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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0289

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL / MESLEK Deri İşleme

MODÜLÜN ADI Finisaj Sonrası İşlemler

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; desi makinesinin kalibrasyonunu yapabilme,
derinin yüzey alanını belirleyebilme, asort yapabilme,
paketleme yapabilme, depolama yapabilme ile ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Apre modülünü başarmış olmak

YETERLİK Finisaj sonrası işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
mamul derilerde finisaj sonrası işlemleri yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Desi makinesinin kalibrasyonunu yapabileceksiniz.
2. Derinin yüzey alanını belirleyebileceksiniz.
3. Asort yapabileceksiniz.
4. Paketleme yapabileceksiniz.
5. Depolama yapabileceksiniz.

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 vb.
Desi makinesi, etiket, kalem, ölçüme hazır deri, derileri
ayırma tezgâhı, projeksiyon, kesici alet (falçata, bıçak),
tekerlekli sehpa

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ham derilerinin işlenmesi sonrasında elde edilen mamul derilerin değerini
kazanabilmesi için derilerin alanını (desisini) bilmeniz gerekir. Bu nedenle de deri
desilerinin ölçülebilmesi için bazı makinelere ihtiyaç bulunmaktadır. Öncelikle makinenin
kalibrasyonunun yapılması gerekir. Bu durum hem üreticinin hem de tüketicinin yararına
olacaktır.

Diğer bir işlem olarak da alan ölçümü yaptığınız derilerin kalite ve sınıf ayrımlarının
yapılması ve buna göre pazarlanması ekonomik olarak sizi rahatlatacaktır.

Mamul hâline getirilen deriler özellik ve kalitelerine göre ayrılıp paketlendikten sonra
belirli bir bölgede istiflenirse bulunmaması ve karıştırılması imkânsız olur. Müşterilere
güvenli olarak ürünü sergileme cesaretine sahip olunur.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı
Deri İşleme Dalı için daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ve bu sektörde aranılan
bir eleman olacağınızı hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak desi makinesinin özelliklerini
tanıma ve kalibrasyon işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarından desi makineleri bulunmadığı zamanlarda,
derilerin alan ölçümlerinin nasıl yapıldığını araştırarak edindiğiniz bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DESİ MAKİNESİ

1.1. Özellikleri ve Çeşitleri

Deri yüzey alanını ölçen makineler, isteğe bağlı olarak muhtelif ölçülerde bilgisayar
destekli stampalı ve printerli olarak imal edilebilmektedir. Bant genişliği ve boyu, zig ve
vidala ölçümlerine uygun olarak üretilir. Desi makinelerinde kalite ve renk tasnifi yapılmış
deriler ölçülür. Ölçülen derinin bilgileri sağrı kısmına daha önce yapıştırılmış olan etiket
üzerine kalemle veya stampa vasıtası ile deriye otomatikman yazılır. Bilgisayar destekli desi
makinelerinde bir pakette olması istenilen deri adedine ulaşınca kullanıcı, operatörü uyarır
ve paketle ilgili bilgileri printerden çıkararak operatöre verir.

1.1.1. Elektronik Desi Makinesi

Resim 1.1: Elektronik desi makinesi

Elektronik desi makineleri de bilgisayarlı desi makineleri gibi çalışma özelliğine
sahiptir. Deriyi optik okuyucular ile okuyarak belirler. Bilgisayarlı desi makinelerinden

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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farkı; desi, deriye otomatik olarak basılmayıp etiket üzerine elle yazılma esasına dayanır. Bu
makinelerde çalışırken derilerin desileri tamamlanıp bitikten sonra paketleme işlemine
geçilir. Paket içerisine konulan derilerin desileri, etiket üzerinden okunup toplanır ve toplam
desi etikete yazılarak paket üzerine yapıştırılır.

Resim 1.2: Deriye yapıştırılan etiketli kısım, elektronik desi makinesine önce verilir.

Resim 1.3: Okunan desi etiket üzerine elle yazılır.

1.1.2. Bilgisayarlı Desi Makinesi

Resim 1.4: Bilgisayarlı desi makinesi

Bilgisayar destekli desi makinelerinde finisajı yapılmış kalite ve renk ayrımları
yapılmış derilerin alan ölçümleri yapılarak paketlemeye hazır hâle getirilir. Bunun için diğer
desi makinelerinde de olduğu gibi önce makine kalibrasyonu yapılır. Daha sonra ölçümü
yapılacak deriler, cilt yüzeyi yukarı gelecek şekilde makine üzerine yatırılır. Derinin kırışık
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olmamasına dikkat edilmelidir. Ölçümü yapılan derinin bilgileri stampa vasıtası ile derinin et
yüzeyine otomatik olarak yazılır. Bir pakette olması istenilen deri adedine ulaşınca kullanıcı
operatörü uyarır ve printerden o pakete ait bilgileri toplu olarak alır. Özel yapışkanlı olan bu
etiketler, paketlerin üzerine yapıştırılır. Bu etiketler, paket içindeki malın kaç adet, kaç
desimetre veya kaç ayak deri olduğu gibi genel bilgilerin yanında, her derinin ölçüm veri
dökümü, ölçüm tarihi, firma ismi ve deri kalitesi ile ilgili olan bilgileri de içerir. Ölçülen
deriler, müşteri adına açılan dosyalarda saklanır. İstenildiğinde veya yapılacak istatistiklerde
kullanılabilir. Makinenin programı her seviyedeki kullanıcıya hitap eden basit menüler
vasıtası ile son derece kolay kullanılabilir hâle getirilmiştir. Kullanılan alana göre değişik
boyutlarda makine imalatı yapılabilmektedir.

1.2. Desi Makinesinin Çalışma İlkesi ve Kalibrasyonu

Desi ölçme makineleri, alan ölçümlerini optik algılayıcılar sayesinde yapmakta ve
mikrobilgisayar yardımıyla değerlendirilmektedir. Bilgisayarlı desi ölçme makinelerinde
programlama, parametre seçimi ve sonuçların izlenmesi bilgisayar ile yapılmaktadır.

Elektronik desi ölçme makinelerinde ise pakete ait derilerin ölçülen alanları etiket
üzerine elle yazılarak not alınır ve paket desi sayısına ulaşıldığında toplam desi hesaplanır.
Etiket ile pakete yapıştırılır.

Derilerin ölçülmesinde kullanılan makineler, ölçümden önce metal veya plastikten
yapılmış yüzey alanı belli olan (50 -100 dm2) kontrol şablonuyla birkaç defa ölçüm yapılarak
kalibre edilir.

Resim 1.5: Desisi belli olan şablon ile desi makinesinin kalibrasyonu yapılır.
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Resim 1.6: Elektronik desi makinelerinde üstteki rakam toplam desiyi, ortadaki rakam derinin
desisini, alttaki rakam ise ölçülen deri sayısını gösterir.

1.3. Desi Makinesi İle Ölçme

Deriler, ölçü makinesine düzgün olarak verilmelidir. İhtilaflı durumlarda ise deri,
makineye iki kişi tarafından düzgün olarak verilir. Ölçüm sırasında deri yüzeyini düzeltmek
için uygulanan kuvvet, ölçüm hassasiyetini etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Ölçüm
hassasiyetinden şüphe edilen derilerin ölçümleri tekrar yapılarak ihtilaf ortadan
kaldırılmalıdır.

Resim 1.7: Deriler, desi ölçme makinesine düzgün ve et yüzü üste gelecek şekilde verilmelidir.

Ölçüm değerleri yuvarlatılarak verilir. Bunun için gösterge iki rakam arasında
durmuşsa büyük olan değer, ortanın altında durmuşsa küçük olan değer alınır. Genellikle
elektronik desi ölçme makinelerinde ölçümler çift rakamlar şeklinde yapılır. Ölçüm sonucu
tek rakamlı gelmiş ise rakam çift sayıya tamamlanır. İkinci tek rakamda ise bir alt çift sayı
alınarak toplam desinin tutmuş olması sağlanır.
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Resim 1.8: Bilgisayarlı desi ölçme makinelerinde deri desisi stampa vasıtasıyla optik olarak
derinin et kısmına basılır.

Resim 1.9: Deri desisi bilgisayar ekranında da görsel olarak belirir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Desi makinesinin kalibrasyonunu yapınız.

Kullanılacak araç ve gereçler: Desi makinesi, standart şablon

İşlem Basamakları Öneriler

 Desi makinesini çalıştırınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.
 Makine ile çalıştığınızı unutmayınız.

 Makinenin ayarlarını yapınız.
 Makineniz için yapılması gereken

ince ayarları yapmayı unutmayınız.
 Şablonu alınız.

 Desisi daha önceden bilinen şablon
ile makinenizin kalibrasyon ayarını
yapmayı unutmayınız.

 Desi makinesinin değişik yerlerinden
şablonu geçiriniz.

 Makinenizin değişik yerlerinden
şablonunuzu geçirerek tam
kalibrasyonunu yapmaya dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ölçmenin kontrolünü yapınız.

 Şablonun önceki değerleri ile
makinenizin ölçmüş olduğu değerleri
karşılaştırmayı unutmayınız.

 Makine, araç ve gereç temizliğini
yapınız.

 Bir sonraki çalışma için ortamın
temiz olması gerektiğini
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Desi makinesini çalıştırdınız mı?

5. Makinenin ayarlarını yaptınız mı?

6. Şablonu aldınız mı?

7. Desi makinesinin değişik yerlerinden şablonu geçirdiniz mi?

8. Ölçmenin kontrolünü yaptınız mı?

9. 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. Deri paketleri üzerine yapıştırılan derilerde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A) Paketteki deri sayısı
B) Toplam deri alanı
C) Deri kalitesi bilgileri
D) Üretim tarihi

2. Desi ölçme makineleri alan ölçümlerini ………. algılayıcılar sayesinde yapmakta ve
…… bilgisayar yardımıyla değerlendirilmektedir. Cümlesinde boş bırakılan yere
gelmesi gereken kelime çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Optik – mikro
B) İğne – makro
C) İğne - optik okuyucu
D) Aktif – optik

3. Desi makinelerinin kalibrasyonunda kullanılan metal veya plastik şablonun alanı ne
kadardır?
A) 40 dm
B) 45 dm
C) 50 dm
D) 55 dm

4. Alanından şüphe edilen ihtilaflı derilerin alanları nasıl tespit edilir?
A) Derinin tahmin edilen alanı yazılır.
B) Deri iki kişi tarafından makineye düzgün olarak verilerek ölçüm tekrar yapılır.
C) Diğer derilerle karşılaştırma yapılarak alanı bulunur.
D) Metre ile çevresi ölçülerek alanı bulunur.

5. Deriler desi makinesine nasıl verilmelidir?
A) Et yüzü yukarı gelecek şekilde
B) Cilt tarafı üste gelecek şekilde
C) Boyun kısmı önce ölçülecek şekilde
D) Deri sırt çizgisi önde olacak şekilde enine

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 kuralına uygun olarak alan ölçme işlemini yapma bilgi ve
becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında işlenen derilerin desilerini ölçmek için
kullanılan araç gereçleri araştırarak sınıf ortamında arkadaşlarınızı
bilgilendiriniz.

2. DERİNİN YÜZEY ALANINI BELİRLEME

2.1. Yüzey Alanının Belirlenmesinin Amacı ve Önemi

Kösele, kayışlık ve bitkisel sepilenmiş kalın döşemelik deriler, genellikle ağırlık
esasına göre satılır. Ancak diğer hafif deriler yüzey alanlarına göre satılır. Bu nedenle finisajı
yapılarak ürün hâline getirilmiş derilerin satım öncesi alanlarını bulmak, daha sonra mamul
derilerin maliyet hesabını yapmak amacıyla ölçme işlemi yapılır.

2.2. Yüzey Alanı Ölçümünde Uyulması Gereken Kurallar

Yüzey ölçümünde mutlaka desi makinesinin kalibrasyonu yapıldıktan sonra ölçüme
başlanmalıdır.

Derinin kanat veya bütün olmasına göre sağrı kısmına etiket yapıştırılır.
Yüzey alanının ölçülmesinde deri elektronik ölçme makinesi kullanılıyorsa deri

makineye et yüzey üste olacak şekilde sağrı kısmından verilmelidir. Çünkü etiket sağrı
kısmına yapıştırıldığı için önce sağrı kısmının makineden geçmesi ve derinin alt kısımdan
alınarak desisinin yazılması daha kolay olacaktır.

Ölçüm bilgisayarlı makinede yapılıyorsa deri misineler üzerine et taraf üste olacak
şekilde yatırılmalıdır.

Deriye etiket yapıştırma genellikle elektronik ve dijital göstergeli olmayıp etiketi
kendisi vurmayan desi makinelerinde uygulanır. Etiket vurma özelliği olmayan makinelerin
ölçümlerinin yazılabilmesi için etiket yapıştırılması işlemi elle yapılır. Bu işlem kanat ve
bütün derilere ayrı olarak yapıştırılır.

Kanat derilerin etiketi, derinin kuyruk kısmının sırt çizgisine yakın bir yerine (sağrının
sonuna doğru) yapıştırılarak yapılır. Çünkü kanat deriler, desi makinesine cilt yüzey aşağıya
gelecek şekilde (desi makinesinin tablasına) sağrı kısımdan verilerek desi makinesinden

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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geçirilir. Makineden geçen derinin ilk önce sağrı kısmı makineden geçerek alınacağı için
desi makinesinde okunan değerin kolayca yazılımı sağlanır.

Bütün derilerin etiketinin yapıştırılmasında ise yine aynı yöntem izlenir. Ancak
deriler, desi makinesinden bütün olarak geçirildiğinden yazım kolaylığının sağlanması ve
toplama kolaylığının sağlanabilmesi için derinin sağrı bölgesinin kuyruk kısmına yakın bir
yerine etiket yapıştırılır. Bu sayede hem işin akışı hızlanır hem de paketlerin kontrol
edilmesinde rahatlık sağlar.

Resim 2.1: Bütün derilerde etiket sağrı bölgesine ve kuyruk kısmına yakın yere yapıştırılır.

2.3. Yüzey Alanı Ölçümünün Yapılışı

Derilerin yüzey alanının ölçülmesinde elektronik ölçü makinelerinin yanında diğer
metotlar da kullanılmaktadır. Bunlar, mevcut teknik donanıma bağlı olarak iğneli ölçme
makinesi ve elektronik ölçümle birlikte zaman zaman kullanılmaktadır. Küçükbaş hayvan
derilerinde derinin sırt çizgisi boyunca uzunluğu ile eninin en dar uzunluğu toplanarak alan
hesabı yapılmaktadır (Şekil 2.1). Bir Fransız ölçüsünde, derinin uzunluğu ve karın eni
toplanarak ölçüm yapılır. Burada derinin toplam uzunluğu, uzunluğun orta noktasındaki
derinin eni toplanmaktadır (Şekil 2.2).

Şekil 2.1: Uzunluk ve en metodu Şekil 2.2: Karın ortası metodu
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Eski bir metot olarak ¼ gfs (ayak kare) bölümlere ayrılmış çerçeve ile deri yüzeyinin
ölçülmesi günümüzde bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Bu çerçeve, deri üzerinde konularak
deri ile kapatılan birimler sayılır, toplanır. Sonra yarım veya çeyrek doldurulan kısımlar
sayılıp toplama ilave edilerek yüzey bulunur. Bu metot pikle derilerle wet-blue derilerin
alanlarının ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Deriler kalibre edilmiş makineye, makine hızına uygun olarak makine silindiri patinaj
yapacak derecede bastırılmadan verilir ve ölçü birkaç defa tekrar edilir. Deriler ölçülmeden
önce partiden alınan numuneler 24 saat klimatize edilir. Böylece standart rutubete getirilen
deriler ölçü makinesinde ölçülür. Bu ölçümlerde bulunan değerler, satıcının ölçüm
değerlerinden sapma gösteriyorsa düzeltme bütün parti için yapılır. Nakliye sırasında yüzey
değişiminde ± % 2 fark kabul edilir. Bu % 2 fark kuru derilerde geçerli olup her bir deri için
değil, mevcut bütün ambalaj için geçerlidir. Wet-blue deride % 4 pikle derilerinde % 3 fark
olabilir. Ölçümlerde bulunan değerler bu tolerans değerlerinden fazla ise bütün parti için
düzeltme yapılır. Yüzey ölçü birimi olarak genellikle dm2 veya m2 kullanılır. İngiliz birimi
olan gfs 30,48 x 30.48 cm’dir. Ancak bu ölçü sık sık 30x30 cm olarak da kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Etiket derinin et tarafına ve sağrı bölgesine yapıştırılır ve desi elle yazılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Derinin yüzey alanını belirleyiniz.

Kullanılacak araç ve gereçler: Deri, etiket

İşlem Basamakları Öneriler

 Alan ölçümü yapılacak derileri desi
makinesinin yanına getiriniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Alan ölçümü yapılacak derileri

makinenin yanına getirerek zaman
kaybını önleyiniz.

 Derileri alınız.
 Ölçüm yapılacak derilerden alarak

ölçüm için hazırlık yapmayı
unutmayınız.

 Sağrı tarafına etiketi yapıştırınız.

 Ölçüm sonrası bulunan rakamı yazmak
için desi öncesi etiket yapıştırmayı
unutmayınız.

 Derinin cilt tarafı desi makinesinin
tablasına gelecek şekilde sağrı
kısmından desi makinesine veriniz.

 Deriyi makineye usulüne uygun olarak
vermeye dikkat ediniz.

 Alan ölçümü yapınız.
 Deriyi makinenizin orta kısmından

vererek alanını ölçmeye dikkat ediniz.
 Ölçümü yapılan derileri alınız.

 Ölçümü yapılan deriyi etiketi yazmaya
uygun şekilde almaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüzey alanını etikete yazınız.

 Desi makinesinden çıkan değeri etikete
yazmayı unutmayınız.

 Deriyi istif yapınız.
 Deriyi uygun şekilde istiflemeyi

unutmayınız.

 Makine, araç gereç temizliğini
yapınız.

 Daha sonraki kullanımlar için
kullandığınız araç gereçleri temizlemeyi
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Alan ölçümü yapılacak derileri desi makinesinin yanına getirdiniz
mi?

5. Derileri aldınız mı?

6. Sağrı tarafına etiketi yapıştırdınız mı?

7. Derinin cilt tarafı desi makinesinin tablasına gelecek şekilde sağrı
kısmından desi makinesine verdiniz mi?

8. Alan ölçümü yaptınız mı?

9. Ölçümü yapılan derileri aldınız mı?

10. Yüzey alanını etikete yazdınız mı?

11. Deriyi istif yaptınız mı?

12. 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 deride alan ölçmenin amacı değildir?
A) Derileri satışa hazırlamak
B) Derilerin toplam desisini bulmak
C) Derilerin ağırlıklarını bulmak
D) Derileri paketlemeye hazırlamak

2. Büyükbaş hayvan derileri, makine haricinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile
ölçülür?
A) Derinin uzunluğu ile eni toplanır.
B) Derinin uzunluğu ile karın bölgesinin en dar yeri toplanır.
C) Önce çevre uzunluğu bulunur daha sonra alan hesabı yapılır.
D) ¼ gfs (ayak kare) bölümlere ayrılmış çerçeve ile ölçüm yapılır.

3. Alan ölçümünde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
A) Derilerin standart rutubette olmasına
B) Önce siyah boyalı derilerin ölçümünün yapılmasına
C) Ölçüm silindirinin patinaj yapmamasına
D) Makine kalibrasyonunun yapılmış olmasına

4. Aşağıdakilerden hangisi derinin etiket yapıştırılacak bölgesidir?
A) Cilt yüzü sağrı bölgesi
B) Et tarafı sağrı kısmı
C) Karın bölgesi
D) Boyun bölgesi

5. Aşağıdakilerden hangisinde etiket yapıştırma işlemi yapılmaz?
A) Bilgisayarlı desi makineleri ile çalışıldığı zaman
B) Elektronik desi makineleri ile çalışıldığı zaman
C) Boyu ile eninin toplanarak bulunan desi ölçümlerinde
D) Ayak kare şablonu ile yapılan desi ölçümlerinde

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 kuralına uygun olarak asort işlemini yapma bilgi ve
becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında yapılan asort işleminde uyulması gereken kural
ve yöntemlerin neler olduğunu araştırarak sınıf arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

3. ASORT

3.1. Asortun Amacı ve Önemi

Derilerin gruplandırılmasında aynı cins ham derilerinden, aynı veya yakın metotlarla
üretilmiş ve üretimde aynı kimyasallar kullanılmış deriler seçilmektedir. Yarı mamulden
mamul deri üretiliyor ise görünüş ve genel özellikleri aynı olan yarı mamul derilerden üretim
partileri oluşturulmalıdır. Sadece yüzey görünümü ve dış görünüm özeliklerine göre
gruplandırılmış deriler daha sonra reklâmasyona (ihtilaflara) neden olabilir. Işık haslığı veya
boyamada kullanılan boya maddelerinin farklı olması ya da temizlemeye karşı davranışı
farklılık gösteren derilerden elde edilen mamul eşya kullanımı sırasında belli parçaları farklı
renk tonlarına döner ve bu farklılıkları önlemek mümkün değildir. Bu nedenle deriler işlenti
sonrasında ayrılarak paketlenmeleri sağlanmalıdır.

3.2. Asortta Uyulması Gereken Kurallar

Aynı bir parti içindeki deriler konfeksiyondan önce gruplandırılır (asort). Bu
gruplandırmanın yapıldığı yerde pencereler kuzeye bakmalı ve doğrudan güneş ışığı
almamalıdır. Yapay aydınlatma altında asort işlemi yapılıyorsa ışık bileşimine dikkat
edilmelidir. Mümkün olduğu kadar gün ışığına yakın nötral ışık kullanılmalıdır. Bunun için
floresans lambaları uygundur. Kullanılan ışık kaynağının yüksekliği de görme hassasiyeti
yönünden önemlidir. Görme işlevi, fark hassasiyeti, görme keskinliği, derinliğin görülmesi,
renk tanıma belli bir lux sayısı ile iyileştirilebilir. Aydınlatma şiddeti 1000-2000 lux arasında
olmalıdır ve diğer ışık kaynaklarının ışınlarına karşı korunmuş olmalıdır. Çok hassas
ayırmalarda özel bir alan aydınlatması yapılması uygun olur. Derinin yüzey kontrollerinde
ışık kaynağı deri yüzeyine eğik olarak ışın vermelidir. Bu düzenlemede esas ışık kaynağı
zayıflatılarak kısa süreli olarak ek aydınlatma yapabileceği gibi sadece eğik ışın demeti de
kullanılabilir. Küçükbaş hayvan derilerinde kesim yapılacak bütün deriler aynı ışık kaynağı
altında ve aynı anda görülebilir durumda olmalıdır. Burada eğik ışın veren ışık kaynağı kısa

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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süreli kullanılabilir durumda olmalıdır. Böylece derinin lif sıklığı, inceliği, uzunluğu daha iyi
görülebilmektedir.

Gün ışığı mevsimlere ve günün saatlerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle hassas
renkler ve özel üretimler farklı ışıklar altında görünüm kontrol edilmelidir.

3.3. Asortun Yapılışı

Sınıflandırma derileri genellikle yüzey alanlarına göre 1. sınıf, 2. sınıf ve ıskarta
deriler olarak ayrılır. Bu sınıfların belirlenmesinde derilerin alanı, deride bulunan ispire,
kesik ve delik oranı, seviyesi, derinin yüzey görünümü ve derinin tutum yönünden durumu
değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda deride kesik, delik, derin ispire bulunmayan,
yüzey görünümü iyi ve tutum yönünden uygun olan deriler ile cildi düzgün olan ancak;
küçük çaplı en fazla üç tane delik bulunan deriler de 1. sınıf deri olarak ayrılır. Bunun
dışında derilerdeki derin ispireler, kesik, delik (3-6 adet) ve tutumu zayıf olup dolgun
olmayan deriler 2. sınıf deri olarak değerlendirilir. Bu kıstasların dışında kalan deriler ise
sınıflandırma dışında kalan deriler ıskarta deri olarak değerlendirilir.

Sınıflandırması yapılan deriler ve işlenti sırasında kalınlık farkı olmuş olan deriler
varsa yine burada ayrılarak diğer derilerle karışması önlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Asort yapınız.

Kullanılacak araç ve gereçler: Ayırma tezgâhı, deri, projeksiyon cihazı

İşlem Basamakları Öneriler

 Alan ölçümü yapılmış derileri alınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.

 Ayırma tezgâhına koyunuz.
 Derileri düzgün istifleme kuralına göre

ayırma tezgâhına koymaya özen
gösteriniz.

 Projeksiyon ışığında inceleyiniz.
 Ayırma alanındaki ışığın beyaz ışığa

yakın olması gerektiğini unutmayınız.

 Derileri kalitesine göre ayırınız.  Derileri ayırırken dikkatli olunuz.

 Ayrılan derileri sınıflandırınız.
 Ayırdığınız derileri sınıflandırırken seçici

davranınız.

 Makine, araç gereç temizliğini
yapınız.

 Daha sonraki kullanımlar için
kullandığınız araç gereçleri temizlemeyi
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Alan ölçümü yapılmış derileri aldınız mı?

5. Ayırma tezgâhına koydunuz mu?

6. Projeksiyon ışığında incelediniz mi?

7. Derileri kalitesine göre ayırdınız mı?

8. Ayrılan derileri sınıflandırdınız mı?

9. 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 hangisine asort işleminde dikkat edilmez?
A) Aynı partinin malı olmasına
B) İşlentileri aynı olan derilerin olmasına
C) Aynı özellikteki kimyasalların kullanılmış olmasına
D) Aynı yaştaki hayvan derilerinin olmasına

2. Aşağıdakilerden hangisi desi sonrası asortun amaçlarından değildir?
A) Renklerde görünüm farklılığı olmaması
B) Tıraş atıklarının olmamasına
C) Deri ürünü yapılmasında görünüm farklılığı olmaması
D) Kalitelerini belirlemek

3. Aşağıdakilerden hangisi asortun yapılacağı yerlerin özelliklerindendir?
A) Pencereler kuzeye bakmalıdır.
B) Doğrudan güneş ışığı almalıdır.
C) Gün ışığına yakın nötral ışık kullanılmalıdır.
D) Aydınlatma şiddeti 1000-2000 lux arasında olmalıdır.

4. Kesim yapılacak bütün küçükbaş hayvan derileri aynı ışık kaynağı altında ve aynı anda
görülebilir durumda olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derinin lif yapısının daha iyi görülebilmesi için
B) Derinin renk tonlarının daha iyi ayırt edilebilmesi için
C) Deri kalınlığını ölçebilmek için
D) Deri tutumunu inceleyebilmek için

5. Aşağıdakilerden hangisi ikinci sınıf derilerde bulunması gereken özelliklerdendir?
A) Dolgun olmalıdır.
B) İyi tutumlu olmalıdır.
C) Derin ispire bulunmalıdır.
D) Cilt yapısı temiz olmalıdır.

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–4

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak mamul derinin paketlemesini
yapma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında işlenen derilerin nasıl paketlendiğini
araştırarak değişik paketleme çeşitleri varsa not alarak arkadaşlarınız ile
paylaşınız.

 Deri fabrikalarındaki mamul deri depoları hakkında bilgi toplayınız. Bu bilgileri
sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. DERİ PAKETLEME

4.1. Paketlemenin Amacı ve Önemi

Finisaj ve finisaj sonrası işlemleri yapılarak mamul deri hâline getirilen derilerin
depolanması sırasında fazla yer kaplamaması, aynı veya yakın işlentiyle işlenmiş deriler ile
kalite ve renk ayrımı yapılan derilerin karıştırılmaması için paketleme işlemi yapılır.

Kalite ve işlentileri aynı olan mamul derilerin bir arada bulunması ve depoda daha
fazla ürünün saklanabilmesi için gerekli alanın açılabilmesi için ürünlerin paketlenerek
depolanması gerekir. Paketlenen ürünler depolardaki raflarda veya paletler üzerine
istiflenerek muhafaza edilir.

4.2. Paketleme Kuralları ve Paketlemenin Yapılışı

Genellikle her deri paketinin toplam yüzey alanı 1000-1200 desi arasında olacak
şekilde yaklaşık 8-10 adet deri pakete alınır.

Alanları ölçülmüş ve asorttan geçirilmiş aynı parti derileri yüzey alanı, cilt
düzgünlüğü ve tutum yönünden ayrı olarak istiflenir. Ayrı olarak istiflenen bu derilerden
yüzey alanı büyük olanlardan bir tanesi cilt yüzü üste ve sırt kısım kendimize gelecek şekilde
sehpaya yatırılır. Daha sonra düşük alana sahip olan deriler, sağrı ve boyun kısımları aynı
tarafta ve aynı hizada olacak şekilde üst üste konulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
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Resim 4.1: Alanı büyük olan deri, taban derisi olarak seçilir ve pakete 8–10 adet deri konulur.

Paketleme katlama şeklinde yapılacak ise deriler önce boyun kısımlarından tutularak
sağrı kısma doğru katlanır. Sonra sırasıyla önce sağrı kısımdan boyun kısma, daha sonra da
tekrar boyun kısmından sağrı kısma doğru katlanarak paket oluşturulur. Oluşturulan paket
bandaj ya da iple bağlanarak sıkılır.

Resim 4.2: Derilerin katlanması

Resim 4.3: Katlanan derilerin bağlanarak paketlenmesi

Oluşturulan paketin orta kısmına paket içerisindeki derilerin toplam alanı, desi
cinsinden yazılmış olarak yapıştırılır. Böylece paket yapılması bitirilmiş olur.
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Resim 4.4: Etiketi yapıştırılmış deri paketi

Diğer paketleme yönteminde ise paketlenecek hâle getirilmiş olan deriler sağrı
kısmından başlanarak rulo şeklinde toplanır. İp veya bandaj bandı ile sarılır. Üzerine
paketleme bilgilerini içeren etiket yapıştırılarak paketleme işlemi tamamlanmış olur.

Resim 4.5: Deriler rulo olarak toplanması ve paket kâğıdına sarılması

Resim 4.6: Paketlemesi tamamlanmış deri Resim 4.7: Etiketi yapıştırılmış deri paketi

Küçükbaş hayvan derileri veya küçük alana sahip olan deriler paket yapılabilecek
sayıya ulaştıktan sonra yeteri büyüklükte bir kutu içersine konulur. Kutunun kapağı
kapatılarak koli bandı ile bantlanarak paketleme işlemi tamamlanır. İstenildiğinde kutu
içersine birden fazla paket konulabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Paketleme yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Deri, etiket, ip, paket kâğıdı,

İşlem Basamakları Öneriler

 Taban derisini seçiniz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Desisi büyük olan derilerden taban derisi

seçileceğini unutmayınız.

 Derilerin cilt yüzeyi alta gelecek, sırt
ve boyun aynı yönde olacak şekilde üst
üste koyunuz.

 Derileri paket için istiflerken paketleme
kurallarını hatırlayınız.

 Her bir paket için belirli sayıda deriyi
koyunuz.

 Bir paket deride yaklaşık 8-10 adet deri
olması gerektiğini unutmayınız.

 Her bir derinin desisini okuyunuz ve
kaydediniz.

 Paket üzerine yapıştırılacak etikette
toplam desinin yazılacağını, bu nedenle
derilerin her birinin desisini okuyup
kaydetmeyi unutmayınız.

 Desileri toplayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Desi toplamını paket etiketine yazınız.
 Kaydettiğiniz desilerin toplamını etikete

yazmayı unutmayınız.
 Derileri uygun şekilde katlayınız.

 Derileri kuralına uygun olarak katlamayı
unutmayınız.

 Katlanmış derileri bağlayarak paket
hâline getiriniz.

 Katlanmış derilerin tekrar açılmaması için
ip veya bandaj bandı ile sarmayı
unutmayınız.

 Etiketi paketin üzerine yapıştırınız.

 Ürün bilgilerini içeren etiketi paket
üzerine yapıştırmayı unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Taban derisini seçtiniz mi?

5. Derilerin cilt yüzeyi alta gelecek, sırt ve boyun aynı yönde
olacak şekilde üst üste koydunuz mu?

6. Her bir paket için belirli sayıda deriyi koydunuz mu?

7. Her bir derinin desisini okuyup kaydettiniz mi?

8. Desileri topladınız mı?

9. Desi toplamını paket etiketine yazdınız mı?

10. Derileri uygun şekilde katladınız mı?

11. Katlanmış derileri bağlayarak paket haline getirdiniz mi?

12. Etiketi paketin üzerine yapıştırdınız mı?

13. Makine, araç ve 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 paketlemenin amaçlarındandır?
A) Derileri kalitelerine göre ayrı istifini kolaylaştırmak
B) Derinin yüzey ölçümünü bulmak
C) Derileri aynı renkte boyamak
D) Derileri kalitelerine göre sınıflandırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi vidala derilerin paketlenmesinde taban derisinin
özelliklerinden değildir?
A) Desisinin büyük olması
B) Paketteki diğer derilerle aynı işlentiyi görmüş olması
C) Taban derisine baskı pres yapılmış olması
D) Paketteki diğer derilerle aynı kaliteye sahip olması

3. Aşağıdakilerden hangisi paketlemenin yöntem ve tekniklerinden değildir?
A) Taban derisinin cilt yüzü yukarı gelmelidir.
B) Paket derilerinin sırt çizgisi paket yapacak kişi tarafında olmalıdır.
C) Sağrı ve boyun kısımları aynı tarafta olacak şekilde istiflenmelidir.
D) Paketteki deri sayısı 15-20 arasında olmalıdır.

4. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile paketleme yapılabilir?
A) Deriler tek tek katlanarak paketlenir.
B) 8-10 tane deri katlanarak paketlenir.
C) Deriler üst üste istiflendikten sonra iple bağlanarak paket yapılır.
D) Deriler küçük bir kutu içersine atılır ve kutu ağzı kapatılarak paketlenir.

5. Aşağıdakilerden hangisi paketleme işleminde kullanılmaz?
A) İp veya bandaj bandı.
B) Deri
C) Peket etiketi
D) Palet

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–5

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak depolama işlemini
yapma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki mamul deri depolarının özelliklerini araştırarak bilgi toplayınız ve
bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. DEPOLAMA

5.1. Depolamanın Amacı ve Önemi

Uygun olmayan depolama şartlarında mamul deride birçok zarar oluşur. Deri
üretiminde belli bir kalitenin yakalanabilmesi için devamlı olarak iyileştirici çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda genellikle derilerin rastgele depolandığı
görülmüştür.

Depolar derilerin bekletildiği, kalite gruplarının ayrıldığı, satışa ve konfeksiyona
hazırlandığı yerlerdir. Depolar derilerin zarar görmeden ekonomiye kazandırılması açısından
son derece önemlidir. Aksi takdirde derilerde yağ kusması, mantar oluşumu, renk değişikliği
gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilir.

5.2. Deponun özellikleri

Derilerin zarar görmeden ekonomiye kazandırılması için önemli olan depolar bazı
özellikleri taşıması gerekir. Depoların taşıması gereken özellikler:

 Sıcaklık 18 – 200 0C civarında olmalıdır. Sıcaklık farklılıkları oluşmamalıdır.
 Rölatif hava rutubeti % 50 - % 70 arasında olmalıdır.
 Depo havalandırılmalı ancak fazla hava akımı olmamalıdır.
 Deriler güneş ışığından korunmalıdır, ayrıca aşırı aydınlatma yapılmamalıdır.
 Deriler raflarda kat yapmayacak şekilde istiflenmeli, istifler fazla yüksek

olmamalıdır.
 Deriler beton zemin üzerine konulmayıp tahta paletler üzerine konulmalıdır.
 Depolar kolay temizlenebilir olmalıdır. Haşarat bulunmamalıdır.

Depolar yukarıdaki bu özellikleri taşımadığı takdirde deriler kullanılamayacak kadar
zarar görebilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Depolarda sadece deriler depolanırsa ortam temparatürü 15 0C olmalıdır. Depoda aynı
zamanda kalite ayırımı da yapılıyorsa temparatür 18-20 0C olmalıdır. Depolama sırasında
meydana gelen en fazla zarar temparatür değişimi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Gündüz
sıcak gece soğuk olan depoda bulunan derilerin fazla zarar görmektedir. Bu şekildeki
temparatür değişiminde deride bulunan iyi bağlanmamış maddeler deri yüzeyine
çıkmaktadır. Bu şartlarda özellikle yağlar yüzeye çıkmaktadır.

Depodaki hava rutubeti çok az veya çok fazla ise deride değişmeler meydana
gelmektedir. Bu değişimler derinin yüzey alanında ve ağırlığında olmaktadır. Ağırlık esasına
göre satılan derilerde düşük rutubetli ortamda ağırlık kaybı olmakta ve deri (kösele)
özellikleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Sepileme şekline bağlı olarak deride bulunan
rutubet yüzey alanını etkilenmektedir. Finisaj yapılmamış krom sepilenmiş deri %100
rutubetli ortamda % 53,2, aynı ortamda bitkisel sepilenmiş deri %35,4 oranında rutubet
almaktadır. Tam kurutulmuş deri % 100 relatif (nispi) rutubetli ortamda 1 günde % 50
oranında rutubet almaktadır. Çok düşük rutubetli ortamda bir gün içinde deri rutubetinin %
70’ini kaybetmektedir. Derideki sıfır rutubetteki yüzeyi esas alındığında, rutubet artışıyla
yüzeyde meydana gelen artış;

 Bitkisel sepilenmiş deride (% 4 – 9,4) ortalama %7
 Krom sepilenmiş deride (% 9,6 – 19,0) ortalama %14,4 olmaktadır.

Derideki rutubet oranını yumuşaklık, tutum, esneklik gibi özellikleri de büyük oranda
etkiler. Rutubet oranı azaldıkça deri sertleşir ve esneklik azalır. İyi yağlanmamış derilerde
kurumayla yırtılma dayanıklılığı da düşer. Rutubet oranı düşerek esnekliği azalmış bir deride
ayakkabı konfeksiyonu sırasında sırça çatlaması meydana gelir. Deriler konfeksiyona
(ayakkabı, giysilik, saraciye) hazırlanıyorsa depolama ortamında relatif rutubet % 70–75
olmalıdır. Düşük rutubetli deri diğer malzemelerle (tekstil, plastik, karton) birlikte
konfeksiyon yapılıyorsa deri daha sonra rutubet alarak genişler, deformasyon veya katlama
meydana gelir.

Depodaki hava rutubetinin yükselmesi ile derilerde mantar üremeye başlar. Mantar
üremesi özellikle bitkisel ve kombine sepilenmiş deride hızlı olur sadece krom sepilenmiş
derilerde üreme daha yavaştır. Temparatür ve rutubetinin birlikte artmasıyla mantar üreme
hızı daha da artar. Daha önce soğuk ortamda depolanmış deriler 20 0C civarındaki depolara
alındığında yüzeyde su yoğunlaşacağı için mantarlar daha hızlı ürer. Mantarların üremesini
kolaylaştıran maddeler deride bulunan şeker ve yağlardır. Yağların mantarların etkisiyle
parçalanmasıyla ortaya çıkan yağ asitleri deri yüzeyinde yağ kusması oluşturabilir. Finisaj
tabakasında bulunan kazein de mantarların oluşması için iyi bir ortam oluşturur. Rutubetli
ortamda ambalajlanmış deri ve deri eşyada sıcaklık değişimiyle su yoğunlaşması olur. Bu da
mantar üremesini kolaylaştırır. Bu tür polietilen ambalajların içersine konan rutubet tutucu
fazla faydalı olmamaktadır. Uzun süre için ambalajlanan deri ve deri eşyalar düşük rutubetli
ortamda ambalajlanmalıdır. Deri üretimi sırasında fungasit kullanılmalı ve gerekiyorsa deri
yüzeyine de fungasit tatbik edilmelidir. Kullanılan fungasit maddeler deri için özel olarak
geliştirilmiş olmalı, sepileme etkisi ve rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Mantarların
uzaklaşması için önce deponun iyice havalandırılması ve rutubetin düşürülmesi
denenmelidir. Rutubetin azaltılması temparatür artışıyla da sağlanabilir. Deri yüzeyindeki
mantarlı bölgeler kuru olarak silinmelidir. İlerleyen mantar etkisiyle depoda hoş olmayan
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koku meydana gelir, finisaj yapılmış derilerde lekeler oluşur ve yüzey görünümü matlaşır.
Teknik açıdan deponun rutubetinin artırılması kolay olmakla birlikte rutubetin azaltılması
uzun zaman alır. Yüksek rutubeti ortamlarda sürekli olarak taze hava akımı sağlanmalıdır.

Derilerin istif edildiği rafların her tarafı hava akımının geçişine uygun olmalıdır ve
raflar aralıklı çıtalardan yapılmalıdır. Deniz yoluyla yapılan nakliyeler için ambalajlama
düşük rutubetli ortamda yapılmalı ve deri üretimi sırasında fungusit madde kullanılmalıdır.
Uzun süre etki eden kuvvetli aydınlatmaya (neo lambaları) ve güneş ışığı etkisiyle deride
değişmeler meydana gelir. Bu etkilerle deride bulunan maddelerin oksitlenmesi sonucu
deride renk değişikliği gerçekleşir. Bitkisel sepilenmiş deriler kırmızı kahverengi renk tonu
alır. Yağlanma maddeleri sararma meydana getirir.

Güneş ışınlarını yoğun olarak derinin bir bölgesine etki etmesiyle hem renk farklılığı
ve hem de yağ kusması meydana gelebilir. Yeni yapılan deri depolarında pencerelerin
kuzeye bakması sağlanmalıdır.

Yüksek istiflenme yaparak derilerin ısınmasına meydan verilmemelidir. Özellikle
fazla yağlanmış deriler ve rutubetli deriler yüksek istiflenmeyle kolayca ısınır ve hatta deriler
yanabilir. İstif yüksekliği 50–60 cm’den yüksek olmamalı ve istif araları kolayca
havalandırılabilmelidir. Yeni finisaj yapılmış derilerde yapışmayı önlemek için deriler
soğumuş olmalı, istif yüksekliği taşıma ve depolama sırasında yüksek olmalıdır.

Depolar temiz tutulmalı, fare ve haşarat bulunmamalıdır.

5.3. Depolama İşleminin Yapılışı

Paketlenerek silindir hâline getirilen deriler deponun uzaklığına göre paletle veya
paket olarak deponun yakınına kadar getirilir. Paketler; üzerindeki etiketlerinde yazılan
bilgiler doğrultusunda kalite, işlenti, renk bakımından ayrılmış olan raflara yerleştirilir. Raf
yoksa paletler üzerine konularak istif yapılır. Asla beton zemin üzerine istifleme
yapılmamalıdır. Burada derilerin devrilmemesi için bir alttaki paket üsteki paketlerce
bağlantılı olarak istif yapılır. Paletler üzerine istif yapıldığında istifin fazla yüksek
olmamasına dikkat edilmelidir. İstif tamamlandıktan sonra üzerleri örtülmelidir.

Resim 5.1: Palet üzerinde paketleme Resim 5.2: Raflara paketleme
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Depolama yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Deri, paket, depo ve raf

İşlem Basamakları Öneriler

 Paketi alınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Paketin ağır olabileceğini unutmayınız.

 Depoya getiriniz.
 Paketi rafa koyarken yavaş ve dikkatlice

koymayı unutmayınız.
 Sınıflarına göre uygun raflarda

depolayınız.

 Depolama kurallarına göre depolamayı
unutmayınız.

 Rafları kapatınız.
 Paketlerin dış etkenlerden etkilenmemesi

için üzerlerini örtmeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Paketi aldınız mı?

5. Depoya getirdiniz mi?

6. Sınıflarına göre uygun raflarda depoladınız mı?

7. Rafları kapattınız 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 mamul derilerin bekletildiği, kalite gruplarının ayrıldığı,
satışa ve konfeksiyona hazırlandığı bölüm olarak tanımlanır?
A) Laboratuvarlar
B) Depolar
C) Finisajın yapıldığı alan
D) Ham deri depoları

2. Aşağıdakilerden hangisi mamul derilerin istiflenmeyeceği yerlerdir.
A) Paletler üzerine
B) Raflar
C) Sehpalar üzerine
D) Beton zemin üzerine

3. Aşağıdakilerden hangisi mamul deri depolarının özelliklerinden değildir?
A) Camları güneye bakmalıdır.
B) Aşırı aydınlatma yapılmamalıdır.
C) Sıcaklık 18-20 0C civarında olmalıdır.
D) Haşarat bulunmamalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi derideki rutubet oranının düşmesi sonucu, deride meydana
gelen olumsuzluklardan değildir?
A) İyi yağlanmamış derilerde yırtılma dayanıklılığı düşer.
B) Deri sertleşir.
C) Yağ kusması meydana gelebilir.
D) Esneklik azalır.

5. Mamul deriler deniz yolu ile müşteriye ulaşacak ise paketleme (ambalajlama) hangi
ortamda yapılmalıdır?
A) Çok rutubetli ortamda yapılmalıdır.
B) Düşük rutubetli ortamda yapılmalıdır.
C) Kuru ortamda yapılmalıdır.
D) Paketleme her ortamda yapılabilir.

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 ölçmenin amaçlarındandır?
A) Satışa hazır deri desisini tespit etmek
B) Satışa hazır deri ağırlığını tespit etmek
C) İşçi ücretlerini tespit etmek
D) Giderleri hesaplamak

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı deri ölçme makinesinin özelliklerinden değildir?
A) Deri alanını optik okuyucularla tespit eder.
B) Toplam paket desisini verir.
C) Paket yapılacak deri adedine geldiğinde operatörü uyarır.
D) Desi etiket üzerine sonradan yazılır.

3. Paket etiketi üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A) Ölçüm tarihi
B) Deri kalitesi
C) İşlenti basamakları
D) Deri adedi

4. Aşağıdaki deri çeşitlerinden hangisinde desi ölçümü yapılmaz?
A) Vidala derilerde
B) Kösele derilerde
C) Koyun derilerinde
D) Anilin derilerde

5. Gerede’deki deri fabrikasında işlenmiş derilerden bir defada 100.000 desi yurt dışına
ihraç edilecektir. Yurt dışında bu derilerin desilerinde, en fazla, ne kadar bir fark
olabilir?
A) 1500 desi
B) 2000 desi
C) 2500 desi
D) 3000 desi

6. Elektronik ölçüm makinesi ile ölçüm yapılmadan önce etiket derinin hangi kısmına
yapıştırılmalıdır?
A) Sağrı kısmına
B) Boyun kısmına
C) Karın kısmına
D) Bacak kısmına

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Derilerin gruplanmasında derilerin hangi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır?
A) Aynı cinsten ham deri olması
B) Aynı veya yakın metotlarla üretilmiş olması
C) Üretimde aynı kimyasalların kullanılmış olması
D) Yüzey alanlarının aynı veya yakın olması

8. Görme işlevi, fark hassasiyeti, görme keskinliği, derinliğin görülmesi, renk tanıma
belli bir lux sayısı ile iyileştirilebilir. Bunun için asort yapılacak alanın
aydınlatılmasında kullanılacak ışık kaynağının şiddeti nasıl olmalıdır?
A) Gün ışığına yakın olmalıdır.
B) Aydınlatma şiddeti 1000-2000 lux arasında olmalıdır
C) Deri yüzeyine dikey olarak gelmelidir.
D) Nötral ışık olmalıdır.

9. Deride fazla olmasa da derin ispire kesikleri var ve dolgun değil ise bu deriyi hangi
kalitede gösterirsiniz?
A) 1. kalite
B) 2. kalite
C) 3. kalite
D) Hurda (ıskarta)

10. Derileri sınıflandırırken nelere dikkat edilmez?
A) Yüzey alanları
B) Delik varsa delik sayılarına
C) Tutum ve dolgunluğuna
D) Presleme şekline

11. Aşağıdakilerden hangisi mamul deri paketleme işleminin amaçlarından değildir?
A) Aynı kalitede olan derileri bir arada tutmak
B) Aynı işlentiye sahip olan derileri diğer derilerle karıştırmamak
C) Depoda daha fazla alan oluşturmak
D) Aynı yörenin ham derilerini bir arada tutmak

12. Aşağıdakilerden hangisi mamul derilerin paketlenmesinde yanlıştır?
A) Derilerin sağrıları ve boyun kısımları aynı tarafta olacak şekilde tezgâha

konulur.
B) Paketlemede farklı zamanlarda üretilmiş de olsa aynı renkteki deriler paketlenir.
C) Taban derisi olarak yüzey alanı büyük olan deri tercih edilir.
D) Paketteki derilerin toplam desisi 1000-1200 arasında değişir.
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13. Aşağıdakilerden hangisi paketleme yöntemlerinden değildir?
A) Paletlere düzgünce yerleştirilerek
B) Katlama yapılarak
C) Rulo yapılarak
D) Kolinin içine düzgünce yerleştirilerek

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi mamul deri depoları için yanlış bilgidir?
A) Depolar mamul derilerin konfeksiyona hazırlandığı yerlerdir.
B) Depolar mamul derilerin satışa hazırlandığı yerlerdir.
C) Depolar mamul derilerin finisaj işleminin yapıldığı havadar yerlerdir.
D) Depolar derilerin kalitelerine göre ayrıldığı yerlerdir.

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mamul deriler depolardaki raflarda istiflenmelidir.
B) Deriler paletler üzerinde de istiflenebilir ancak istif fazla yüksek olmamalıdır.
C) Palet ve raf olmayan depolarda deriler beton zemin üzerine düzgünce
D) istiflenmelidir.
E) Mamul deriler depolarda kalitelerine göre ayrı yerlerde istiflenmelidir.

16. Aşağıdakilerden hangisi depolarda bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Sıcaklık 3-13 civarında olmalıdır.
B) Depo havalandırılmalıdır.
C) Deriler raflarda kat yapmayacak şekilde istiflenmelidir.
D) Depolar kolay temizlenebilir olmalıdır.

17. Bir depoda aşağıdaki özelliklerin hangisi olması durumunda mamul deride mantar
oluşur?

A) Rutubetsiz kuru depolarda
B) Gündüz sıcak gece soğuk olan depolarda
C) Hava sirkülasyonu olmayan depolarda
D) Hava rutubeti yüksek olan depolarda

18. “Yağların, mantarların etkisiyle parçalanmasıyla ortaya çıkan yağ asitleri deri
yüzeyinde …… …………….. oluşturabilir.” cümlesindeki boşluğa gelmesi gererken
hata aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etilen glikol
B) Yağ kusması
C) Sırça çatlaması
D) Renk koyulması
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19. Mamul derilerin depolanmasından sonra, güneş ışınlarının yoğun olarak derinin bir
bölgesine etki etmesi sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hem renk farklılığı ve hem de yağ kusması meydana gelebilir.
B) Sırça çatlaması olur.
C) Konfeksiyonluk derilerde kuruma farklılığı görülür
D) Mantar oluşumu görülür.

20. Mamul derilerin istiflenmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İstif yüksekliği 50-60 cm’yi geçmemelidir.
B) İstif aralıkları kolayca havalandırılabilmelidir.
C) Yeni finisaj yapılan deriler soğuduktan sonra istif yapılmalıdır.
D) İstifler arasındaki uzaklık 1,5 – 2,0 m arasında olmalıdır.

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

CÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. A
3. C
4. B
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. D
3. B
4. B
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. B
3. B
4. A
5. C

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

10. D
11. D
12. B
13. A
14. C
15. C
16. A
17. D
18. B
19. A
20. D
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