon tuzunda aranan özelliklerden değildir?
A) Tuzun şekli
B) Tuzun boyutları
C) Tuzun temizliği
D) Tuzun çıkarıldığı coğrafi bölge

9. Aşağıdakilerden hangisi ham derinin kurutma yöntemlerinden değildir?
A) Vakum kurutma
B) Asarak kurutma
C) Gererek kurutma
D) Şemsiye şeklinde kurutma

10. Aşağıdakilerden hangisi depolama hatası değildir?
A) İstiflerin yüksek olması
B) Derilerin çok rutubetli olarak depolanması
C) Tahta ızgaralar veya palet üzerine istif yapılması
D) İstif aralarının dar olması

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 A
3 D
4 A
5 C
6 B
7 D
8 B
9 A

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 C
4 C

5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 D
4 A
5 C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C
3 A
4 D
5 B
6 C
7 B
8 D

9 A
10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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