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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD674

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme
MODÜLÜN ADI Deri Atıkları

MODÜLÜN TANIMI Bu modül ham deri, yarma deri ve işlenmiş deri atıklarının
toplanabilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK Deri atıklarını toplamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ham deri, yarma
deri ve işlenmiş deri atıklarını toplayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ham deri atıklarını toplayabileceksiniz.
2. Yarma deri atıklarını toplayabileceksiniz.
3. İşlenmiş deri atıklarını toplayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortamlar
Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı,
öğretim materyalleri vb., projeksiyon makinesi, bıçak, ham
deri, yarma deri ve işlenmiş deri atıkları, terazi, toplama kabı,
eldiven, uygun depo, önlük, tekerlekli el arabası, fork lif,
büyük toplama sepeti, tırmık, kürek, poli propilen torba ve
fırça

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 vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Deri imalatının her safhasında oluşan değişik atık deri çeşitleri vardır. Bu atıkların her
birinin kendine has özellikleri ve kullanım alanları vardır. Bu atıkların temiz bir şekilde
özellikleri doğrultusunda uygun yerlere toplanarak depolanması gerekmektedir. Ancak bu
şekilde atıkları toplayarak amaca ulaşılmış olur.

Kuralına uygun olarak yapılan toplama işlemiyle atıklar değerlendirilerek ekonomiye
kazandırılır ve çevre kirlenmesinin de önüne geçilmiş olur.

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

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak ham deri atıklarını
toplayabileceksiniz.

 Ülkemizdeki deri işlentisi esnasında oluşan ham deri atıklarının miktarı
hakkında araştırma yapınız.

 Ülkemiz ile dünyadaki ham deri atıklarının değerlendirilmesini karşılaştırınız.
Bu konuda yapılan çalışmalar yeterli midir? Değilse sebeplerini araştırınız.

1. HAM DERİ ATIKLARININ TOPLANMASI

1.1. Atık Türleri

Deri sanayisinde çok çeşitli ve önemli miktarda atıklar oluşur. Bu atıklar kuru ve
rutubetli atıklar olarak meydana gelir. Aslında atık diye bir şey yoktur, kullanılamayan
kısımlar vardır. Atıkların bir kısmı üretim öncesi oluşur. Bu atıklar üretime sokulmadan önce
toplanmak suretiyle hem sistemin yükü azaltılır hem de kullanılacak kimyasal madde israfı
önlenmiş olur. Bu atıkların başında da ham deri atıkları gelmektedir.

1.2. Ham Deri Atıkları

Ham deri atıkları ıslatma ve kireçlik işlemini kolaylaştırmak için taze deride veya
tuzlu salamura deride budama sonrası ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar genellikle kelle, kuyruk,
tırnak ve diğer gereksiz kısımlardan oluşur. Ham deri atıkları ıslatma öncesi ve ıslatma
sonrası olarak ortaya çıkmaktadır. Islatma öncesi oluşan atıklar sadece ham deri atıklarından
oluşur. Islatma sonrası oluşan atıklar ise ham deri atıklarının yanı sıra kireçli atıkları da
içerir.

1.2.1. Islatma Öncesi Oluşan Atıklar

İşlenti için depodan çıkartılan deriler işlenti öncesinde kontrol edilir. Bu kontrol
esnasında derlerde kelle, kuyruk, tırnaklar ve gereksiz kısımların alınıp alınmadığına dikkat
edilir. Derilerin konservasyon yöntemi de bu kontrolde etkilidir. Bazı konservasyonlu deriler
bu ayırmaya tabi tutulamaz. Özellikle ıslatma öncesi atık toplamada tuzlu salamuralı deriler
uygundur. Hava kurusu derilere bunu uygulamak zordur. Tuzlu salamuralı derilerin

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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içerisinde depolama esnasında düzgün olarak budaması yapılmamış deriler olabilir. Bunları
ayıklamak gerekir. Bazı bölgelerde tam bir istifleme ve depolama yapılmadığından bunlar
ıslatma öncesi alınır. Bu atıkların alınması makinelerin yükünü hafifletir. Bu sayede tesis
elektrik, iş gücü ve malzeme yönünden kazanç sağlar. Kullanılan makinelerin ömrünü de
uzatır.

Resim 1.1: Kelle atık derisi Resim 1.2: Toplanmış kelle atıkları

Resim 1.3: Kuyruk atığının oluşumu
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Resim 1.4: Kuyruk atıklar Resim 1.5: Gereksiz kısımları alınmış deriler

1.2.2. Islatma Sonrası Oluşan Atıklar

Islatma sonrası oluşan atıklar ham deri budama atıkları, kavaleto (etleme) ve leşleme
atıklarıdır.

 Islatma sonrası oluşan ham deri atıkları: Islatma sonrası oluşan ham deri
budama atıkları hava kurusu derilerin budama atıklarıdır. Bu atıklar ıslatma
öncesi tuzlu konserveli derilerden alınan atıklarının ıslak olanlarıdır.
Konservasyon şekli bu atıkların daha önce toplanmasını zorlaştırdığı için
ıslatma sonrası alınır.

 Kavaleto (etleme) atıkları: Derilerde etleme işlemi kireçlik işleminden sonra
yapılır. Bazı durumlarda iki durumda da yapılabilir. Kireçlik işlemi öncesi
yapılan kavaleto işlemi genellikle yüzüm hatalı derilerin hipodermis
tabakasında oluşan et ve yağların giderilmesi için uygulanır. Bu tabaka yağ
oranı bakımından zengindir, büyükbaş hayvanlarda % 57-78 oranında yağ
içerir. Bu işlem ıslatmadan sonra yapılır. Yapılan bu etleme ile kireçlikte
kullanılan kimyasalların deriye homojen olarak penetrasyonu sağlanır. Kireçlik
sonrası yapılan etleme işleminde de deriden uzaklaştırılan tabaka alt deri
tabakasıdır. Ancak deriler alkali bakımından çok zengindir, bu yüzden atık
kaygan ve farklı bir durum gösterir. Kireçlik sonrası oluşan kavaleto (etleme)
atıklarına karnas da denir. Karnas atığında ortalama olarak % 35 yağ, % 50
protein ve % 15 mineral madde vardır. (Bu değerler kuru madde üzerinden
verilmiştir.)
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 Budama (leşleme) atıkları: Budama atıkları, kavaleto esnasında derinin
kenarlarında oluşan protein parçaların alınması ile oluşan atıklardır. Bu atıklar
alt deri tabakasının atıklarıdır. Yüksek oranda protein içerir, karnastan daha
değerlidir, ayrı olarak depolanır. Bu atıkların su oranı % 50–88 arasındadır.

Resim 1.6: Islatma sonrası budamaya hazır deri ve gereksiz kısımları alınmış deri atıkları

Resim 1.7: Toplanmış deri atıkları Resim 1.8: Toplanmış kavaleto atıkları
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Ham deri atıklarını toplayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Değişik ham deri çeşitleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Islatma öncesi konserveli derileri

inceleyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.

 Derilerde kelle varsa keserek toplayınız.  Tuz konserveli ham derileri inceleyiniz.
 Deride kelle derisi olup olmadığını

kontrol ediniz.
 Varsa kelle derisini kesiniz ve

toplayınız.

 Kuyruk, tırnak ve gereksiz kısımları
keserek toplayınız.

 Tuz konserveli ham derileri inceleyiniz.
 Kuyruk, tırnak ve gereksiz gördüğünüz

yerleri keserek ayrı ayrı toplayınız.

 Islatma sonrası derileri inceleyiniz.
Derilerde kelle varsa keserek toplayınız.

 Islatma sonrası derileri inceleyiniz.
 Deride kelle derisi olup olmadığını

kontrol ediniz.
 Varsa kelle derisini kesiniz ve

toplayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kuyruk, tırnak ve gereksiz kısımları
keserek ayrı ayrı toplayınız.

 Islatma sonrası derileri inceleyiniz.
 Kuyruk, tırnak ve gereksiz gördüğünüz

yerleri keserek ayrı ayrı toplayınız.

 Kireçlik öncesi etleme atıklarını
toplayınız.

 Islatma sonrası etleme atıklarını
toplayınız.

 Kireçlik sonrası etleme atıklarını
toplayınız.

 Kireçlik sonrası etleme atıklarını
toplayınız.

 Kireçlik sonrası budama (leşleme)
atıklarını toplayınız.

 Kireçlik sonrası budama (leşleme)
atıklarını toplayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Davranışlar Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Çalışma alanınız atık toplanmasına uygun mudur?
3. Eldivenlerinizi taktınız mı?
4. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
5. Islatma öncesi konserveli derileri incelediniz mi?
6. Kesilmesi gereken atıkları deriden ayırdınız mı?
7. Atıkları ayrı olarak topladınız mı?
8. Leşleme yaptınız mı?
9. Islatma öncesi ve sonrası varsa kelle derilerini ayırdınız mı?
10. Kavaleto atıklarını topladınız 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 ıslatma öncesi ham deri atıklarından değildir?
A) Kelle derisi
B) Kuyruk kısmı
C) Tırnaklar
D) Yarma atıkları

2. Aşağıdakilerden hangisi karnası tanımlar?
A) Ham deri atığı
B) Etleme atığı
C) Epidermis atıklar
D) Leşleme atıkları

3. Aşağıdakilerden hangisi atıkları toplamanın amaçlarından değildir?
A) İstihdam oluşturmak
B) Ekonomik olarak fayda sağlamak
C) Makinelerin yükünü azaltmak
D) Kimyasal madde israfını önlemek

4. Karnasta en fazla bulunan (kuru madde üzerinden) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mineral madde
B) Yağ
C) Protein
D) Keratin

5. Leşleme yapılacak atıklar hangi işlem sonrasında oluşur?
A) Kireçlik sonrası etleme yapıldığında oluşur..
B) Islatma öncesi ham deri etlemesinde oluşur.
C) Islatma sonrası gereksiz kısımların alınmasıyla oluşur.
D) Islatma öncesi kuyruk kısımlarının alınmasıyla oluşur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi “karnas” için yanlıştır?
A) Su oranı yüksektir.
B) Protein oranı yüksektir.
C) Kavaleto sonrası oluşur.
D) En değerli atıktır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Islatma sonrası kavaleto ile oluşan etleme atığı yağ bakımından zengindir.
B) Kavaleto sonrası oluşan atık türü üst deri tabakasıdır.
C) Yapılan kavaleto işlemi penetrasyonun homojenliğini sağlar.
D) Atıklar ayrı ayrı toplanmalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak yarma deri atıklarını
toplayabileceksiniz.

 Yarma atıklarının kullanım alanlarını ve yerini araştırınız.
 Yarma atıklarının değerlendirilmesi sonrasında ürün kalitesi hakkında araştırma

yaparak tartışınız.

2. YARMA DERİ ATIKLARININ
TOPLANMASI

2.1. Yarma Atıkları

Yarma atıkları kireçlikten ve sepilemeden sonra yapılan yarma işlemi sonrasında
ortaya çıkar. Yarma yapılan derilerin deri olarak kullanılamayacak durumda olanları deri
dışında değerlendirilmek için toplanırlar. Yarma işleminde, tolanın durumuna ve kalınlığına
göre yarma atık oranı değişir. Yarma atıkları, kireçlikten ve sepilemeden sonra olmak üzere
iki safhada oluşur. Oluşum safhasına göre atık miktarları da farklılık gösterir.

2.1.1. Kireçlik Sonrası Yarma Atıkları

Kireçlik sonrası yapılan yarma işlemi sepileme sonrası yapılan yarma işlemine göre
daha zordur. Kireçlik sonrası deri kaygan bir tutumda olduğundan işçilik zordur. Tesisteki
makinelerin yükünün azaltılması ve kimyasal maddenin israfının önlenmesi için bunun
mutlaka yapılması gerekmektedir. Makinenin hassasiyeti oluşacak yarma atığının miktarını
değiştirir. Yarma atıkları atığın durumuna göre yarma deri olarak değerlendirilebileceği gibi
farklı atık olarak da değerlendirilir. Bu çerçevede yarma deri atıkları ayrı ayrı olarak toplanır.

Dana Derileri
Sığır Derileri

Yüzlük Kösele
Taze deri ağırlığı 100,0 kg 100,0 kg 100,0 kg
Yarma atığı 4,4 kg 15,0 kg 2,1 kg

Tablo 2.1: Sığır ve dana derilerinin kireçlik sonrası yapılan yarmada atık miktarları

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi özellikle yüzlük sığır derilerin yarma atık oranları
yüksektir. Bu nedenle derinin durumuna göre atık miktarları da değişir.

Resim 2.1: Kireçlik sonrası yarma deriler Resim 2.2: Ambalajlanmış yarma deri istifi

Resim 2.3: Kireçlik sonrası farlı istiflerde yarma deri atıkları

2.1.2. Sepileme Sonrası Yarma Atıkları

Yarma işlemi sepilenmiş derilere de uygulanabilir. Derinin yarmaya uygun olması
yeterlidir. Sepilenmiş yarmaya uygun deriler ekonomik gelir sağlamak için tıraş yapılması
yerine yarma yapılması tercih edilir. Yapılan yarma sonrasında yarma derilerin durumuna
göre işlentiye alınabilir. İşlentiye alınamayacak durumda olanlarda başka türlü
değerlendirmek için ayrı olarak toplanır.
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İnek Derisi (24,0–27,5 Kg)
Taze deri ağırlığı 100,0 Kg
Yarma atığı (sepili) 11,7 Kg (su oranı % 52)

Tablo 2.2: İnek derilerinin kromdan yarma sonrası atık miktarı

Yarma atık miktarları ham derinin cinsine baplı olarak da değişiklik göstermektedir.

2.2. Yarma Atıklarının İstiflenmesi

Yarma atıkları istiflenirken yarmanın kalınlığı, inceliği, yüzey alanı ve hasar durumu
dikkate alınır. Yarmaların yüzey alanı geniş ve hasarsız olanları üst üste konarak istiflenir.
Hasarlı ve küçük yüzey alanlı olanları üst üste konmaya gerek kalmadan gelişigüzel
toplanarak istiflenir. İstiflenen atıklar kapalı bir yerde ya da üzeri kapatılarak depolanır.

Resim 2.4: Sepilenmiş yarma deriler

Resim 2.5: Farlı istiflerde sepilenmiş yarma deri atıkları
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Yarma atıklarını toplayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Yarma deri

İşlem Basamakları Öneriler
 Kireçlik sonrası yarma atıklarını

inceleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ile ilgili güvenlik

tedbirlerini alınız

 Yarma atıklarını toplayınız.

 Kireçli yarma derileri inceleyiniz.
 Toplayınız.

 Yarma derileri alanına göre istifleyiniz.

 Kireçli yarma derileri ayırınız.
 Kireçli yarma derilerini istifleyiniz.

 Yüzey alanı küçük olan yarmaları
istifleyiniz.  Parça yarma derileri istifleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sepili yarma derileri inceleyiniz ve
toplayınız.

 Sepili yarma derileri inceleyiniz.
 Toplayınız.

 Sepili yarma derileri alanına göre
istifleyiniz.

 Sepili yarma derileri ayırınız.
 Sepili yarma derilerini istifleyiniz.

 Diğer sepili yarma derileri istifleyiniz.

 Sepili parça yarma derileri istifleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

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

Davranışlar Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Çalışma alanınız atık toplanmasına uygun mudur?
3. Eldivenlerinizi taktınız mı?
4. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
5. Kireçli yarma derileri incelediniz mi?
6. Kireçli yarma derileri yüzey alanına göre istiflediniz mi?
7. Sepili yarma derileri incelediniz mi?
8. Sepili yarma derileri yüzey alanına göre istiflediniz mi?
9. Yarmanın durumuna göre ayırım yaptınız mı?
10. Düğer yarma atıklarını istiflediniz mi?

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 hangi işlem sonrasında yarma deri oluşur?
A) Etleme sonrası
B) Traş sonrası
C) Yarma sonrası
D) Budama sonrası

2. Kaç çeşit yarma deri vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Aşağıdakilerden hangisi yarma atık miktarını değiştirmez?
A) Derinin kalınlığı
B) Derinin cinsi
C) Yarma makinesinin hassasiyeti
D) Derinin rengi

4. Kireçlik sonrası yarmada dana derilerinde atık ne kadardır?
A) % 4,4
B) % 3,3
C) % 5,4
D) % 2,9

5. Yarma derilerin istiflenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Yarmanın yüzey alanı
B) Yarmanın kalınlığı
C) Yarmanın rengi
D) Yarmanın hasar durumu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Sepileme sonrası inek derilerinde yarma atık miktarı kadardır?
A) % 10,3
B) % 11,7
C) % 12,4
D) % 19,9

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kireçlik sonrası yarma işlemi için doğru değildir?
A) Madde israfını önler.
B) Tesisin yükünü azaltır.
C) Ekonomik fayda sağlar.
D) Yarmanın işçiliği kolaydır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Kurallara uygun olarak işlenmiş deri atıklarını toplayıp istifini yapabilme bilgi, beceri
ve deneyimlere sahip olabileceksiniz.

 İşlenmiş deri atıklarının geri dönüşümü sağlandığında ülke ekonomisine yıllık
kazancı nedir? Araştırınız.

3. İŞLENMİŞ DERİ ATIKLARININ
TOPLANMASI

3.1. İşlenmiş Deri Atıklarının Oluşumu

İşlenmiş deri atıkları üretimin belirli safhalarında oluşmaktadır. Bunların bir kısmı
değerlendirilmektedir. Ancak diğer kısmı gereğince değerlendirilememektedir. Bu atıkların
büyük bir kısmını finisajlı ve finisajsız deri atıkları oluşturmaktadır.

3.1.1. Finisajsız Deri Atıklarının Oluşumu

Bu atıklar finisaja hazır derişlerin finisaj öncesi kaliteyi düşürücü kısımlarının
alınması sonucu oluşan atıklardır. Bu atıklar genellikle karın bölgeleri, paçalar ve
mekaniksel işlemler esnasında makinelerin sıkıştırması sonucu oluşan potlu bölgelerin
atıklarıdır. İşlenti hatalı deriler, kesim ve yüzüm öncesi hatalı deriler ve yüzüm hatalı deriler
de bu atıklar içerisinde yer alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Finisajsız derilerde potlu ve kenar kısımların alınarak atık oluşumu

Resim 3.2: Finisajsız derilerde kenar atıklar Resim 3.3: Finisajsız farklı renklerde parçalar

3.1.2. Finisajlı Deri Atıklarının Oluşumu

Finisajlı atıklar yüzey işlemleri bitirilmiş deri atıklarından oluşur. Bu atıklar tüm
yüzey işlemleri bitirilmiş derilerin alan ölçümü öncesi son kontrolünün yapılması esnasında
ortaya çıkar. Deriler paketlemeye hazırlanırken ortalama paket alanının yapılması ve pakete
hangi sıra ile alınması için asortlama işlemi yapılır. Asortlama yapılırken paket yapılacak
derilerin alt, orta ve üst tarafına getirilecek olan deriler sıralamaya alınır. Bu sıralama
yapılırken de deriler son bir kez kontrolden geçirilir. Bu kontrolde kaliteyi düşürecek
kısımlar, finisaj hatalı kısımlar, gevşek yapılı kısımlar ve gözden kaçmış diğer kusurlu
kısımlar kesici aletlerle alınır. Bu finisajlı atıklar yağ finisajlı, örtücü finisajlı, natürel tarzda
yapılmış olanlar ve baskılı deriler olabilir. Bunlar ayrı olarak toplanır.
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3.2. İşlenmiş Deri Atıklarının Toplanması

İşlenmiş deri atıkları finisajlı ve finisajsız olarak toplanır. Değerlendirme yapılacaksa
önce derideki bu özellik dikkate alınır.

3.2.1. Finisajsız Deri Atıklarının Toplanması

Finisajsız deri atıkları yüzey alanına göre toplanır. Büyük yüzey alanına sahip olanlar
ayrı küçük yüzey alanına sahip olanlar ayrı olarak toplanarak istif edilir. Bunun dışında
kenar budama atıkları vardır. Bunların parça olarak değerlendirilmeleri ekonomik
olmadığından yakılarak enerji elde edilmesinde kullanılır. Toplanan parçaların istif
edilmelerinde büyükler üst üste, küçükler koli ve torbalara konarak istiflenir. Bunların istif
edildikleri yerler rutubet içermemeli, kapalı ve havadar olmalıdır. Aksi takdirde derilerde
mantar oluşumu ve küflenmeler meydana gelir.

3.2.2. Finisajlı Deri Atıklarının Toplanması

Finisajlı deri atıklarının toplanması ve istiflenmesi zordur. Finisaj çeşitliliği
istiflemede de çok çeşitliliğe neden olur. Finisajlı deriler istiflenirken finisajın şekli,
görünümü, uygulama alanı, derlerdeki yüzey alanı istiflemede tasnif nedenidir. Finisajlı
atıkların depolanmasında deponun havadar, rutubetsiz ve temiz olmasına dikkat edilir.
Rutubetli ve havasız depolar finisaj tabakasının zarar görmesine neden olur. Bu nedenle deri
atıklarının toplanarak depolanması fazla iş gücü, bilgi, deneyim ve tecrübe ister.

Resim 3.4: Finisajlı deri atıklarının oluşumu
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Resim 3.5: Finisajlı deri atıkları

Resim 3.6: Finisajlı deri atıkların ayrılması Resim 3.7: Finisajlı deri atıkların depolanması



24

UYGULAMA FAALİYETİ

 Finisajlı ve finisajsız deri atıklarını toplayarak istifleyiniz.

Kullanılan araç ve gereçler: Finisajlı ve finisajsız deri atıkları

İşlem Basamakları Öneriler
 Finisajsız deri atıklarını alan

büyüklüğüne göre toplayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Eldivenlerinizi takınız.

 Alan büyüklüğüne sahip olan derileri
toplayarak üst üste istifleyiniz.

 Finisajsız derileri toplayınız.
 Finisajsız derileri alan büyüklüğüne göre

istifleyiniz.

 Alanı küçük olan derileri toplayarak
torba ya da kutulara koyarak
istifleyiniz.

 Alanı küçük olan derileri toplayınız.
 Alanı küçük olan derileri kutulara ya da

torbalara koyarak istifleyiniz.

 Finisajlı derileri toplayınız.
 Finisajlı derileri toplayınız.

 Finisajın görünümüne göre ve alan
büyüklüğüne dikkat ederek
istifleyiniz.

 Finisajın görünümüne göre derileri
ayırınız.

 Alan büyüklüğüne dikkat ederek
istifleyiniz.

 Finisajın şekline göre alan
büyüklüğüne dikkat ederek
istifleyiniz.

 Finisajın şekline göre derileri ayırınız.
 Alan büyüklüğüne dikkat ederek istifleyiniz.

 Finisajın baskı çeşidine göre alan  Finisajın baskı çeşidine göre derileri ayırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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büyüklüğüne dikkat ederek
istifleyiniz.

 Alan büyüklüğüne dikkat ederek istifleyiniz.

KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Önlük giydiniz mi?

2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

3. Eldivenlerinizi taktınız mı?

4. İstifleme yapmak için uygun alanı seçtiniz mi?

5. İstifleme için gerekli hazırlıkları yaptınız mı?

6. Finisajsız deri atıklarını topladınız mı?

7. Finisajsız deri atıklarını alanına göre istiflediniz mi?

8. Finisajsız küçük atıkları kutulara koydunuz mu?

9. Finisajlı deri atıklarını topladınız mı?

10. Finisajlı deri atıklarını alanına göre istiflediniz mi?

11. Finisajlı deri atıklarını renk finisajına göre istiflediniz mi?

12. Finisajlı deri atıklarını baskı finisajına göre istiflediniz
mi?

13. Finisajsız küçük atıkları kutulara koydunuz mu?

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 finisajsız atıkların oluşum yerlerinden değildir?
A) Paça kısımlar
B) Kelle derileri
C) Potlu kısımlar
D) Gergi sonrası budama atıkları

2. Finisajsız atıkların depolanmasında hangi yöntem uygulanır?
A) Hayvanın cinsi
B) Ham derinin cinsi
C) Ham derinin konservasyon şekli
D) Atık derinin alanı

3. Finisajlı atıklar derinin hangi bölgelerinden oluşur?
A) Derinin gevşek yapılı bölgelerinden oluşur.
B) Derinin sırt bölgesinden oluşur.
C) Derinin kelle derilerinden oluşur.
D) Yarma deri atıklarından oluşur.

4. Aşağıdakilerden hangisi finisajlı atıkların istif ve depolama yöntemidir?
A) Alanı küçük olan derilerin üst üste istiflenerek depolanması
B) Alanı büyük atıkların asarak depolanması
C) Alanı büyük atıkların üst üste istiflenerek depolanması
D) Alanı küçük atıkların asarak depolanması

5. Aşağıdakilerden hangisi finisajlı deri atıklarından değildir?
A) Traş finisajlı deri atıkları
B) Natürel finisajlı deri atıkları
C) Örtücü finisajlı deri atıkları
D) Baskılı finisajlı deri atıkları

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ıslatma öncesi oluşan atıklardan değildir?
A) Kelle derisi
B) Tırnaklar
C) Kuyruk kısımlar
D) Finisajlı atıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi kavaleto atığının oluşum safhasıdır?
A) Budama sonrası
B) Kireçlik sonrası
C) Asort sonrası
D) Alan ölçme sonrası

3. I. Yüzey renklendirmesi yapılmış deri atıkları
II. Baskılı deri atıkları
III. Yağ finisajlı deri atıkları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finisajlı deri atıklarındandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III

4. Kireçlik sonrası oluşan kavaleto atığına denir?
A) Karnas
B) Budantı
C) Yarma
D) Talaş

5. Yarma atıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sepileme sonrası yarma ile oluşur.
B) Islatma sonrası yarma ile oluşur.
C) Yarı finisajlı derilerin yarması ile oluşur.
D) Finisajlı derilerin yarması ile oluşur.

6. Büyük yarma atıkları ………… istif yapılır?
A) Yan yana
B) Asılarak
C) Kutulara
D) Üst üste

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Karnas atıklar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Yüksek oranda su içerir.
B) Derinin epidermis tabakasından oluşur.
C) Protein oranı yüksektir.
D) Yağ oranı yüksektir.

8. Finisajlı deri atıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Derinin gevşek bölgelerinden oluşur.
B) Potlu kısımlardan oluşur.
C) Finisaj hatalı kısımlardan oluşur.
D) Derinin ince kısımlarından oluşur.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.

9. Budantı atıklar derinin -------------------- oluşur.
A) Kenar kısımlarından
B) Tamamı sırt kısmından
C) Yağ ve et kısmından
D) Kelle, kuyruk ve tırnak kısımlarından

10. Aşağıdakilerden hangisi bir atık türü değildir?
A) Kelle derileri
B) Yarma deriler
C) Kireçli deriler
D) Budantı deriler

DEĞERLENDİRME

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B
3 D

4 A
5 C

6 B

7 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D

3 A
4 C

5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1 D
2 B

3 C
4 A

5 A
6 D

7 B
8 D

9 A

10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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