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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0278 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Deri İşleme  

MODÜLÜN ADI Deri Atıklarını Değerlendirme 

MODÜLÜN TANIMI Bu modül; Ham deri atıklarını, yarma deri atıklarını , 

İşlenmiş deri atıklarını değerlendirebilme  ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Deri atıklarını değerlendirme işlemini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Tekniğine uygun olarak büyükbaş hayvan derilerinin 

atıklarını değerlendirebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ham deri atıklarını değerlendirebileceksiniz. 

2. Yarma deri atıklarını değerlendirebileceksiniz. 

3. İşlenmiş deri atıklarını değerlendirebileceksiniz.  

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, 

tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet 

bağlantısı, öğretim materyalleri v.b. 

Yıkama havuzu, ham deri atıkları, su, kesici alet, tartı, yarma 

deri, palet, naylon örtü, Desi makinesi, ip, kâğıt, çuval, tartı, 

palet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içerisindeki her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

belirtilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modülün sonunda ise kazanmış olduğunuz bilgi ve beceriler, 

tavırlarınız öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları 

ile değerlendirilecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı 

Deri İşleme Dalı için daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz. Bu sektörde aranılan bir 

eleman olacağınızı hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ham deri atıklarını 

değerlendirebilme işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında oluşan deri atıklarının nasıl 

değerlendirildiğini araştırınız. 

 Deri atıklarının ekonomiye katkısını araştırınız. 

 

1. HAM DERİ ATIKLARI 

DEĞERLENDİRME 
 

1.1. Kelle Atıklarını Değerlendirme 
 

Kelle derileri göz ve kulak yerleri deri üzerinde açık olduğu için çok büyük olmayan, 

sadece büyükbaş hayvan kafası kadar büyüklüğe sahip olan, delik kısımların temizlenmesi 

ile daha da küçülen derilerdir. Kelle derileri, normal sığır derilerinin işlentisi gibi işlem 

basamakları uygulanarak işlenirler. 

 

Kelle derisi ufak parçalardan oluşmuş olduğundan kullanım alanları dardır. Genellikle 

çocuk ayakkabılarında tercih edilen kelle derileri yetişkin ayakkabılarında parçaların bir 

araya getirilerek dikilmesiyle kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.1:  Çocuk ayakkabısı 

1.2. Kuyruk Atıklarını Değerlendirme 
 

Kuyruk atıklarının değerlendirilmesinde kuyruğun uç kısmındaki kıl yapısı önem 

kazanmaktadır. Kuyruk atıklarının kılları fırça yapımında değerlendirilmektedir. Bunun için 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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kuyruğun uç kısmındaki kılların uzunluğu, kalınlığı, sıklığı, düzgün oluşu ve yıpranmamış 

olması önem kazanmaktadır. Kılların değerlendirilmesi yapılırken önce kılların bağlantı 

yerinin 10-15 cm yukarısından kuyruk kısım kesilir. Kuyruk kısım su dolu havuz gibi bir 

kısma konularak ıslatmaya alınır. Bu ıslatma esnasında kılların kaba temizliği yapılır. Daha 

sonra kuyruk kısmından kıllar kesilerek belirli ölçülerde iplik demetleri gibi bağlanıp 

kurutularak tasnif yapılır. Tasnif sonrasında depolamaya alınır, kilo ile satılır. 

    

Resim 1.2: Kıldan yapılmış fırça eşitleri 

1.3. Etleme Atıklarını Değerlendirme 
 

Kireçlik görmüş derilerin budanması esnasında ortaya çıkan atıklar, kireçlik sonrası 

etleme atıkları ile birlikte ham yağ, jelatin, sosis zarı, köpek sakızı üretiminde kullanılabilir.   

 

1.3.1.Metan Gazı Üretimi  
 

Tabaklanmamış atıklar; tarımsal, evsel ve balık üretiminde oluşan atıklarla 

birleştirilerek metan üretimi için kullanılabilir.  Danimarka ve İsveç’te bu konuda üretim 

yapan tam teşekküllü üniteler mevcuttur. 

 

Kireçlik etlemesi leşleri tabakhane çamuru ile karıştırıldıktan sonra 10 mm’lik 

boyutlara düşürülmekte, mikrobiyal aktivitenin başlaması için ısıtılmakta ve bozulmaya 

uğratılarak metan üretimi yapılmaktadır. Bozulma ünitesine konan 1 kg organik materyalden 

25–30 gün arasında 350
o
C’de üretilen gaz miktarı (% 75 metan ihtiva eden) 615 litre olarak 

tahmin edilmektedir. Ülkemizde uygulamada olmamakla birlikte, arta kalan katı madde 

fazının içermiş olduğu krom miktarı göz önünde bulundurularak toprağı geliştirici bir 

materyal şeklinde tarımsal alanlara bir kompost madde gibi uygulanabildiği ülkeler 

bulunmaktadır. Bu teknik özellikle gerekli ısı girişi minimum seviyede olan ılıman iklime 

sahip ülkeler için uygundur. Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanması için karışım 

materyalinin organik madde miktarının en az % 70 seviyesinde olması zorunludur. Bu 

konuda Hindistan’da endüstriyel boyutta bir ünitede üretim yapılmaktadır.  
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1.3.2. Yağ ve Protein Kazanımı 
 

Hayvansal yağ ve protein kazanımını gerçekleştirmek için yapılan hidroliz ya sıvı 

hidrolizi (asit veya alkali katalizörleri vasıtasıyla)  veya 35 
o
C  de enzimatik  parçalama  ile  

iki şekilde olmaktadır.  Hidroliz veya enzimatik parçalanma işleminden sonra yağ,  protein 

ve suyu birbirinden ayrı fazlarda ayrıştırmak için emülsiyon en az 50 
o
C ye kadar 

ısıtılmalıdır. Protein fazı % 5–10 arasında protein içermektedir.   

 

Kireçlik leşleri enzim muamelesinden önce mutlaka asitlendirilmelidir. Bu leşlerden 

ham yağ verimi düşük olmaktadır. Çünkü kireçlik işleminde yağlar önemli miktarda 

hidrolize uğramaktadırlar. Bunun yanında elde edilen yağın kalitesi de düşük olmaktadır. 

Çünkü yine kireçlik işleminin hidrolitik etkisinden dolayı yüksek miktarda serbest yağ asidi 

ihtiva etmektedirler.   

 

Bu prosesin yan ürünü olarak gaz halinde hidrojen sülfür, merkaptanlar ve koku 

oluşmaktadır. Bu nedenle bu gazların su ile yıkama veya NaOH ve sodyum hipoklorit içeren 

bir sistem ile tüketilmesi gerekmektedir. Fakat bazı yerlerde, enerji üretimi için bu gazlar 

boylerlerin hava girişlerinden geçirilirler ve bu şekilde bir temizlik işlemi gereksinimi 

ortadan kalkmış olur. Bazı durumlarda, kükürt gazını yakalamak için boylerden önce bir 

demir metaline gereksinim duyulmaktadır.  Böyle bir sistemin ilk kuruluş ve işletim maliyeti 

göz önüne alınarak, olayın ekonomik olması için günde en az 10 tonluk materyalin işlenmesi 

gerekmektedir.   

 

İkinci bir teknoloji ise 35-  40 
o
C de hidrojen peroksit ve sülfürik asit ile muameleyi 

içermektedir. Bunun için leşleri ilk olarak 50 – 200 mm boyutlarında parçalamak 

gerekmektedir. Bu proses neticesinde iki farklı faz üretilmektedir ki bunlar birbirinden 

mekanik su giderme ile ayrıştırılmaktadırlar. Yağ fazı su fazından ayrıldığında orijinal leş 

ağırlığının  %  10-  12,5 arasında yağ verimi olmaktadır. Protein fazı  (%20-  25 kuru madde 

içerir) ise kurutulduktan sonra ya hayvan yemi ya da gübre olarak kullanılabilir. Bu 

teknolojinin ekonomik olabilmesi için günde en az 10 tonluk materyalin işlenmesine 

gereksinim vardır.  

 

1.3.3. Kompost Yapımı:  
 

Atık kireçlik leşleri ile diğer karbon kaynakları karıştırılıp havalandırıldıktan sonra 

elde edilen karışım kompost olarak kullanılabilir. ( Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir 

çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş 

ürünlerdir.) 

 

Kılları koruyarak yapılan kıl giderme işlemlerinde geri kazanılan kılların kullanımı 

konusunda kayda değer birçok rapor bulunmaktadır. Örnek verilecek olursa  bu kıllar;  keçe  

üretiminde, yavaş bozulabilen  saksı  kaplarının  yapımında, keratin hidrozatları olarak,  

kozmetik  ve farmakolojik ürünler (şampuan, amino asitler v.b) içerisinde kullanılabilir.  
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Kompost, toprağın (zeminin) yapısal düzenini sağlar. Ancak kompost içerisine belli 

oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün 

olabilmektedir. Bunun için de kıl giderme işleminde geri kazanılan kıllar var olan bir 

kompost işlemine eklenebilir. Çünkü bunlar iyi bir azot ve organik karbon kaynağıdır. Elde 

edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham 

maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat 

sorunu ortadan kalkar. 

 

1.4. Kıllar ve yünler:  
 

Derinin alt tarafına badana işlemi uygulanmasından ve kılların muhafaza edildiği 

kireçlik sisteminden, kıllar ve yünler oldukça iyi bir durumda elde edilir. Küçükbaş hayvan 

derilerinden yünlerin kazanılması, günümüzde ekonomik olmaktadır. İyi kalitede yün ve kıl 

elde edebilmek için, alkali ve sülfür artıklarının hemen yıkama ve nötralizasyonla keratinden 

uzaklaştırılması gerekir. Kurutulan yün ve kıllar preslenerek balya yapılır, keçe ve iplik 

fabrikalarına sevk edilir. Bunlar keçe  üretiminde, yavaş bozulabilen  saksı  kaplarının  

yapımında, keratin hidrozatları olarak  kozmetik  ve farmakolojik ürünler (şampuan, amino 

asitler v.b) içerisinde kullanılabilir. 

     

Resim1.3: Basit yün iplik eldesi ve yün iplik 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kelle deri atıklarını değerlendiriniz. 

Kullanılan araç gereçler: Alt işlentisi yapılmış kelle derisi, pres, desi makinesi ve 

kimyasallar, kesici 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Finisaja hazır kelle derilerini alınız.  İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kelle derilerinin yarı işlenmiş olmasına 

dikkat ediniz. 

 Yumuşatma işlemini yapınız.  Makinelerle çalıştığınızı unutmayınız. 

 Budama yapınız.  Kesicilerle çalıştığınızı unutmayınız. 

 Astar kat cilasını yapınız.  Cila atarken yöntemine göre atmaya 

çalışınız. 

 Cilt pres yapınız.   Ütüleme makinesi ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 2. ve 3. el renklendirme cilasını yapınız.  Cilada farklı renk tonlaması 

yapmamaya özen gösteriniz. 

 Kurutma işlemini yapınız.  Kuralına uygun olarak kurutma işlemini 

yapmaya özen gösteriniz. 

 İnce cilt pres yapınız.  Ütüleme makinesi ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 Apre kat uygulayınız.  Kimyasallarla çalıştığınızı unutmayınız. 

 Düz pres yapınız.  Ütüleme makinesi ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 Asort yapınız.  Kuralları hatırlayınız. 

 Alan ölçümü yapınız  Desi makinesinin kalibrasyonunu 

yapmayı unutmayınız. 

 Paketleyiniz.  Paketleme kurallarını hatırlayınız. 

 Makine, araç ve gereç temizliğini 

yapınız. 

 Daha sonraki çalışmalar için ortamı 

temiz bırakmaya özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

7 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Davranışlar Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Finisaja hazır kelle derilerini aldınız mı?   

5. Yumuşatma işlemini yaptınız mı?   

6. Budama yaptınız mı?   

7. Astar kat cilasını yaptınız mı?   

8. Cilt pres yaptınız mı?   

9. 2. ve 3. el renklendirme cilasını yaptınız mı?   

10. Kurutma işlemini yaptınız mı?   

11. İnce cilt pres yaptınız mı?   

12. Apre kat uyguladınız mı?   

13. Düz pres yaptınız mı?   

14. Asort yaptınız mı?   

15. Alan ölçümü yaptınız mı?   

16. Paketlediniz mi?   

17. Makine, araç gereç 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 kelle derilerini tanımlamaz? 

A) Çok büyük değildir. 

B) Büyükbaş hayvan kafası kadar büyüklüğe sahiptir.  

C) Delik kısımların budanması ile daha da küçülen derilerdir. 
D) Küçükbaş hayvan derilerinden oluşur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde kelle derileri kullanılmaz? 

A) Tek paralı bot üretiminde 

B) Büyüklerin parça derileri ayakkabılarında 

C) Futbol topu imalatında 

D) Çocuk ayakkabılarında 

 

3. Kuyruğun değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir? 

A) Kuyruğun uç kısmındaki kılların uzunluğu 

B) Kılların rengi 

C) Düzgün olması  

D) Yıpranmamış olması. 

 

4. Aşağıdaki ham deri atıklarından hangisinden metan üretimi yapılır? 
A) Kelle atıkları 

B) Kıllar 

C) Etleme atıkları  

D) Kuyruk atıkları 

 

5. Keçe ve iplik üretiminde, yavaş bozulan saksı kaplarının yapımında, 

farmakolojik ürünlerin üretiminde kullanılabilen deri atığı aşağıdakilerden 

hangileridir? 
A) Kelle atıkları 

B) Kıllar ve yünler 

C) Etleme atıkları  

D) Kuyruk atıkları 

 

 

 

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–2 
 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak yarma deri atıklarını 

değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında yarma işlemi yapılıyor mu? Araştırınız. 

 Yarma deriler nerelerde kullanılıyor. Araştırınız. 

 

2. YARMA ATIKLARINI 

DEĞERLENDİRME  
 

Atık miktarları, her bir işletmedeki çalışma şekline, ham deriye ve üretilen mamul 

deriye göre değişir. Yarma işleminin kireçlik veya krom sepiden sonra yapılmasına göre de 

atık türü ve miktarı farklılık göstermektedir. 

 

24 – 27,5 kg inek derisi çalışıldığında meydana gelen atık miktarları (kromdan sonra 

yarma): 

 

Taze deri ağırlığı            : 100 kg 

Etleme atığı   : 18,1 kg(su oranı %70) 

Budama atığı                  :    6.1kg 

Yarma atığı(sepilenmiş) : 11.7 kg(su oranı %52) 

Traş talaşı-sırça               :   5.1 kg 

Yarma                          :   4.4  kg 

Kıllar                               :   2.5  kg 

 

Sığır 

 

Taze 

deri  

Ağırlığı 

Etleme 

atığı 

Budama 

atığı 

Yarma 

atığı 

Kesme 

atığı 

Traş 

talaşı 

(kromlu) 

kıllar Toplam 

Dana 100 12.7 6.4 4.4 3.5 18.1 10.6 55.7 
Yüzlük 100 12.5 3.2 15 0.1 13.2 eritildi 44 
Kösele 100 19.0 2.0 2.1 0.0 2.5 3.4 29 

Tablo2.1:Yarma sonrası atık miktarı 

Etleme atığı (karnas) % 15–20 civarındadır. Ülke çapında yıllık 200.000 ton tuzlu 

salamura deri çalışıldığında 30.000 – 40.000 ton etleme atığı meydana gelecektir. Deriler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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salamura yapılmadan önce mezbahanede etlenirse karnas miktarı sıfıra yaklaşır; bu ön 

etleme işlemi iyi yapılmazsa % 10 civarında karnas meydana gelir. 

 

Deriler kromdan sonra yarılırsa deri kalınlığı daha hassas ayarlanabilir ve bu oranda 

krom talaşı miktarı azalır. Deriler kireçlikte toleranslı yarıldığı için talaş miktarı çok artar.  
Yarma derinin budanması sırasında meydana gelen sepilenmiş atıkların değerlendirilmesi 

veya bertaraf edilmesi, sepilenmiş budama artıklarının değerlendirilmesinden daha zordur.  
 

Deri üretimi sırasında meydana gelen deri atıklarının değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda olduğu gibidir. 

 

Sepilenmemiş ham deri, kireçlik budama 

ve yarma atıkları 

Tutkal 

Jelatin 

Protein ürünleri 

Etleme atığı (karnas) 

Yağ ürerimi 

Tutkal 

Yem 

Gübre 

Sepilenmiş atıklar 

Suni deri 

Yakma ile enerji kazanma 

Krom giderilmesi ile 

- Tutkal ve jelatin 

- Yem 

- Gübre 

Tablo2.2: Deri atıklarını değerlendirme tablosu 

Deri atıkların organik kısımları ve ısı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Atık türü Su oranı, % Organik kısım, % Alt ısı değeri, kcal/kg 

Tuzlu salamura deri 44.3 67.8 4040 

Etleme kireçlikten önce 76.5 95.9 6800 

Kireçlikten sonra 65.0 84.5 5850 

Krom talaşı 65.0 84.5 4100 

Arıtma çamuru 32.0 55.0 2220 

Zımpara deri tozu 9.9 59.7 5430 

Sığır finisajsız 13.2 95.0 4960 

Sığır finisajlı 14.5 91.6 5420 

Bitkisel sepilenmiş deri 10.1 98.5 5290 

Tablo2.3: Deri atıklarının ısı değeri 

2.1. Etleme Atığının Değerlendirilmesi 
 

 Yağ elde edilmesi 
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Yağlar, kireçlik sırasında kireçle sabunlaştığı için, karnasın (etleme atığı) kaynatılması 

sırasında krem kıvamında yüzeyde birikmektedir. Yüzeyde biriken bu tabaka %60 yağ ihtiva 

eder, sülfirik asitle kalsiyum sabunları parçalanarak yağ (yağ asiti) geri kazanılır. Bu işlem 

organik çözücülerle yağ ekstraksiyonu şeklinde de uygulanabilir En fazla yağ oranı, kuru ve 

yaş halde ekstraksiyon ile elde edilir. 
 

Karnastan yağ elde edilmesi işlemi üç şekilde yapılır: 

 

1- Deri proteininin kimyasal ve termik parçalanmasından sonra yağ yüzeye 

çıkar. 

2- Termik ve mekanik etki ile yağ preslenerek ayrılır. 

3- Yağ organik çözücülerle eksrakte edilir. 

 

 Karnasın suyunun giderilmesi 
 

Karnasın su oranının azaltılması için şineke pres( hazne içinde eksenleri birbirine 

paralel gelecek şekilde dönen üzerinde kanatçıklar bulunan spirallerden oluşmuş bir 

sistemdir, amaç nem oranını homojen dağılımını sağlamak) kullanılmaktadır. Presleme ile 

katı madde oranı % 30-37’ ye yükseltilir. Karnas, 50-60 
0
C’ ye ısıtıldığında, yağ ayrılması ile 

birlikte su oranı da azalır. Isıtma, nötralizasyon ve presleme birlikte uygulandığında, 

karnasın ağırlığı  2/3 oranında azalacağından taşınması ve depolanması daha ekonomik 

olacaktır.  

 

 Karnastan yem üretimi        
 

Japonya’da, karnas yem bitkileriyle karıştırılmakta, maya işleminden sonra pasta 

kıvamında yem olarak kullanılmaktadır. ABD’ de pasta haline getirilen karnas, kümes 

hayvanları için yem olarak kullanılır. Almanya’ da %60 karnas (% 20-25 kuru maddeli), % 

10 mantar, % 10 bira mayası, %10 balık unu veya et artıkları ve % 10 kandan meydana gelen 

sıvı-yem karışımı 20 seneden fazla bir süre kümes hayvanlarının yemlenmesinde 

kullanılmıştır. 

 

 Karnastan gübre üretimi 
 

Karnasın yağı ayrılır, öğütülür ve kurutulur. Elde edilen gübre kısa süre azot 

ihtiyacından ziyade daha uzun süre azot ihtiyacının karşılanması için uygun olup amonyum 

nitratla aynı etkiyi göstermektedir. 

 

 Karnasın enzimlerle işlenmesi 
 

Çok ince öğütülmüş karnas, sepi maddesi ihtiva etmeyen atık sularla 1/10 oranında 

karıştırılmakta ve bu karışım yüksek aktivitede proteaz enzimlerle muamele edilmektedir. 1–

1,5 saat sonra, karnas çözünmüş hale geçmekte ve proteinler daha ileri derecede 

parçalanmamaktadır. Bu süspansiyon, sülfürik asitle pH=4’ e getirildiğinde proteinler 

çökmekte, yağ yüzeyde birikmekte ve sülfürler uzaklaştırılmaktadır. Bu şekilde proteinlerin 
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su tutma oranı azalmakta, katı madde miktarı % 25–30’ a çıkmaktadır ve atık suların yükü 

önemli ölçüde azaltılmış olmaktadır. Yağ ve protein ayrı ayrı elde edilerek 

değerlendirilmektedir. 
 

Enzimle işlemede mekanik işlem ve su kullanılmadan uygulanan metodlar da 

vardır(Möller-Werken). Bu metodlar yağ geri kazanım oranında ekonomik olmaktadır. 

Karnastan ortalama olarak; % 11 yağ, % 6 protein, % 2 mineral madde, % 81 su elde 

edilmektedir. 

 

2.2. Tutkal Üretimi 
 

Karnas, 1-2 ay kireçle muamele edilerek eriyebilir hale getirilmektedir. Daha sonra 

yıkama ve nötralizasyon yapılır. 60 
0
C’ ye ısıtılan karışım, erimekte ve yağ yüzeyde 

birikerek ayrılmaktadır. Saflaştırılarak ağartılan tutkal çözeltisi % 30 – 45 katı madde 

oranına kadar vakumda buharlaştırılır. Elde edilen tutkal genellikle sabun, temizlik 

maddeleri ve tensit üretiminde kullanılmaktadır.  
 

2.3. Jelatin Üretimi 
 

Kollegene (Kollagen lifleri, protein yapısında olup bir halat gibi daha ince lifçiklerden 

oluşmuş lif demetleridir.) alkali – kireç etkisi ile kollegen lifçikleri arasındaki bağlar 

parçalanır ve büyük moleküllü parçalanma ürünleri meydana gelir. Böylece kollegen yapı 

kararsız hale geçer, hidrojen köprüleri ayrışır, ısıtma işlemi ile kollegenler sıvı hale geçer. 

Kireçle kollegenin 50 – 60
0
C ye ilk ısıtılmasında açık renkli berrak çözelti oluşur. Daha 

sonraki ısıtmalarda ve daha yüksek sıcaklıklarda çözelti rengi koyulaşır ve daha fazla 

parçalanmış kollegen içerir. Bu çözeltiler birleştirilerek saflaştırılır, ağartılır, vakumda 

buharlaştırılarak özenle kurutulur.  

 

Jelatin üretimi genellikle uzun süre kireçleme yapılan 2 aşamalı metotla yapılır. Alkali 

işlemle kollegen molekülleri arasındaki yan bağlanmalar parçalanır ancak yan zincirler 

kısmen korunmuş olarak kalır. Asitle hidrolizde kollegen molekülünde peptit bağlarının 

parçalanması ile moleküller küçülür çapraz bağlanmalar kalır.  

 

Gıda sektöründe ve fotoğrafçılıkta kullanılan jelatinin yüksek kalitede olması gerekir. 

Jelatin bunlardan başka eczacılıkta; çöktürme maddesi olarak, koruyucu kolloid olarak ve 

diğer maksatlar için kullanılır.   

 

2.4. Kollagen Ürünleri Üretimi 
 

Kollagenlerden gıda jelatini, toz protein ve salam kılıfı üretilmektedir. Bu ürünler 

insan gıdası olarak kullanılmaktadır.  

 

Salam kılıfı olarak kullanılan kollagenler kısmı asit hidrolizinden sonra silindirik bir 

kalıptan enjekte edilerek alkali veya amonyum sülfat çözeltisinden geçirilerek çöktürülür, 

sepilenir (alüminyum veya dialdehit) yıkanır ve kurutulur. 
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Kollagenden ameliyat ipliği de üretilir. Ayrıca kollagen çözeltisi yara ve yanık 

tedavisinde kullanılır. 

 

2.5. Yarma Deri Üretimi 
 

Deri kalınlığı yeterli olan derilerden 2 deri elde etmek amacıyla yapılan işleme yarma 

işlemi adı verilir.  

 

Yarma işlemi uygulanan derilerin üst tabakasında cilt yüzeyi bulunduğu için yarma 

derinin üst katına cilt katı; alt katına et katı veya kısaca yarma denir.  

 

Doğanın bize sunduğu en önemli hediyelerden biri olan deri,  günümüzde birçok 

sektörün vazgeçilmez ham maddesidir. Yarma deriye modern finisaj ve kaplama teknikleri 

uygulanarak  bir anlamda yeniden şekillendirilir. Bunun için yarma deriye 0,8 mm ve 3,5 

mm kalınlık aralığında istenen renk, desen ve tuşe de PU ve PVC esaslı kaplama 

yapılabilmektedir.  Gerçek deriye oranla ciddi maliyet avantajı oluşmaktadır.  Yarma deriye 

finisaj teknikleri de uygulayabilir, böylece kaplama işlemine tabi tutulmadan da kullanılabilir 

deri elde edilebilir. Elde edilen bu ürünler kemer,  ayakkabı, promosyon, çanta, terlik, ağır 

sanayi sektöründe eldiven, tozluk, kolluk ve önlük gibi eşyaların üretiminde kullanılır. 

     

Resim 2.1: Yarma deri değişik amaçlar için kullanılabilir 

2.5.1. Astarlık Deri Üretimi 
 

Üretilen mamül, işlenmiş derinin finisajdan önce belirli bir kalınlıkta standart ürün 

elde etmek için deri yüzeyinden alınan kromlu deri talaşı (deri yonga) atıklarının veya yarma 

derilerin toplanıp malzemenin değişik makinelerde elyaflanıp akıcı deri hamuru elde 

edilerek, süzgeçli bantlarda suyunun alınarak levha haline dönüştürülmesidir. Elde edilen bu 

deri levhalar kullanım amacına göre farklı kalınlıklarda ve farklı kalitede üretilirler. 

 

Ayakkabı tabanı için ideal bir malzeme olup genellikle iç astar olarak kullanılır (çanta, 

bavul ). Terlik üretimi içinde vazgeçilmez bir üründür esnek ve yumuşaklığı üst düzeyde 

olup aynı zamanda mukavemeti çok yüksektir. Yarma derilerin ince olanları işlenerek 

ayakkabı içine konmak üzere yarma deri olarak işlenirler. Burada dikkat edilmesi gereken 

astarlık derilerin boyanmasının iyi yapılmış olmasıdır. Aksi takdirde ayaklar terlediği zaman 
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astarlık deriler boyasını atarak çorapları boyar, bunun önlenmesi için iyi bir boyama ve 

fiksasyonun yapılması gerekmektedir. 

 

Üretilen astarlık derilerin kalınlık ölçüleri 0,6mm - 0,8mm - 1,00mm - 1,2mm - 

1,5mm - 1,8mm - 2,00mm - 2,2mm şeklindedir. 

 

Ayakkabı tabanı için ideal bir malzeme olup stabil uzama veya çekme katsayısı 

oldukça düşüktür. Selülozik salpaya göre, ayakta nefes almayı yüksek oranda sağladığından 

daha sağlıklı ve mukavemeti daha yüksek olduğundan kalite düzeyi çok yüksektir (iş 

ayakkabısı-askeri bot üretimi, fortluk, ajanda cilt yapımında ideal bir üründür). Bunun için 

üretilen derilerin ölçüleri 1,5mm - 1,8mm- 2,00mm - 2,2mm - 2,5mm - 2,8mm - 3,00mm - 

3,5mm - 4,00mm - 4,5mm kalınlıklarında üretilmektedir.  

 

2.5.2. Ayakkabılık Deri Üretimi 
 

Yarma derilerin kalın, ispiresiz ve uygun durumda olanları ayakkabılık deri olarak 

işlenerek tüketiciye sunulabilir, bu sayede değerlendirilmiş olur. Yarma derilerin işlentisi cilt 

deriler gibi olup ilave olarak birkaç işlemden daha geçirilir. Bunların başında değişik 

numaralardan oluşan zımpara yapımı ve emprenye kat uygulaması gelir. Yarma deriler 

ayakkabı alanında genellikle işçi ayakkabısı olarak değerlendirilir. 

 

Günümüzde rugan ayakkabı için yarma deriler kullanılmaktadır.  Rugan filmi pürüzlü 

bir yüzeyi olan yarma deriye daha sağlam bir şekilde bağlanmaktadır. Bu yüzden vidala 

işleyen bir fabrikaya ek olarak rugan finisajı için gerekli donanım ilave edilirse kârlılık son 

derece yüksek olmaktadır. İnce rugan bayan ayakkabısı imalinde, kalın rugan ise erkek 

ayakkabısı imalinde kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.2:  Değişik renklerde üretilmiş rugan ayakkabılar 

2.5.3. Sarraciyelik Deri Üretimi 
 

Saraciyelik deri yapımında kullanılacak olan yarma derilerin firesiz olmasına dikkat 

edilir. Saraciyelik deri en fazla kemer, cüzdan, anahtarlık, hayvan koşum ve bağlama 

takımlarında kullanılır. Özellikle kemer yapımında kullanılacak olan derilerden alınacak 
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şeritler büyük olacağından derinin seçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şerit 

alınamayacağından dolayı kemer yapımında kullanılamaz.   

 

Resim2.3: Derinin kemer hali 

Kemer çanta (saraciye) ürünleri için geliştirilmiş olup esnekliği ve yumuşaklığı 

tamamiyle saraciye ürünlerine özgü geliştirilmiştir. Sarraciyelik olarak üretilen derilerin 

ölçüleri 0,6mm - 0,8mm - 1,00mm - 1,2mm - 1,5mm - 1,8mm - 2,00mm - 2,2mm - 2,5mm - 

2,8mm kalınlıklarında üretilmektedir. 

  

     

Resim 2.4: Derinin süs eşyası hali 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Alt işlentisi yapılmış yarma deri atıklarını değerlendiriniz. 

Kullanılan araç gereçler: Tartı, yarma deri, zımpara ve süpürme makinesi, pres,  

palet, naylon örtü 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Finisaj işlemine kadar getirilmiş olan 

yarma derileri alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Terazinin kalibrasyon ayarını yapınız. 

 Yarmaların da bir çeşit deri olduğunu 

unutmayınız. 

 Hafif zımpara yapınız. 

 

 Yarma derilerin yüzeyine hafif bir 

zımpara çekerek yüzeyini düzgün hale 

getirmeyi unutmayınız. 

 Zımparalı derilerin tozunu süpürünüz. 

 

 Zımpara sonrası derilerin tozunu almayı 

unutmayınız. 

 Greyz yağını deriye tatbik ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sıcak pres yapınız. 

 

 Presin sıcaklığının 90 
0
C olmasına 

dikkat ediniz. 

 Ütüleme makinesi ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 Tekrar yağlama işlemini yapınız.  

 Pres yapınız.   Ütüleme makinesi ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 Asort yapınız. 

 

 

 Kuralları hatırlayınız. 

 Yarma derinin yüzey alanını ölçünüz. 

 

 Makine kalibrasyonunu yapmayı 

unutmayınız. 
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 Paketleyiniz. 

 

 Paketleme kurallarını unutmayınız. 

 Makine, araç gereç temizliğini yapınız.  Daha sonraki çalışmalar için ortamı 

temiz bırakmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Davranışlar Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Finisaj işlemine kadar getirilmiş olan yarma derileri aldınız 

mı? 
  

5. Hafif zımpara yaptınız mı?   

6. Zımparalı derilerin tozunu süpürdünüz mü?   

7. Greyz yağını deriye tatbik ettiniz mi?   

8. Sıcak pres yaptınız mı?   

9. Tekrar yağlama işlemini yaptınız mı?   

10. Pres yaptınız mı?    

11. Asort yaptınız mı?   

12. Desi yaptınız mı?   

13. Paketlediniz mi?   

14. Makine, araç gereç 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. Karnas nedir? 

A) Ham deri atıkları 

B) Etleme atıkları 

C) Yarma atıkları 

D) Kelle atıkları 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sepilenmiş deri atıklarının değerlendirilmesinde elde 

edilmez? 

A) Yağ üretimi 

B) Jelatin üretimi 

C) Yem üretimi 

D) Gübre üretimi 

 

3. Karnastan yağ elde edilmesi işlemi üç şekilde yapılır. Aşağıdakilerden hangisi 

bunlardan         değildir? 
A) Deri proteininin kimyasal ve termik parçalanmasından sonra yağ yüzeye çıkar. 

B) Termik ve mekanik etki ile yağ preslenerek ayrılır. 

C) Yağ organik çözücülerle eksrakte edilir. 

D) Yağ organik asitlerle eksrakte edilir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yarma derilerden elde edilmez? 

A) Astarlık deri 

B) Yağ 

C) Jelatin 

D) Ayakkabılık deri 

 

5. 5. Aşağıdakilerden hangisi yarma derilerden elde edilen saraciyelik deriden 

üretilmez? 

A) Hayvan koşum takımı 

B) Cüzdan 

C) Anahtarlık 

D) Ayakkabı tabanı 

 

 

 

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 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak işlenmiş deri atıklarını 

değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında işlenmiş deri atıkları nasıl oluşuyor? 

Araştırınız. 

 Bu atıklar nerelerde değerlendiriliyor? Araştırınız. 

 

3. İŞLENMİŞ DERİ ATIKLARINI 

DEĞERLENDİRME  
 

İşlenmiş deri atıkları, mamul hale getirilmiş olan derilerin tasnifi, budanması 

sonrasında oluşan atıklardır. Bu atıklar küçük aksesuar, çanta, ev dekorasyonunda (kırlent, 

yolluk, deri halı) kullanılır. 

 

3.1. Deri Atıklarını Değerlendirme Hazırlıkları 
 

Doğal deriler, tabakhanelerde natürel olarak tabaklama işlemine tabii tutulur. Mamul 

deri için uygun inceliğe ve yumuşaklığa getirdikten sonra kalitesine göre sınıflandırılır. 

Sınıflandırma esnasında bazı derilerdeki hatalı kısımlar budanarak kesilir. Kesilen kısımlar 

atık olarak değerlendirilir. Atık olarak ayrılan deriler renklerine, büyüklüklerine ve hata 

oranlarına göre sınıflanarak ayrılır. Ayrılan bu deriler tasarımcılar tarafından hazırlanan 

desen ve renge göre her bir tabak deri tekrar sınıflandırılır. Üretim aşamasına gelindiği 

zaman tasarlanan ürünün kalıpları çıkartılır. Her bir kalıba göre natürel deriler kesilir. 

Kesilen her bir deri istenen modele göre tahta masalar üzerinde birleştiriliyor. Birleştirilen 

ürünün arkasına deriden ikinci kat düz tüysüz yarma deri yapıştırılıyor. Daha sonra kaymayı, 

kırılmayı önlemek ve düz bir satıh görülmesi için astar yapıştırılır. Montaj masasından 

sökülen halımız, delinmek üzere ( birleştirilen yerlerden ) delme işlemini yapan kısma 

gönderilir. Delinen halılarımız, uygun ip ile işlenmek üzere örgü bölümünde birleştirilir. 

Küçük parçaların birleştirilmesiyle elde edilen halılarımız kalite kontrol kısmında gözden 

geçirildikten sonra ütü kısmına gönderiliyor. Daha sonra işlemi tamamlanan her bir ürün son 

kontrolden geçerek satış reyonlarına sevk edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim3.1 Deri halı 

    

Resim 3.2:  Deri çanta ve kırlent 

3.2. Deri Atıklarını Değerlendirme Yöntemi 
 

3.2.1. Verev Dikiş 
 

İki parçayı birbirine birleştirmek amacıyla kullanılan bir dikiş çeşididir. 

 

Resim.3.3: Verev dikiş 
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3.2.2. Z Dikiş 
 

Genellikle parçaların telalama işlemi yapılırken, ekstraforu tutturmada ya da yaka 

kaplama işleminde kullanılan bir dikiş çeşididir. 

 

Resim.3.4: Z dikiş 

3.2.3. Hristo Dikiş 
 

Basit süslemelerde, etek kıvırma payı ve pantolon paçası baskısında kullanılan bir 

dikiş çeşididir. 

 

Resim.3.5: Hristo dikiş 
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3.2.4. Sürfile İle Kenar Temizleme 
 

Dikiş kenarlarının gevşek ve eğik el dikişi ile tutturulmasına “sürfile” denir.  

 

Resim.3.6: Sürfile ile kenar temizleme 

3.2.5. Zikzakla Kenar Temizleme 
 

Zikzak aparatlarını kullanarak yapılan tutturma işlemine “zikzak” denir.  

 

Resim.3.7:  Zikzakla kenar temizleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlenmiş deri atıklarından deri halı yapınız.  

Kullanılan araç gereçler: işlenmiş deri parçaları, yarma deri, mumlu iplik, iğne, 

delici, kalıp, tutkal, arkalık 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tasarım yapınız ve ölçülendiriniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hangi işi yapacaksanız önceden 

tasarımını yapmayı unutmayınız. 

 Ölçünüzü derinize ve yapacağınız işe 

göre ayarlayarak yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Kalıpları çıkararak kesim işlemini 

yapınız. 

 

 Kesici aletler ile çalıştığınızı 

unutmayınız. 

 Ara malzeme üzerine parçaları 

yerleştiriniz. 

 

 Parçaları yerleştirirken tasarıma göre 

yerleştirmeyi unutmayınız. 

 Parçalar üzerine uygun aparatlar dile 

delik açınız. 

 

 Delici aletlerle çalıştığınızı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Paçaları uygun iplerle dikiniz. 

 

 İplik olarak deri iplik veya mumlu iplik 

kullanılabileceğinizi hatırlayınız. 

 Alt kılıfı hazırlayarak halıya yapıştırınız. 

 

 Alt kılıfı halıya düzgün olarak 

yerleştirerek yapıştırmayı unutmayınız. 

 Halının kenarını uygun yöntemle 

temizleyiniz. 

       

 Halı kenarını uygun olan temizleme 

yöntemlerini kullanarak temizlemeyi 

unutmayınız. 

 Makine, araç gereç temizliğini yapınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Davranışlar Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Tasarım yaparak ölçülendirdiniz mi?   

5. Kalıpları çıkararak kesim işlemini yaptınız mı?   

6. Ara malzeme üzerine parçaları yerleştirdiniz mi?   

7. Parçalar üzerine uygun aparatlar dile delik açtınız mı?   

8. Paçaları uygun iplerle diktiniz mi?   

9. Alt kılıfı hazırlayarak halıya yapıştırdınız mı?   

10. Halının kenarını uygun yöntemle temizlediniz mi?   

11. Makine, araç gereç 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1.(    ) İşlenmiş deri; atıkları mamul hale getirilmiş olan derilerin tasnifi, budanması 

sonrasında oluşan atıklardır. 

 

2.(    ) Dikiş kenarlarının gevşek ve eğik el dikişi ile tutturulmasına “Hristo Dikiş” denir. 

 
3.(    ) İşlenmiş deri atıkları küçük aksesuar, çanta, ev dekorasyonunda (kırlent, yolluk, deri 

halı) kullanılır. 

 
4.(    ) Z dikiş aparatlarını kullanarak yapılan tutturma işlemine “zikzak” denir.  

 
5.(    ) Zikzak dikiş basit süslemelerde, etek kıvırma payı ve pantolon paçası baskısında 

kullanılan bir dikiş çeşididir. 

 

 

 

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 “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 deri atıklarından değildir? 

A) Kelle atıkları 

B) Kuyruk atıkları 

C) Yarma atıkları 

D) Kıllar ve yünler 

 

2. Biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar 

tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlere ne ad verilir? 

A) Kompost 

B) Jelâtin 

C) Gübre 

D) Yem 

 

3. Kompost içerisine belli oranlarda kıl giderme işlemi sonunda elde edilen kılların 

ilavesi ile elde edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yem 

B) Gübre 

C) Jelatin 

D) Tutkal 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi karnastan elde edilmez? 

A) Yağ  

B) Tutkal 

C) Yem 

D) Isı 

 

5. Protein yapısında olup  bir halat gibi daha ince lifçiklerden oluşmuş lif 

demetlerine ne ad verilir? 
A) Karnas 

B) Kollegen 

C) Enzim 

D) Kas yapı 

 

6. Deri kalınlığı yeterli olan derilerden 2 deri elde etmek amacıyla yapılan işleme ne ad 

verilir? 
A) Zımpara 

B) Etleme 

C) Yarma 

D) Sıkma 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi kollagenlerden elde edilmez? 

A) Gıda jelatini 

B) Toz protein ve salam kılıfı  

C) Ameliyat ipliği 

D) Köpek sakızı 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş deri atıklarından elde edilmez? 

A) Ayakkabı  

B) Çanta 

C) Ev dekorasyonu 

D) Küçük aksesuar 

 

9. Aşağıdakilerin hangisi işlenmiş deri atıklarını birleştirmek amacıyla kullanılan 

dikişlerden değildir? 
A) Verev dikiş 

B) Z dikiş 

C) Zikzak dikiş 

D) Hristo dikiş 

 

10. Kenarlarının gevşek ve eğik el dikişi ile tutturulmasına ne ad verilir? 
A) Verev dikiş 

B) Z dikiş 

C) Zikzak dikiş 

D) Sürfile 

 

 

 

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 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 

6 C 

7 D 

8 A 

9 C 

10 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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