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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 542TGD335 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Deri iĢleme  

MODÜLÜN ADI Kürklük Deriler 

MODÜLÜN TANIMI 

Kürklük hayvan derilerini yüzebilme, kürklük derilerin kıl 

yapısını kontrol ederek konservasyonunu yapabilme  ile ilgili 

bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kürklük derileri işlenmeye hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak kürlük derilerde konservasyon (koruma) 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kürklük hayvan derilerini yüzebileceksiniz. 

2. Kürklük derilerin kıl yapısını kontrol ederek 

konservasyonunu yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar, atölye, iĢletme gibi tek veya grup 

olarak çalıĢabileceğiniz her türlü ortam 

Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, 

tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet 

bağlantısı, öğretim materyalleri, kürklük deri, kesici alet, 

eldiven, iĢ önlüğü vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Kürke talep olduğu sürece kürk iĢlentisi daima sürecektir. Ülke olarak dünya kürk 

üretiminde yerimizi alıp söz sahibi olmak istiyorsak kaliteli ürün elde etmek zorundayız. 

Kaliteli deri elde etmek için kaliteli ham derileri almak gerekir. Ham derinin kaliteli olup 

olmadığını anlamanın da sizlerin bilgi ve becerisine bağlı olduğunu unutmayınız. 
 

Bu modül ile üretimini yaptığınız kürklük derilerin kalitesi ile ilgili kafanızda oluĢan 

soruların cevaplarını öğreneceksiniz. 
 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi 

alanının, Deri ĠĢleme dalı için daha nitelikli elemanlar olarak yetiĢeceğinizi ve bu sektörde 

aranılan bir eleman olacağınızı hatırlatıyor, size baĢarılar diliyoruz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük hayvan derilerini 

yüzebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında kürklük deri iĢleyen iĢletmeler var mı? Varsa 

genellikle hangi tür kürk iĢledikleri hakkında bilgi alarak arkadaĢlarınızla bu 

bilgileri paylaĢınız.  

 Çevrenizde görülen kürklük hayvan çeĢitleri nelerdir? AraĢtırınız. 

 

1. KÜRKLÜK HAYVAN DERĠLERĠ 

VEYÜZÜLMESĠ 
 

1.1. Kürklük Deri Türleri 
 

Kürk hayvanı üretimi, kürk elde etmek amacıyla yapılan bir hayvancılık dalıdır. Doğal 

dengeyi bozuyor gibi görünen bu hayvancılık dalı, doğal dengenin, özellikle doğal hayvan 

nüfusunun (popülasyonunun) korunmasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Kürk 

giyme veya kullanma isteklerinin önlenememesi nedeniyle artan talebe cevap verebilmek 

için avlanarak elde edilen postlardan kürk yapılmaktadır. Kürk yapımında, kurĢun deliği olan 

postlar kalitesiz olduğundan günümüz avlanma yönteminde tuzak veya ilaç kullanımı 

önerilmektedir. Bilindiği gibi doğada bu yöntemle, kürk hayvanı dıĢındaki hayvanların da 

aynı derecede yakalanma riski vardır. Bu olayda hem doğadaki hayvanların doğal dengesi 

bozulmakta hem de doğada bulunan yemlerle dengesiz beslenen hayvanlardan elde edilen 

postlardan yapılan kalitesiz kürkler piyasaya sürülmektedir. 
 

Et elde etmek amacıyla yapılan besi hayvancılığı gibi kürk elde etmek amacıyla kürk 

hayvancılığı geliĢtirilmiĢtir. Kürk hayvancılığında hayvanı dengeli besleyerek uygun 

barınaklarda, kontrollü ve talebe göre sınırlı düzeyde yetiĢtiricilik yapılmaktadır.  Böylece 

kürk hayvanını ve doğal dengeyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, kaliteli ürün 

pazarlamayı teĢvik etmek bakımından geliĢtirilmesi gereken bir hayvancılık dalıdır. Bu 

görüĢle ülke ekonomisi, iklim ve doğal koĢullar ile arz – talep durumu dikkate alınarak kürk 

hayvanı üretiminde, ĢinĢilla, tavĢan, mink, tilki ve Karagül koyunu üretimi esas alınmıĢtır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Av Hayvanları Derisi  
 

AĢağıda av hayvanlarından elde edilen deriler ve özellikleri açıklanmıĢtır. 
 

 TavĢan  
 

Genellikle her ırk tavĢanın etinden ve postundan yararlanıldığı halde, kürk yapımı için 

en kaliteli post rex ve saten tavĢanlarından elde edilmektedir. Rex tavĢanı kısa tüylü ırkların 

tek örneğidir. Post verimi önemlidir. Tüyleri 18–22 mm’dir. Derisi yumuĢak, tüyleri kısa, 

parlak, kadife gibidir. Çok çeĢitli tipleri vardır. Postunun her renge boyanabilmesinden 

dolayı en çok tutulan tip beyaz rextir. 
 

Post amaçlı yetiĢtirilen tavĢanlar en az 6–8 aylık iken kesilmektedir. Yününden 

yararlanılan Ankara tavĢanından yılda 1 kg yün elde edilmektedir. Ankara tavĢanı yününe 

“angora” denilmektedir. Dünya piyasalarında çok aranılan angora yünü, ince, yumuĢak, 

hafif, ısı tutma kapasitesi koyun yününün iki katı olan bir yündür. 

 

Fotoğraf 1.1: Kürklük tavĢan çeĢitleri 

Kapalı, iyi yalıtılmıĢ, yeterli büyüklükte, hava akımı olmayan, aydınlık, iyi 

havalandırılabilen kümeslerde tavĢan yetiĢtiriciliği yapılabilir. Bunun için Türkiye’de, bütün 

kürk hayvanlarında olduğu gibi çok sıcak bölgelerin dıĢında tüm bölgelerde tavĢan 

yetiĢtiriciliği yapılabilir. Günümüzde, özellikle beyaz Yeni Zelanda tavĢanı, et ve deney 

amaçlı yetiĢtirilmektedir. 
 

Ankara tavĢanının yünü, Türkiye’ye, dünya tavĢan yünü üretimdeki payı % 90 olan 

Çin’den getirilmektedir. Almanya ve Fransa’da, özellikle damızlık tavĢan üretimi 

yapılmaktadır. Ankara tavĢanının yıllık yün verimi, yapılan ıslah çalıĢmaları sonucunda 

ortalama 1 kg’a yükselmiĢtir. Yün verimi diĢilerde 800–1750 g, erkeklerde 600 –1450 g 

arasında değiĢmektedir. 
 

TavĢan derileri, elde edilme aĢamasından itibaren kalitelerine göre sınıflandırılarak 

kullanılacağı amaçlara göre ayrılmalıdır. Deriler üç sınıfa ayrılabilirler: 
 

 Giyim (kürk) için kullanılacak deriler: Bunlar en kaliteli deriler olup 

homojen bir kalınlık, sağlamlık, yoğunluk, iyi oluĢmuĢ kıl yapısı ile kusursuz 

derilerdir. Bunların fiyatları sıradan tavĢan derilerine göre 20 kat daha fazladır. 
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 Yünü kırkılmak için kullanılan deriler: Bunlar düzenli bir Ģekle ve kürk 

üretimi için yeterli homojen yapıya sahip değildir. Yünleri oldukça uzun ve 

sağlamdır. Bu yüzden makine ile kolayca kırkılabilir. Tekstil endüstrisinde, fötr 

Ģapka yapımında, deri elbiselerde Ģerit olarak veya diğer amaçlarla 

kullanılabilirler. 
 

 Kötü kaliteli deriler: Kıl örtüsü keçeleĢmiĢ, kesilmiĢ, buruĢuk, aĢırı katılaĢmıĢ, 

parazitler tarafından zarar verilmiĢ derilerdir. Bu nedenle genellikle gübre 

olarak kullanılırlar. Bu deriler, iĢleme esnasında iĢgücü ve taĢıma masraflarının 

artmasına neden olduğu için genellikle iĢlenmezler. 
 

Kürk derileri için sınıflandırma daha karmaĢık olup renk büyüklük ve kalite gibi tüm 

özellikleri ihtiva etmektedir. Renkler beyaz, grinin tonları, kırmızının tonları, karıĢık renkli 

ve siyah olabilir. Büyüklük 100 kuru derinin ağırlığına göre belirlenir buna göre;  
 

 Zayıf deriler: 100 kuru derinin 12–13 kg gelmesidir.  

 Normal deriler: 100 kuru derinin 14–20 kg gelmesidir.  

 Ağır deriler: 100 kuru derinin 21– 40 kg gelmesidir.  
 

Kalite değerlendirilmesinde her ne kadar ağırlık önemli ise de derinin bütünlüğü, iyi 

olgunlaĢması, bıçak izi bulunmaması, deliksiz olması ve dökülmeyen özellikte fazla kıl 

ihtiva etmesi esas kalite özellikleridir. Bu özelliklere göre deriler puanlandığı zaman; 
 

 4 puanlı deriler: Kötü kaliteli  

 2–3 puanlı deriler: Orta kaliteli  

 1–2 puanlı deriler: Ġyi kaliteli deriler olarak sınıflandırılırlar.  
 

KarmaĢık gibi görünen bu sınıflandırma gerçekte oldukça basittir. Ticaretçiler veya 

eksperler bu iĢlemi kolayca uygulamaktadırlar. Değerlendirme sistemleri arasında bazı 

farklılıklar bulunmakla birlikte, her ülkede benzer kriterler kullanılmaktadır. ABD’de çok 

yaygın olmayan tavĢan üretimi içerisinde deriler Ģu Ģekilde sınıflandınlmaktadır: 
 

  Birinci kalite: Kusursuz, kalın ve kıl örtüsü düzenli derilerdir. Kürk amacıyla 

kullanılırlar.  

  Ġkinci kalite: Kıl örtüsü kusurları ve kalınlıkta değiĢimler vardır. Kısa alt kıllar 

bulunur. Bu deriler parçalar halinde kesilerek kürklerde ve diğer eĢyalarda 

kullanılır.  

  Üçüncü kalite: Fötr Ģapka ve oyuncak yapımında kullanılırlar. Ayrıca bu 

derilerin kaliteli parçaları alınarak Ģapka yapımında da kullanılabilirler.  
 

TavĢan derilerinin muhafazası ancak kurutularak sağlanabilir. Kurutma herhangi bir 

yerde yapılabilecek, masrafsız bir iĢlemdir. Kurutma anında derinin tuzlanması, diğer 

koruyucu maddelere göre daha ucuza mal olmaktadır. Kurutma, derinin yüzülmesinden 

hemen sonra baĢlatılmalıdır. Deri hemen soğutularak deri üstünde enzim faaliyetleri 

önlenmelidir. Kıl diplerinin zarar görmemesi, bir baĢka deyimle kılların dökülmemesi için 

derinin kurutulması çok önlemdir. Eğer tavĢan derileri yığın halinde kalırsa çok kısa 

zamanda oluĢacak bakteri fermantasyonu kılların dökülmesine neden olacaktır. Derilerin 

çoğunluğu bu basit kurallara uyulmadığı için kaybedilmektedir. TavĢan derileri yüzüldükten 
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sonra bir kurutma askılığına takılır. Bunlar askılıklarda aĢırı gerilmemeli ve buruĢuk 

olmamalıdır. Gergi askısı, tahta, tel veya kolayca gerdirmeyi sağlayacak bir baĢka 

malzemeden yapılabilir. 
 

 Kunduz  
 

Doğadaki kusursuz mimarlardan akla ilk gelen kunduzlardır. Bu hayvanlar, yuvalarını 

durgun bir göletin içinde yaparlar. Ancak bu göletin özelliği, kunduzların dere üzerinde inĢa 

ettikleri bir baraj ile suni olarak oluĢturulmuĢ olmasıdır. 

 

Fotoğraf 1.2:  Kunduz 

Vücudu yüzmeye uyum sağlamıĢ, su civarında yaĢayan bir kemirgendir. Avrupa’nın 

en büyük kemirgenidir. Arka ayak parmaklarının arasında palet gibi bir yüzme derisi 

geliĢmiĢtir. Postları çok değerli olup gri renkli, sık ve yumuĢak kıllar ile daha uzun yapılı 

kahverengi, oldukça sert kıllardan oluĢmuĢtur. Kulakları ve gözleri küçüktür. Gözlerinde 

üçüncü bir perde vardır. Kulakları ve burunlarında da su kaçmasını önleyen kapaklar vardır. 

Boyları 75–100 cm, dümen görevi yapmak üzere yassılaĢmıĢ kuyrukları 30–40 cm kadar 

olur, ağırlıkları 13–30 kg arasında değiĢir.  
 

 Sincap  
 

Vücudunun üst kısmı açık sarıdan kırmızımsı kahverengiye ve siyaha kadar değiĢir. 

Alt tarafı tamamen beyazdır. KıĢın, kıl uçlarında siyah pigment miktarı artar. Bu nedenle 

kırmızı renkte olanlar, kıĢın daha koyu görünür. Kuyruktaki tüyler uzundur ve kuyruklarını 

kıvırıp sırtlarına değdirebilirler. Gözleri iri ve parlaktır. Kulakların ucunda (kıĢın daha fazla) 

tüy demeti bulunur. Arka ayakları daha uzun ve daha güçlüdür. Boyları 18–25 cm, 

kuyrukları 14–20 cm arasındadır ve 280–480 gram ağırlığındadır. 
  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gram
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Fotoğraf 1.3: Sincap 

Ormanlık ve ağaçlık bölgeler ile park ve korularda yaĢarlar. Sincaplar, postları için 

avlanırlar ve (yasak olmasına karĢın) avlanma nedeniyle Türkiye’de sayıları hızla 

azalmaktadır. Gündüz yırtıcıları tarafından da avlanmaları, sayılarında azalmaya neden 

olmaktadır. Kızıl sincaplar, yayılmacı türlerle rekabet edemeyebilir. Örneğin Ġngiltere’de 

yerli tür olmasına karĢın, sonradan Britanya adasına getirilen boz sincapların yaĢama 

alanlarını iĢgal etmeleri nedeniyle rekabet edememiĢ ve sayıları giderek azalmıĢtır. 
 

 ġinĢilla (Chinchilla ) 
 

Dünyada en kaliteli kürk elde edilen posta sahip olan, Güney Amerika menĢeli 

ġinĢilla’nın Türkiye’de üretimine 8–10 yıl önce baĢlanmıĢtır. Almanya ve Fransa’dan Batı 

ve Orta Anadolu’ya getirilen ve oradan da ülkemizin değiĢik yörelerine yayılan bu hayvanın 

üretimi, daha ziyade sözleĢmeli yetiĢtiricilik Ģeklinde yapılmaktadır. Günümüzde, Or-

Köy’ün uygulama projeleri de dâhil olmak üzere orman köylerinde, toprağa bağlı olmadan 

ĢinĢilla yetiĢtiriciliği yapan 500 kadar iĢletme vardır. 
 

ġinĢilla, gebelik süresi 111–128 gün olan, yılda iki kez doğum yapan ve her bir 

doğumda ortalama 3–4 yavru veren kemirgen bir hayvandır. 
 

ġinĢilla yetiĢtiriciliği, Türkiye’nin her bölgesinde, aile iĢletmeleri ve bunların bağlı 

oldukları distribütör Ģirketler ve kiĢiler tarafından yapılmaktadır. 4 diĢi ve 1 erkek ĢinĢilladan 

oluĢan bir aile, 45x170 cm ( 7 650 cm
2
 ) alan ile 45 cm yüksekliği olan özel bölmeli 

kafeslerde yetiĢtirilmektedir. ġinĢillanın ilk damızlıkta kullanılma yaĢı 8–9 ay olup 

damızlıkta kalma süresi 10–15 yıldır. 
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Fotoğraf 1.4: ġinĢilla 

ġinĢilla kürkü, kül – sarımtırak veya gümüĢi renktedir. Kürk çok sıkı olup her cm
2
de 

20.000 kadar tüy bulunur. Tüy uzunlukları 1,5 – 2,5 cm arasındadır. Tüyler post üzerinde dik 

açı oluĢturacak Ģekilde dururlar. Post üzerindeki tüyler uzun koruyucu, orta koruyucu ve alt – 

ince olmak üzere üç Ģekilde bulunur. Alt – ince lifler uzunlukları boyunca üç farklı renktedir. 

Bu liflerin dip kısımları mavi, orta kısımları beyaz, uç kısımları ise renklidir. En kaliteli 

kürklerde yün uçları çelik mavisi gri, dipleri ise ince mavimsi gri renktedir.  
 

ġinĢilla beslenme ve geliĢme düzeyine göre en uygun avlanma zamanı doğumdan 

sonraki 10 – 14. aylardır. Mevsim olarak aralık – mart arasıdır. ġinĢillanın avlanma 

zamanının gelip gelmediğine karar vermek için kürke boynun gerisinden geriye doğru 

üflendiğinde deri açık ten renginde ise avlanabileceğine, mavi renkte ise geliĢmenin 

tamamlanmadığına karar verilir. Avlanma sırasında deriye en az zarar verecek yöntem 

uygulanmalıdır. 
 

Hayvan öldürüldükten sonra ilk olarak ön, arka ayakları ile kuyruk kısmı kesilir. Daha 

sonra zarar verilmeden deri düzgün bir Ģekilde yüzülmelidir. Yüzülen post, kurutma tahtaları 

üzerine tüylü kısım tahtaya gelecek Ģekilde gerdirilip asılarak kurutmaya bırakılır. Kurutma 

iĢlemi iyi havalandırılabilen odalarda 4 – 5 gün süreyle yapılır. Kurutma odası sıcaklığı 10 – 

16 
0
C, nispi nemin %55 civarında olmasına dikkat edilmelidir. Kurutma iĢlemi tamamlanan 

postlar kurutma tahtalarından alınarak 4 – 5 
0
C sıcaklıktaki düĢük rutubete sahip odalarda 

saklanır. Postlar saklanmaları sırasında deri deriye gelecek Ģekilde dizilmelidir. 
 

 Nadir tilkiler  
 

Tilki, her türlü kesimhane ve kuluçkahane artıklarını, kurumuĢ artık yemleri iyi 

değerlendirmesi nedeniyle, mink yetiĢtiren iĢletmelere yakın yerlerde yetiĢtirilmesi daha 

ekonomik olan bir hayvandır.  
 

Tilki hızlı ve devamlı büyüyen bir hayvan olup genellikle boyu 75–100 cm, kuyruk 

uzunluğu 30–40 cm’dir. Çok çeĢitli renk ve varyeteleri vardır. 
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 GümüĢ tilki  

 

Fotoğraf 1.5: GümüĢ tilki postlarından yapılmıĢ kürkler 

En önemlisi siyah gümüĢi tilkidir.  Bu tilkilerden yabani gümüĢi tilkiler, Kuzey Doğu 

Sibirya, Alaska ve Kuzey Amerika’da bulunur. Doğal renkleri değiĢiktir. Siyahtan koyu 

mavi ve griye kadar az veya çok beyaz uçlu renklere sahip kıl örtüsü vardır. Uzun kılların 

ucundaki beyazlara gümüĢleĢme denilmektedir. 
 

Platini tilkiler de vardır ki bunlar değiĢik gümüĢi gri renklerde kıllara sahiptir. Bu 

tilkiler mutasyon sonrasında meydana gelmiĢlerdir. 
 

 Mavi tilki  
 

Mavi tilki, kürkü değiĢik renkte olan tipik bir Kuzey Kutbu tilkisidir ve bazen normal 

yavruların arasında görülür. Mavi tilkinin kürk piyasasında büyük değeri vardır. 

 

Fotoğraf  1.6: DeğiĢik tilki postlarından yapılmıĢ kürkler 
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 Beyaz tilki  
 

Beyaz tilkinin ana vatanı Kuzey Amerika, Greenland ve Sibirya’dır. Beyaz tilkinin 

yaz postu, taĢ grisinden açık gri kahveye kadar renk gösterebilir. KıĢ postları ise tamamen 

beyaz bir ince ipeği andırır.  

 

Fotoğraf 1.7: Beyaz tilki 

 Kırmızı tilki  
 

Anavatanı Türkiye olup Balkanlarda, Ġskandinavya ve Asya’da yetiĢen tilkiler 

genellikle kırmızı renkteki tilkilerdir. 
 

 Sansar  
 

Kediyi andıran uzun ve ince bir vücudu, uzun ve bol tüylü kuyruğu vardır. Boyları 40–

50 cm, ağırlıkları 2 kg civarındadır. Boyunlarında beyaz renkte çatal Ģeklini andıran tüyler 

olan sansarlar, parlak koyu kahverengindedir. 

 

Fotoğraf 1.8: Sansar 
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 Vizon  
 

Kürkü çok değerli olan gelincikler familyasından bir hayvandır. Avrupa ve Amerika 

türü olmak üzere iki tip vizon vardır. 

 

Fotoğraf 1.9: Vizon 

Vizon yapı itibariyle gelinciğe benzese de ondan biraz daha iri ve güçlüdür. Gelincik 

gibi yırtıcı, vahĢi ve kana susamıĢ bir hayvandır. Avlanması çok güç olduğundan kürkü çok 

pahalıdır. Her yıl özel Ģekilde yetiĢtirilmiĢ av ekipleri tarafından bir milyon kadar vizon 

avlanır. 
 

Vizonun postları usta eller tarafından bir araya getirilip dikilmek suretiyle bütün 

kadınların gıpta ettikleri vizon kürkler yapılır. 
 

1.1.2. Diğer Hayvan Derileri  
 

 Tay  
 

Asıl üreticisi Rusya’dır. Çin ve Güney Amerika da kürklük amaçla tay postu üreten 

ülkelerden sayılır. En uygun tay postu yaz aylarında alınır. Erken doğan tayların derilerine 

caljek denir. Bu tür postlar çok kısadır. Kıllar ve deri son derece yumuĢaktır. Tay derilerinin 

doğal kıl örtüsü ne kadar ince ise değeri o kadar fazladır. Bu deriler parlak, yumuĢak ve kısa 

tüylüdür. Tay derilerinin kıl örtüsü çok değiĢiktir. Bazı tay derileri boyama iĢlemi 

uygulanmadan iĢlenirken bazı tay derileri ise boyama iĢlemine tabi tutularak iĢlenirler. 
 

Tay derileri kurutularak veya tuzlanarak muhafaza edilir. Tay derileri muhafaza altına 

alınırken dikkatli olmak gerekir aksi takdirde bazı mahsurlar meydana gelir. Kurutma iĢlemi, 

kuvvetli güneĢ ıĢığı altında yapılırsa derinin değiĢik bölgelerinde ve özellikle arka 

kısımlarında güneĢ yanmasından kaynaklanan boynuzsu sertleĢmeler meydana gelir. Bu 

kısımlar kırılgan ve zayıftır. Ayrıca buralar kırkımın düzgün olmamasına neden olur. 
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Postlar kötü tuzlama iĢlemine maruz kaldığında çürüme belirtileri görülebilir. Buralar 

iĢlenti sırasında büyür ve kıl dökülmesine neden olur. 
 

 Karagül koyunu  
 

Afganistan’da geliĢtirilen karagül kuzu postları buklelerin büyüklüğü ve özelliği 

bakımından Türkmenistan’dakilerle aynı olmakla beraber kıl kökleri biraz daha büyüktür. 

Doğal renkleri siyah ve gridir. Konserveleme ile talaĢ çayıyla muhafaza edilir. 

 

Fotoğraf 1.10: Karagül koyunu 

 Güney Afrika gülü 
 

Güney Afrika’nın batısında yetiĢtirilen karagüllere swakara adı verilir. Buhara’dan 

gelen karagül koyunları ile yerli koyunların melezlenmesi sonucu elde edilmiĢtir. Renkleri 

siyahtır, %20 tabii gri renk arz ederler. Bukleli, düz ve dalgalı olmak üzere üç tipi bulunur. 

Güney Afrika kuzuları doğumdan bir gün sonra öldürülür. Süt ile gerilen pençelelerde 

gerilerek kurutulur.  
 

 Astragan  
 

Astragan, dünya piyasasındaki en eski ve en çok aranılan kürk çeĢididir. Adını, Hazar 

Denizi kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan, büyük çoğunluğunu Tatar ve 

Kazakların teĢkil ettiği 300.000 nüfuslu Astrahan Ģehrinden alır. Dünya astragan üretiminin 

yarıdan fazlası burada yapılmaktadır. Astragan postları, Afganistan, Ġran, Besarabya ve 

Güney Afrika’da yetiĢtirilen Buhara (Karakul) koçlarından elde edilmektedir. Bu koçlara 

kuzuyken astragan denir. Astragan kuzuları, kara, gümüĢi, parlak renkte, sık ve kıvırcık 

tüylü, beneklidirler. Kaliteli astragan elde etmek için kuzular 10–15 günlük olmadan kesilir. 

Hayvan büyüdükçe, renginin güzelliği ve parlaklığı azalır, kıvırcık bukleler kaybolur. 
 

Astragan çeĢitli kalitelerde olabilir. “Kıvırcık astragan” elde etmek için kuzular 

doğumdan sonra birkaç gün içinde kesilir. Ġpek gibi yumuĢak ve parlak olan ama kıvırcık 

olmayan, ölü veya erken doğan kuzulardan elde edilir. 
 

Astragan kürkleri, vizon, tilki, ayı gibi vahĢi ve etle beslenen hayvanların kürklerine 

benzemez. Bunlar birbirine yapıĢmıĢ, keçeleĢmiĢ, ince, parlak ve kıvırcık bir yapağı yumağı 

gibidir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Astrahan
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 Kuzu postları  
 

Kürk yapımında kullanılan kuzu derilerinin %5 -10’u Urfa’dan, %90’ı Tokat, Afyon 

ve Isparta illerinden sağlanmaktadır.  
 

Kuzu postları kürk kalitesi bakımından ince kürk, orta kürk ve kaba kürk olmak üzere 

üç kısma ayrılmaktadır. Ġnce kürk ana rahminde ölen kuzunun yününden, orta kürk 1–2 aylık 

iken ölen kuzunun yününden, kaba kürk ise 4–5 aylık kuzunun yününden yapılmaktadır. 

Kuzunun yaĢı büyüdükçe kürkün kalitesi ve değeri düĢmektedir. 

 

Fotoğraf  1.11: Kuzu 

Kürk yapımında siyah, beyaz ve alaca renkte tüyleri olan üç çeĢit kuzu derisi 

kullanılmaktadır. Her rengin kıvırcık türü daha makbuldür. Ancak bunların en değerlisi siyah 

tüylü deridir. Nadir bulunan bu deri cinsi ancak beyaz ve alaca kürklerin yakalarının, kol 

ağızları ve eteklerinin ihtiyacını karĢılayabilmektedir. Bu nedenle esnaf kendi arasında siyah 

renkte kürk imal etmemeyi kararlaĢtırmıĢtır ve bu karara titizlikle uyulmaktadır. Siyah tüylü 

deriler Anadolu’da Tokat’tan, yurtdıĢından ise Afganistan’dan temin edilmektedir.  
 

Kürk derileri tüy cinsleri bakımından kıvırcık, çakmaklı (Beyaz tüy dalgalı bir 

Ģekildedir.) ve düz (tüyler beyaz renkte ve dalgasızdır) olmak üzere üç gruba ayrılır.  
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1970’li yıllardan bu yana ġanlıurfa’da kürk yelek yapımına baĢlanmıĢtır. Gayet ince 

deriden kıvırcık tüylü olan bu yelekler kaba olmadıklarından ceket altına giyilebilmekte, 

mide, böbrek ve bel ağrıları olanlar tarafından bilhassa tercih edilmektedir.  
 

ġanlıurfa’da imal edilen kürklerin %25’i il merkezinde ve çevre illerde, %75’i ise kıĢ 

geceleri soğuk çöl iklimine sahip Suriye, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Ġran gibi 

ülkelere ihraç edilmektedir. Bazen bu ülkelerden gelen tüccârlar, kürkleri toptan olarak satın 

alıp ülkelerine götürmektedirler. Böylece bu ata sanatı canlılığını korumakta ve ülkemize 

döviz kazandırmaktadır.  
 

KüçükbaĢ hayvanların derisinden sahtiyan meĢin, astarlık, kitap cildi, eldiven ve 

maroken derileri elde edilir.  
 

 Oğlak  
 

Keçi ve oğlak derileri de değerlidir. Bu derilerden hazır elbiseler yapılır. Bunların 

elbiselik ve elbiselik süet olmak üzere iki türü vardır. 
 

1.2. Kürklük Derilerin Yapısal Özellikleri 
 

Memeli hayvanlar olarak kürk hayvanlarının derisi, deri üretiminde kullanılan 

hayvanların derilerine yapı olarak benzerlik gösterir. 
 

Kürk hayvanlarının derileri yüzeylerinin küçük oluĢu ve kalınlıklarının ince oluĢuyla 

deri üretiminde kullanılan diğer derilerden farklılık gösterir. Kürklerde papiller tabaka ile 

retikular tabaka çoğu zaman ayırt edilemez, deri genelde çoğu zaman papiller tabakadan 

oluĢur. Bu nedenle de derinin kollagen lif dokusu homojen ve ince yapılıdır. Kürklerde kıl 

kökleri deri kalınlığının yarısından fazlasına iĢler, çoğu zaman alt deri tabakasına kadar iner. 

Bir kıl kanalında 4-30 adet kıl çıkabilir. TavĢan ve kedi derilerinde alt deri sınırında kalın bir 

kas tabakası bulunur.  
 

Deri kalınlığının az oluĢu ve sıkı yapılı olmayıĢı, kılların sıklığı ve çoğu zaman alt deri 

tabakasına kadar uzanmasıyla ilgilidir. Kılların uzun ve sık olmasıyla deri tabakasının 

epidermis ve kıllar için koruyucu görevi azalmaktadır, kıl tabakası vücut için ısıtıcı ve 

koruyucu görevi büyük oranda üstlenmektedir. 
  

1.2.1. Bazı Kürk Hayvan Derilerinin Özel Yapısı  
 

Kürk hayvanlarının derileri arasında yapı olarak büyük farklılıklar olabilmektedir. Bu 

farklılık derinin yapısında ve kıl-yün tabakasının özelliklerinde ortaya çıkmaktadır.  
 

 TavĢan Derisi 
 

12–18 adet kadar yumuĢak, ince dip yün bir uzun kıl etrafında dizilmiĢtir. Bu yünler 

ve kıl bir kıl kanalında topluca çıkmaktadırlar. Kıllar derinin 1/3 kalınlığına kadar inerler. 

Yağ bezleri az geliĢmiĢtir. Ġnce yapılı kollagen lif dokusu genellikle yatay bir örgü teĢkil 

eder. Derinin karın ve sağrı kısmında belirgin yağ dokusu bulunur. Deri tabakasının 1/3’ünde 
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kalın bir kas tabakası bulunur, derinin esneklik kazanabilmesi için bu kas tabakasının 

uzaklaĢtırılması gerekir.  
 

 Yaban Kedisi Derisi 
 

6-8 adet ince-yumuĢak dip yün ve 1 uzun kalın kıl bir grup oluĢturur, kıllar fazla sık 

yapılı değildir ve hafif yatıktır. Kıllar derinin yaklaĢık yarısına kadar iner, geliĢmiĢ kıl kasları 

bulunur. Ġnce kollagen lifleri özellikle yatay örgü teĢkil ederler ve lif dokusu arasında yağ 

dokusu bulunmaz. Derinin alt katlarında tavĢan derisinde olduğundan daha az geliĢmiĢ kas 

tabakası bulunur.  
 

 Tilki derisi 
 

Epidermis tabakası fazla geliĢmiĢtir. Deri incedir, lif dokusu özellikle yatay örgülüdür. 

12 adet ince-yumuĢak dip yün ve bir adet kalın uzun kıl bir grup oluĢturur, kıllar yatıktır ve 

bütün bir deri kalınlığına iĢlerler. Kıl keseleri üçerli gruplar halinde düzenlenmiĢtir. Deride 

hemen hemen kas dokusu bulunmaz.  
 

 Sansar derisi 
 

Deri tabakası oldukça sağlam liflerden oluĢur, yağ tabakası ve kas dokusu bulunmaz. 

4–8 adet kıl bir grup oluĢturur ve yatık olarak derinin ortasına kadar iner. Kıllar fazla sık 

değildir, üst uzun kılların kıl kanallarına geliĢmiĢ yağ bezleri açılır.  
 

1.2.2. Kürk Hayvan Derilerinin Epidermis Tabakasının Yapısı 
 

Derilerin farklı bölgelerinde tüyler Ģekil, uzunluk ve özellik yönünden değiĢik 

yapıdadır. Derilerin sırt ve kuyruk kısımlarında kıllar daha sık yapılıdır ve daha uzundur. 

Kafa ve ayaklarda kıllar seyrek yapılı ve kısadır.  
 

Kıllar uzunluk, kalınlık, Ģekil ve renk olarak aynı deride üç ayrı tip oluĢtururlar.  
 

 Üst kıllar, en kalın ve en uzun kıl tipidir ve genellikle kürkün görünür yüzeyini 

teĢkil ederler. Kalınlık kıl boyunca aynıdır, kıl köklerinde biraz daha kalınlaĢır, 

bu kıllar belli bir hızla yenilenirler. Bu kıllar büklümlü ve dalgalı değil düz 

yapıdadır.  
 

 Dip yünler, en ince ve en kısa kıl tipidir. Bu kıllar ipek tutumunda olup çok 

yumuĢaktır, az veya çok büklümlü- dalgalıdır. Üst kılların uzunluğunun 

yaklaĢık yarısı kadardır. 
 

 Yapı olarak üst kıllarla dip yünler arasında yer alan bir üçüncü kıl tipi vardır. 

Bu kılların uzunluğu dip yünler kadar veya daha uzundur, üst kıllardan kısadır. 

Bu kıllar üst kıllardan çok daha hızlı yenilenir, yüksek esnekliği nedeniyle de 

büklümlü- dalgalı dip yünlerle daha uyumludur. Tüy yapısındaki görünümü 

baĢak kılçıklarını andırdığı için “ baĢak kıllar” olarak da adlandırılır.  
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Kıl ucu yanığı  
 

Kıl lifinin fotokimyasal bozuĢması neticesi (yanı ıĢık katalizörlüğü ile reaksiyon) kıl 

ucunun kavis - ark Ģeklini alması ve hatta ileri derecedeki vakalarda tam bir daire Ģeklini 

göstermesidir. Bu daha ziyade uzun kıllı kürklerde (tilki, vizon, Rus samuru, su samuru) 

görülmektedir. 
 

BaĢlangıçta hafif derecede olabilen yanık, iĢlenti esnasında kuvvetli alkali indirgen 

veya oksidan maddelerle daha kuvvetlenip artar. Böyle kıl uçlarının bazı nem çekici 

(humektan) maddelerin (gliserin, sortıtol vs.) fırça ile sürülerek düzeltilmesi istenirse de pek 

faydalı olmamaktadır. 
 

Kıl dökülmesi  
 

Kılın follikül içindeki bağlantısından ayrılmasıdır. Bunun sebepleri: 
 

 Hayvan canlı iken kılın organik yapı bozukluğu nedeniyle veya kıl değiĢtirme 

mevsimlerinde oluĢan bu olayda kıl papillasının atrofısı ve soğanın 

boynuzlaĢmasıyla kıllar dökülmeye hazır hale gelir. 
 

 Yüzümden sonra derinin et yüzündeki yağ tabakası kazınırken dikkat edilmezse 

yapıĢık adale dokusu kısmen veya tamamen ayrılabilir. Bununla beraber kıl 

kökü çevresindeki yağ dokusunun da uzaklaĢması durumunda kılların 

dökülmesi kolaylaĢır. 
 

 Derilerin kötü konservasyonu sonrasında, nakliye ve depolama esnasında 

bakteri faaliyeti oluĢur. Bu nedenle kılların follikül içindeki bağları zayıflar.  

Deriler iĢlentiye alındığında bu hata ıslatma aĢamasında kendini belli eder. 
 

 ĠĢlenti ile kıllar stabil hale gelirler ise de, eğer koryum (corium) (deride 

epidermis ve dermiĢ tabakalarının birlikte oluĢturduğu üniteye verilen ad) çok 

derin Ģekilde etlenir, taĢlanır, tıraĢlanır veya zımpara ile kıl kökleri açığa 

çıkarsa, kıllar bu durumda kolaylıkla dökülebilir. Bu daha çok kıl kökleri çok 

derinlere, yani koryumun içlerine kadar uzanan (kokarca, K. Amerika 

kokarcası, dağ sıçanı vs.) hayvanlarda görülebilir. 
 

 Sülfürü en az ihtiva eden kıl dipleri kısmına etki yapan bazı keratolıtık 

maddelerle temasta kıllar dökülebilir. 
 

Kılın yapısı  
 

Kıllar epidermis tabakasından oluĢur. Kıllar, kıl kökleriyle kıl keseciklerinin içinde 

yer alır ve deri cinsine göre alt deri tabakasına kadar inebilir. Kıl keseciği, kıl tarafında epitel 

doku, deri tarafında bağ doku ile kaplanmıĢtır. Kıl köke doğru geniĢler ve kıl soğanını 

oluĢturur. Kıl, kıl soğanının koryum tabakasına olan açıklığından beslenir. Kıllar deride 

genellikle eğik durumda yer alır, istisna olarak koyunda dikey olarak bulunur. Kıl kanalına 

açılan yağ bezleri kılı su itici yapar. Yağ tabakası ile kaplı olan kılların yüzeyinde tozlar 

birikir ve ham deride kıllar pürüzlü gibi hissedilir. Bu yağ tabakası uzaklaĢtırıldıktan sonra 

(kuru dolaplama) kıllar, daha iyi tutumlu olurlar. Kıllar çoğu zaman deri kalınlığının yarısına 
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ve hatta alt deri tabakasına kadar inerler. Bu nedenle etleme ve deriyi inceltme iĢlemleri 

sırasında kılları gevĢetmemeye özen gösterilmelidir. Dikkatli yapılmayan iĢlemler nedeniyle 

üst kıllar dökülebilir ve kürk değerini önemli ölçüde yitirir.  
 

Kıllar yapı olarak temelde üç kısımdan oluĢurlar. Kılın yüzey tabakası (kutikula), kıla 

mekanik sağlamlığını veren kortex tabakası ve kıl iliğidir (medula). 
 

 Kutikula birçok tabakadan oluĢan katlı bir yapıya sahiptir. Bu katların değiĢik 

bileĢimi nedeniyle bunların mekanik ve kimyasal davranıĢları da farklılık 

gösterir. Kutikula tabakası çıkıntılı (çatı kiremitlerinin diziliĢi Ģeklinde) bir 

yapıya sahiptir. Bu tabakadaki hücreler kükürt ihtiva eden bir hücre zarı ile 

çevrelenmiĢtir. Bu hücre zarları, hücreleri tutkal gibi birbirine yapıĢtırarak 

sağlamlaĢtırır. Bu sağlamlaĢma, ayrıca hücreler arasındaki çengel Ģeklindeki 

oluĢumlarla pekiĢtirilir. Kutikula kılın en dayanıklı tabakasıdır ve her bir 

tabakanın dayanıklılığı farklılık gösterir. En dıĢ tabaka kimyasal etkilere karĢı 

çok dayanıklıdır, trypsin enziminden etkilenir.  
 

 Kortex tabakasının kalınlığı hayvan ve kıl türüne bağlı olarak değiĢir. Kıl iliği 

fazla geliĢmiĢ kıllarda ( geyik, karaca vb) kortex fazla geliĢmemiĢtir. Ġnce 

yünlerde bu tabakanın kalınlığı fazladır. Bu tabakanın hücre zarları kükürt oranı 

yüksek yapıĢkan bir madde ile birbirine bağlıdır. Kortex tabakasını teĢkil eden 

lifçiklerin dıĢ yüzeyleri (parakortex) yüksek oranda kükürt ihtiva eder ve 

kimyasal maddelere dayanıklıdır. Lifçiklerin iç yüzeyi (ortokortex) düĢük 

oranda kükürt ihtiva eder ve kimyasal olarak kolay etkilenir, asit boya 

maddeleriyle kolay boyanır.  
 

 Medula (kıl iliği) tabakası yün ve kılın kaba oluĢu derecesinde geliĢmiĢtir, ince 

yünler medula tabakası ihtiva etmez. Bu tabaka hava ve yağ ihtiva eder, ısı 

yalıtımı görevi yapar. 
 

Kılların diziliĢi  
 

Bütün kürk hayvan derilerinin kıl dokusu üç kıl tipinden (üst kıllar, baĢak kıllar ve dip 

yünler) oluĢur. Bu üç kıl tipi arasında yer alan geçiĢ kılları vardır, ancak bu kılların 

belirleyici özellikleri yoktur. Dip yünler, sayıca kılların toplamının % 95-98’i, baĢak kıllar 

%1-2’si, üst kıllar %0,1-0,5’i oranındadır. Dip yünler ısı yalıtımı görevi yaparken diğer kıllar 

bir örtü tabakası olarak mekanik etkilere karĢı koruyucudur ve hissetmeyi sağlar. Kıl 

tiplerinin Ģekli ve sıklığı ve kılların dizilimi farklıdır. En sık rastlanan diziliĢte ortada uzun 

ve kalın olan bir üst kıl, bunun çevresinde baĢak kıllar bulunur. Bu kılların dizilimi, deri 

cinsi için karakteristik olan sırça desenini meydana getirir. Dip yünler sık bir yapı oluĢturur, 

dağılımları düzensizdir, kökleri deri yüzeyine yakındır, bir kıl kanalından çok sayıda dip 

yünü çıkar. 
 

Kılların rengi  
 

Kılların tabii renginde keratin tabakasının sarı-kahverengi görünümü belirgindir, 

ayrıca kıllardaki renkli pigmentler kıllara renk verir. Kılın en dıĢ kısmı genellikle 

pigmentsizdir. Kıllardaki farklı renk tonları değiĢik pigmentlerden ileri gelmez, aynı 



 

 18 

pigmentin kıllarda değiĢen miktarlarda bulunmasıyla oluĢur. Ayrı kılda bulunan iki cins 

pigmentin( kızıl kahve, koyu kahve ve siyah) farklı oranlarda bulunmasıyla da değiĢik tonları 

oluĢur. Kılların beyaz rengi pigment yokluğu dıĢında hücreler arasında bulunan hava 

kabarcıklarından meydana gelir. Renk tonu farklılığı kıllar arasında ve aynı bir kılın değiĢik 

kısımlarında ortaya çıkabilir. Üst kılların ve dip yünlerin farklı renkleri kürkün karakteristik 

görünümünü oluĢturur (örneğin, tilkide olduğu gibi gri dip yün, kızıl kahve üst kıllar). 
 

1.3. Kürk Hayvan Derilerinin Tüy Tabakası Üzerine Etkileri  
 

Kürk iĢlentisinin değiĢik aĢamalarında tüy tabakasının deriye sıkı tutunmuĢ durumda 

ve zarar görmeden kalmasına özen gösterilir. Mamul kürkün kalitesi üzerinde etkili olan 

diğer önemli olan bir unsur da tüy yapısının tabii geliĢimini iyi anlamak için bu tabakasının, 

canlı hayvan vücudundaki fonksiyonlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Tüy tabakası 

birinci derecede vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Bunun yanında canlıyı dıĢ 

mekanik etkenlere karĢı koruyarak çevreye uyumu sağlanır. Bu nedenle de tüy tabakası, 

hayvanın genel yaĢam Ģarlarına ve iklime göre geliĢim gösterir.  
 

 Mevsimlerin etkisi  
 

Mevsim, vücutta ısı yalıtımı görevini yerine getiren tüy tabakası dip yünlerin sıklığı 

oranında etkin olur. Beslenme Ģartları ve iklime göre tüy tabakasının sıklığı farklıdır. Tüy 

değiĢtirme mevsiminde tüyler alttan gelen yeni tüylerin uçları tarafından dıĢarı itilir.  Bu 

mevsimde tüyler deriye gevĢek bağlı ve dökülebilir durumda olduğu için post en düĢük 

değerindedir. Tüy tabakasının görünümü iyi değildir ve yeni çıkan tüylerin boyanması 

farklılık gösterir. Dip yünler yaz ayları boyunca pek geliĢmez, sonbahardan sonra tam 

geliĢimi sağlanır. Üst kıllar ve baĢak kıllar mevsimlik değiĢime uğramadan kalırlar. Dip 

yünler kıĢ aylarında en sık durumdadır. Bu aylarda kıllar deriye çok sağlam olarak bağlıdır. 

Belirtilen nedenlerle kıĢın elde edilen derilerin tüy tabakaları en iyi durumdadır. Ġlkbaharla 

birlikte tüy yapısı tekrar değiĢime uğramaya baĢlar. 
 

 YaĢam Ģartlarının etkisi  
 

Genel yaĢam Ģartları ve iklim etkisi tüy tabakasının geliĢimi üzerine önemli etki 

yaparlar. Aynı hayvan türünde yaĢam mücadelesinin ağırlığı oranında tüy tabakası iyi geliĢir. 

Yüksek dağlık bölgelerde yaĢayan hayvanların derisi tüy yapılarına göre daha sık, daha 

geliĢmiĢ ve daha iyi durumdadır. Kuzeye gidildikçe kürk hayvan derilerinin tüy yapısı sık, 

homojen, daha koyu renkli ve daha iyi tutumludur. Etçe zengin yiyeceklerle beslenen yırtıcı 

hayvanların tüy tabakaları çok daha iyi durumdadır. Ormanlarda yaĢayan hayvanların tüy 

yapıları daha iyi geliĢir. Bu nedenle su samurunun tüy yapısı özellikle iyidir ve en kaliteli 

kürkler arasında yer alır. Tüy yapısı hayvanın yaĢına ve cinsiyetine göre de değiĢiklik 

gösterir. Genç hayvanların tüy yapıları en iyi durumdadır. Kuzu derileri (astragan, persian) 

sık, parlak ve dalgalı-bukleli tüy yapısına sahiptir. Yırtıcı hayvanlarda yaĢ ilerledikçe tüy 

yapısı daha iyi durumda olur. Tüyler sırt ve kuyrukta daha uzun ve daha iyi geliĢmiĢtir, karın 

ve bacaklarda daha seyrek ve kısadır. 
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1.4. Kürk Hayvan Derilerinin Kimyasal Yapısı 
 

Kürk hayvan derileri su, mineral maddeler, proteinler ve yağlardan oluĢmuĢtur. Bu 

nedenle kimyasal yapı olarak deri üretiminde kullanılan diğer hayvan derilerinden temelde 

farklılık göstermez. 
 

Mineral madde miktarı, kuru deri maddesi üzerinden %1,5–2,5 arasındadır ( sığır 

derisinde %0,5–1,3). Mineral madde olarak alkali sülfat ve fosfatları, kalsiyum ve 

magnezyum bileĢikleri bulunur.  
 

Derilerdeki yağ oranı % 8–51 arasında değiĢir. Yağlar kısmen sıvı ve krem 

Ģeklindedir, erime noktaları 35 
0
C civarındadır. Farklı oranlarda yağ asidi (asit sayısı 23–66) 

ve doymamıĢ yağ (iyot sayısı 33–69) bulunur. 
 

Derinin ihtiva ettiği yağ oranına göre kuru madde üzerinden %45–86 arasında protein 

bulunur. Taze yüzülmüĢ derilerin büzüĢme sıcaklığı 61 – 63 
0
C civarındadır.  

 

Suda ve nötral tuzda çözünen protein miktarı %12–15 arasındadır (kuru madde 

üzerinden yapılanmamıĢ protein). Bu oran sığır, keçi ve koyunda %2–5 arasındadır 
 

1.5. Yüzme  
 

Kürk hayvan derileri genellikle açılmadan “tulum” Ģeklinde yüzülür. Bunun için 

bıçakla arka bacaklarda deri vücuttan ayrılır ve silindir Ģeklinde yüzülür. Bazı özel hallerde 

yüzmeye kafadan baĢlanarak tulum Ģeklinde yüzme yapılır. Derinin et tarafı dıĢta kalır, 

iĢletme özelliklerine göre postlar ya tulum Ģeklinde çalıĢılır ya da ıslatmadan önce veya 

sonra deriler açılarak iĢlenir. BaĢ derisinin ticari bir değeri yoktur Bu kısım kötü kaliteli 

derilerle birlikte değerlendirilir. Yüzme iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapılmalı, kesilmiĢ, bıçak 

izli, iç yağ dokulu veya kan lekeli olmamalıdır. Bütün bu durumlar derinin özelliğini ve 

değerini düĢürür. Özellikle kürk derisi iyi kaliteli ise deriye daha da özen gösterilmelidir. 
 

1.5.1. Tulum Açma 
  

Tulum Ģeklinde yüzme ile hem yüzme iĢlemi kolaydır ve hem de postlar iĢleninceye 

kadar tüyler dıĢ mekanik etkilerden korunmuĢ olur. Tulum Ģeklinde yüzülmüĢ derinin suyu 

etrafından kolayca ve hızla buharlaĢacağı için kurutma kolay olur, kurutma sırasında germe 

uygulanıyorsa tüyler germe altlıklarına yapıĢarak zarar görmez. Tulumun iç tarafında kalan 

tüyler güneĢ ıĢınları etkisiyle solmaz, tüylerin tabii rengi muhafaza edilmiĢ olur. Kürklerin 

konveksiyonu sırasında sırt ve karın bölgeleri ayrı ayrı değerlendiriliyorsa tulum Ģeklindeki 

yüzme tercih edilir, böylece karın kısmının bütün olarak değerlendirilmesi mümkün olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Kürklük hayvan derilerini yüzme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Kürklük hayvan derileri, kesici alet, eldiven, önlük 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 DeğiĢik av hayvanlarının derilerini 

toplayınız. 

 ĠĢ önlüğünü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Kürklük derileri biriktiriniz. 

 Her bir deriyi inceleyiniz. 

 

 Kürklük derilerin epidermis yapısını ve kıl 

yapısını incelerken dikkatli olunuz. 

 Aynı cins hayvan derilerini kıl 

yapısına göre sınıflandırınız. 

 

 Aynı türe ait olan derilerin kıl yapısına 

dikkat ederek sınıflandırmayı unutmayınız. 

 Aynı cins hayvan derilerini elyaf 

yapısına göre sınıflandırınız. 

 Aynı türe ait olan derilerin elyaf yapısına 

dikkat ederek sınıflandırmayı unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  

 



 

 21 

 
 Aynı cins hayvan derilerini yüzey 

alanına göre sınıflandırınız. 

 

 Aynı türe ait olan derileri yüzey alanlarına 

göre sınıflandırmayı unutmayınız. 

 Ortamı hazırlayınız.  Araç ve gereçlerinizi temizlemeyi 

unutmayınız. 

 Tulum deriyi alınız. 

 

 

 Tulumu açınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

3. ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. DeğiĢik av hayvanlarının derilerini topladınız mı?   

5. Her bir deriyi incelediniz mi?   

6. Aynı cins hayvan derilerini kıl yapısına göre sınıflandırdınız mı?   

7. Aynı cins hayvan derilerini elyaf yapısına göre sınıflandırdınız mı?   

8. Aynı cins hayvan derilerini yüzey alanına göre sınıflandırdınız mı?   

9. Araç ve gereçleri temizlediniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi kürk hayvanı üretiminin amaçlarından değildir? 

A) Doğal dengeyi korumak 

B) Çevre kirliliğini önlemek  

C) Kaliteli ürün pazarlamayı teĢvik etmek 

D) Pazar payının yetersiz olması 
 

2. Kürk hayvanı üretiminde aĢağıdaki hangi hayvanın üretimi esas alınmamıĢtır? 

A) TavĢan, mink, tilki  

B) Kunduz 

C) Karagül koyunu 

D) ġinĢilla, 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi angora yününün özelliklerinden değildir? 

A) Belirli bölgelerde tanınır.  

B) Ġnce ve yumuĢaktır. 

C) Isı tutma kapasitesi koyun yününün 2 katıdır. 

D) Hafiftir. 
 

4. Kürk çok sıkı olup her cm
2
de 20.000 kadar tüy bulunur. Tüy uzunlukları 1,5 – 2,5 cm 

arasındadır. Tüyler post üzerinde dik açı oluĢturacak Ģekilde dururlar. Post özellikleri 

verilen av hayvanı aĢağıdakilerden hangisidir. 

A) Kuzu 

B) Sincap 

C) ġinĢilla 

D) Vizon 
 

5. Astragan aĢağıdaki hangi hayvanın yavrusunun postundan elde edilir? 

A) Karagül koyunu 

B) ġinĢilla 

C) Kuzu 

D) Tay 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 



 

 24 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak derilerin kıl yapısını kontrol 

ederek konservasyon yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Deri fabrikalarına gelen kürklük hayvan derilerinin hangi konservasyon 

Çevrenizde bulunan kürklük av hayvanları nelerdir? Bu hayvanların kıl yapıları 

arasında ne gibi farklılıklar vardır? AraĢtırınız. 

 Çevrenizdeki yöntemi ile korumaya alındığını araĢtırınız.  

 

2. KÜRKLÜK DERĠLERĠNĠN KIL 

YAPISININ KONTROLÜ VE 

KONSESRVASYONU 
 

Hayvanın ölümü veya kesiminden sonra deri vücut üzerinde çok uzun süre 

bekletilmemelidir. Canlılığın sona ermesiyle deride bakteri ve enzim faaliyeti deriye zarar 

verecek yönde geliĢmeye baĢlar. Kanın tamamen akıtılmasından ve vücudun soğumasından 

sonra fazla bekletilmeden deri yüzülmelidir. Bu durumda deri zarar görmeden vücuttan 

kolaylıkla ayrılabilir.  
 

2.1. Kıl Yapısının Kontrolü 
 

 Kıl yapısı olarak kılların renk ve uzunluklarına bakılır.  

 Sonra kılların durumu elle çekilerek kontrol edilir.  

 Daha sonrada epidermis yüzeyde el gezdirilerek kılların yatıĢ ve tuĢe kontrolü 

yapılır. 
 

2.2. Kürklük Derilerin Konservasyonu 
 

Kürklük derilerin konservasyonu, amacı ve önemi ile ilgili yöntemler aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 
 

2.2.1. Amacı ve Önemi 
 

Kürklük ham deriler, iĢlenti yapılacak fabrikaya genellikle kurutulmuĢ Ģekilde, tulum 

veya açılmıĢ durumda gelirler. Tulumun amacı, deriyi bıçak ve ispire yarasından 

kurtarmaktır. VahĢi küçük kürk hayvanları genellikle bu Ģekilde yüzülürler. Et yüzünde 

kalan yapıĢık yağ ve leĢ parçaları mümkün olduğu ölçüde kazınıp uzaklaĢtırılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kürk imalatında kullanılacak deriler yüzümden hemen sonra konservasyona 

alınmamalı, önce deriler vücut ısısı olan 37 
0
C’den 20–22 

0
C’ye kadar soğutulmalıdır.  

Soğutma esnasında deriler hiçbir zaman yığın halinde bekletilmemeli, teker teker yere 

serilmelidir. Sıcak bölgelerde bakteri faaliyetine engel olmak amacıyla tuzun içine belirli 

oranlarda bakterisitler ilave edilmelidir. 
 

Bakteriyel faaliyet, deri yapısında önemli yapısal bozukluklara ve hatta bazen sandviç 

hattı Ģeklinde yapının ayrılmasına sebep olabilir. Neticede mamul derinin gerilme ve yırtılma 

direncini azaltır. Bununla beraber ıslak konservasyon görmüĢ deriler, kurutularak muhafaza 

edilmiĢlere nazaran, daha iyi kalitede deri verirler. 
 

2.2.2. Konservasyon Yöntemleri  
 

2.2.2.1. Tuzlu Salamura  
 

Yüzümü ve soğutmayı takiben deriler, konveks ve tercihen beton zemine et yüzü 

yukarıda olacak Ģekilde yayılıp deri ağırlığının %30-35’i kadar tuz ile kaplanır.10–25 deri 

üst üste yığılarak bekletilir. 
 

2.2.2.2. Tuzlu Kuru  
 

%10–15 tuzla tuzlanan deriler bir süre istifte kaldıktan sonra, gölge bir yerde asılarak 

kurutulur. Bakteri faaliyetini önlemek amacıyla kullanılan tuzun içine bakterisitler ilave 

edilebilir. 
 

2.2.2.3. Kurutma  
 

Tulum Ģeklinde yüzülmüĢ küçük deriler asla direkt güneĢ ıĢığında kurutulmamalıdır. 

Gölge, kuru ve hava akımının uygun olduğu yerlerde kurutulmalıdır. Kurutmanın amacı,  

bakterilerin geliĢebilmeleri için gerekli olan nemli ortamın ortadan kaldırılmasıdır. (%12 ve 

altında nem ihtiva eden ortamlarda mantarlar, %30 ve altında ise bakteriler faaliyet 

göstermezler.)  GüneĢ altında ani ve aĢırı kurutmada, iç kısımlar henüz nemli iken derinin dıĢ 

kısımları birden boynuzumsu karakter kalacak Ģekilde sertleĢip kuruyacağından, iç 

kısımlarda bakteri faaliyeti baĢlar ve neticede kızıĢma, kıl gevĢemesi ve kötü koku gibi 

istenmeyen durumlar kendini göstermeye baĢlar. 
 

Yetersiz ve kötü konservasyon, damar ve tabii geliĢme iĢaretlerini daha belirgin kılar.  

AĢırı kurutulmuĢ veya konserve edilmiĢ derilerde okside olmuĢ yağları uzaklaĢtırmak güçtür 

ve bunların oluĢturduğu renk bozukluğunun telafisi zordur. 
 

Esasen kullanılan tuzun antiseptik etkisi vardır. Ancak bu etki çok zayıftır ve nem 

çekici etkisi sebebiyle kullanılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Derilerin kıl yapısını kontrol ederek konservasyon yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Kürklük hayvan derisi, tuz, eldiven, önlük 
 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 Kürklük hayvan derisini, epidermis 

yüzey yukarıya gelecek Ģekilde düz 

zemine seriniz. 

 

 ĠĢ önlüğünü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.  

 Kürklük hayvan derisinin kıl ve epidermis 

tabakasını daha iyi kontrol etmek için düz 

bir zemine tüylü yapı yukarı gelecek 

Ģekilde sermeyi unutmayınız. 

 Kıl yapısını inceleyiniz 

 

 Kıl yapısını incelerken iyi bir gözlemci 

olmanız gerektiğini unutmayınız. 

 Kılların renk ve uzunluğuna bakınız. 

 

 

 Kılların durumunu elle çekerek 

kontrol ediniz. 

 

 Kılların dökülüp dökülmediğini, derinin 

bayat olup olmadığını anlamak için 

dikkatli olmanız gerektiğini unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Epidermis yüzeyde el gezdirerek kılların 

yatıĢ ve tuĢe kontrolünü yapınız. 

 

 Kürk giyiminde kılların yatıĢ ve 

tuĢesinin önemli bir yeri olduğunu 

unutmamanız gerekir. 

 Tulumu et yüzey yukarıya gelecek 

Ģekilde düzgün olarak yere seriniz. 

 Tulumun et yüzünün dıĢta olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Uygun tuz ile et yüzeyi tuzlayınız. 

 

 Tuzlu konservasyon yapılacak ise yeteri 

miktardaki tuzu et yüzüne dökmeye 

dikkat ediniz. 

 Tuzu alanın tamamına sermeye dikkat 

ediniz. 

 

 Deriyi katlayınız. 

  

 Deriyi tuzların dökülmemesine dikkat 

ederek katlamaya çalıĢın. 

 Katlı deriyi uygun yere koyunuz. 

 

 Deriyi uygun Ģekilde istifleyerek 

korumaya alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

3. ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Kürklük hayvan derisini epidermis yüzey yukarıya gelecek Ģekilde 

düz zemine serdiniz mi? 

  

5. Kıl yapısını incelediniz mi?   

6. Kılların renk ve uzunluğuna baktınız mı?   

7. Kılların durumunu elle çekerek kontrol ettiniz mi?   

8. Epidermis yüzeyde el gezdirerek kılların yatıĢ ve tuĢe kontrolünü 

yaptınız mı? 

  

9. Tulumu et yüzey yukarıya gelecek Ģekilde düzgün olarak yere 

serdiniz mi?  

  

10. Uygun tuz ile et yüzeyi tuzladınız mı?   

11. Deriyi katladınız mı?    

12. Katlı deriyi uygun yere koydunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. Kürk hayvanlarını diğer derilerden ayıran fark aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yüzeylerinin küçük, kalınlıklarının ince olması 

B) Yüzeylerinin büyük ve kalın olması 

C) Kalın ve sıkı kıl yapısına sahip olması 

D) Et tarafının fazla yağlı olması 
 

2. Epidermis tabakası fazla geliĢmiĢtir. Deri incedir, lif dokusu özellikle yatay örgülüdür. 

12 adet ince-yumuĢak dip yün ve bir adet kalın uzun kıl bir grup oluĢturur. 

Yukarıdaki özellikler hangi kürklük hayvan derisine aittir? 

A) TavĢan 

B) Tilki 

C) Sansar 

D) Vizon 
 

3. Kıllar uzunluk, kalınlık, Ģekil ve renk olarak aynı deride üç ayrı tip oluĢtururlar. 

AĢağıdakilerden hangisi bu tiplerden değildir? 

A) Üst kıllar 

B) BaĢak kıllar 

C) Dip kıllar 

D) GümüĢi kıllar 
 

4. Kıl lifinin fotokimyasal bozuĢması neticesi kıl ucunun kavis-ark Ģeklini alması ve 

hatta ileri derecedeki vakalarda tam bir daire Ģeklini göstermesi Ģeklinde açıklanan hata 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kıl renginde atma 

B) Kıl ucu yanığı 

C) Kıl diziliĢinde bozulma 

D) Kıvrılma 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kıl dökülmesinin nedenlerinden değildir? 

A) Kıl kökü çevresindeki yağ dokusunun uzaklaĢtırılması 

B) Koryumun çok derin Ģekilde zımparalanması 

C) Tuz ile yeteri kadar konservasyon yapılması  

D) Kıl dipleri keratolıtık maddelerle temasta kıllar dökülebilir. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi deride ısı yalıtımı görevini yerine getiren kısımdır? 

A) Dip kıllar 

B) BaĢak kıllar 

C) Üst kıllar 

D) Kıl soğanı 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kürk hayvanlarının derisinde aĢağıdaki kimyasal maddelerden hangisi bulunmaz? 

A) Mineral madde 

B) Protein 

C) Yağ 

D) Sodyum klorür (Tuz) 
 

8. AĢağıdakilerden hangisi kürklük derilerin yüzümü sırasında dikkat edilmesi gereken 

hususlardan değildir? 

A) Delik 

B) Ġç yağ dokulu 

C) Kan lekeli 

D) Kürkteki kıl uzunluğu 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi derilerin tulum Ģeklinde yüzülmesinin faydalarından değildir? 

A) Tüyler dıĢ mekanik etkilerden korunmuĢ olur.  

B) Yüzülmesi zor olur. 

C) Kurutma kolay olur.  

D) Tüyler güneĢ ıĢınları etkisiyle solmaz. 
 

10.  AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kaliteli kürklük deriler genellikle bıçakla yüzülerek çıkarılmalıdır. 

B) Deriler vücut ısısı olan 37 
0
C’den 20–22 

0
C’ye kadar soğutulmalıdır. 

C) Soğutma sırasında deriler teker teker yere serilmelidir. 
D) Uzun süreli beklemelerde konservasyon esnasında bakterisit ilave edilmelidir. 

 

11.  AĢağıdakilerden hangisi konservasyon yöntemlerinden değildir? 

A) Kurutma 

B) Tuzlu salamura 

C) Soğutma 

D) Tuzlama 
 

12. AĢağıdakilerden hangisi kurutmanın amacıdır? 

A) Bakterilerin geliĢebilmeleri için gerekli olan nemli ortamı ortadan kaldırmak 

B) Derileri kırılgan bir hale getirmek 

C) Derilerin yumuĢak olarak muhafazasını sağlamak 

D) Derileri dıĢ etkilerden korumak 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye  geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kürk hayvanı değildir? 

A)  ġinĢilla 

B)  Kunduz 

C)  Buzağı 

D)  Kuzu 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kürklük olarak kullanılan tavĢan derisinin özelliklerindendir? 

A) Homojen bir kalınlık  

B) Kıl örtüsü keçeleĢmiĢ 

C) BuruĢuk 

D) Parazitler tarafından zarar verilmiĢ derilerdir. 
 

3. Swakara hangi tür kürklük hayvana verilen isimdir? 

A)   Kırmızı tilki  

B)  Güney Afrika karagülü 

C)   Ankara tavĢanı 

D)   Vizon 
 

4. Kuzu postları kürk kalitesi bakımından ince kürk, orta kürk ve kaba kürk olmak üzere 

üç kısma ayrılmaktadır. AĢağıdakilerden hangisi kaba kürktür?  

A) Ana rahminde ölen kuzunun yünü 

B) 1-2 aylık iken ölen kuzunun yünü 

C) 4-5 aylık kuzunun yünü 

D) Doğum yapan koyunun yünü 
 

5. Kürklük hayvanlarda kıllar uzunluk, kalınlık, Ģekil ve renk olarak aynı deride üç ayrı 

tipte oluĢur. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan değildir? 

A) Dip kıllar 

B) Renkli kıllar 

C) Üst kıllar 

D) BaĢak kıllar 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi kıl dökülmesinin nedenlerinden değildir? 

A) Kıl soğanın boynuzlaĢmasıyla kıllar dökülmeye hazır hale gelirler. 

B) Kıl kökü çevresindeki yağ dokusunun uzaklaĢması durumunda kılların 

dökülmesi kolaylaĢır. 

C) Derilerin uygun Ģekilde yapılan konservasyonu sonrasında kıllar dökülebilir. 

D) Koryum çok derin Ģekilde etlenir, taĢlanır, tıraĢlanır veya zımpara ile kıl kökleri 

açığa çıkarsa kıllar bu durumda kolaylıkla dökülebilir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi kürklük hayvan derilerinin bileĢenlerinden değildir?  

A)  Kalsiyum klorür 

B) Su  

C) Mineral maddeler  

D) Proteinler  
 

8. Derinin özelliğini ve değerini düĢürmemesi için yüzme iĢleminde nelere dikkat 

edilmelidir? 

A) Ġç yağ dokulu olmamalıdır. 

B) Kan lekeli olmamalıdır. 

C) Deri kesilmiĢ olmamalıdır. 

D) 3’ten fazla delik olmamalıdır. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi kürklük hayvan derilerinin konservasyonu için önemli 

değildir?  

A) Konservasyon öncesi deriler vücut ısısı olan 37 
0
C’den 20–22 

0
C’ye kadar 

soğutulmalıdır.  

B) Konservasyon tuzuna belli oranlarda ıslatıcı enzimler ilave edilmelidir. 

C) Soğutma esnasında deriler hiçbir zaman yığın halinde bekletilmemelidir.  

D) Soğutma sırasında deriler teker teker yere serilmelidir.  
 

10. Deri beton zemine et yüzü yukarıda olacak Ģekilde yayılıp deri ağırlığının …………’i 

kadar tuz ile kaplanır. Cümlesinde boĢ bırakılan yere gelmesi gereken aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) % 15 – 20  

B) % 21 – 25  

C) % 25 – 29  

D) % 30 – 35  
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 B 

5 C 

6 A 

7 D 

8 D 

9 B 

10 A 

11 C 

12 A 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 C 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 B 

10 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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