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ÖZET 

 

 Çiftçi, F. (2008). Devekuşlarında Çeşitli Faktörlerin Deri Kalitesi ve 
Randımanı Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.  

 Bu araştırma; Dünya da ve Türkiye’de yeni alternatif deri kaynaklarından 

biri olan devekuşu derilerinin teknolojik açıdan önemli olan deri özellikleriyle bu 

özelliklere etki eden faktörleri ortaya koymak ve aynı zamanda devekuşlarının 

büyümelerine paralel olarak deride meydana gelen kalitatif ve kantitatif 

değişiklikleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma mataryalini aynı hafta 

içinde doğmuş 15 erkek ve 15 adet dişi olmak üzere toplam 30 adet devekuşu 

oluşturmuştur. Araştırma kapsamında her iki cinsiyet grubundan da 5’er 

devekuşu 9, 12 ve 14 aylık yaşta kesime sevk edilmişlerdir. Kesim sonrasında 

ham deri ağırlığı 9, 12 ve 14  aylık yaşta kesilen devekuşlarında sırasıyla 4,95 

kg, 6,56 kg ve 7,60 kg olarak bulunmuştur (P<0,001). Bu yaşlarda kesilen erkek 

devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha ağır olduğu tesbit edilmiştir 

(P<0,01). Deri alanı bakımından kesim yaşı artışına bağlı olarak artışlar tesbit 

edilmiştir. Devekuşlarının ortalama deri alanı 9 aylık 102,5 dm2, 12 aylık yaştaki 

devekuşlarının ortalama deri alanı 135,5 dm2
, 14 aylık yaştaki devekuşlarının 

ortalama deri alanı ise 150,5 dm2 bulunmuştur. Erkek ve dişi devekuşlarında ise 

erkeklerin lehine 12,4 dm2 alan farkı belirlenmiştir. Bu araştırmada işlenmiş 

derilerin kimyasal özellik bakımından deri yağ oranı, krom oksit oranı, toplam 

kül oranı ve pH değeri, fiziksel özellik bakımdan uzama oranı, kopma dayanımı, 

yırtılma dayanımı, dikiş yırtılması ve lastometre değerleri UNIDO’nun 

değerlerine yakın bulunmuştur. Devekuşu derilerinin fiziksel dayanımlarının ve 

kimyasal özelliklerinin uygun olduğu ve saraciyelik ve giysilik deri yapımında 

rahatlıkla kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Devekuşu, ham deri, vidala, verim, zig. 
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ABSTRACT 

 

Çiftçi, F. (2008). Effects of Various Factors on Leather Quality and 
Yield of Ostriches. Istanbul University, Institute of Health Science, Department 

of Animal Breeding and Husbandry, PhD. Thesis, Istanbul. 

This study was has been carried out on with the purpose of presenting 

from a tecnological perspective the factors affecting ostrich skin which is one of 

the new alternatives in leather resources in Turkey and the World and also 

determining the qualitative and quantitative changes which occure on ostrich 

leather during growth. The research material concisted of total 30 ostrich (15 

male and 15 female ostriches) born in the same week. 5 male ostriches and 5 

male female ostriches were slaghtered on reaching 9 months, 12 months and 

14 months respectively. After slaugtering the raw hide weight of the 9, 12, 14 

months old ostriches were determined to be 4.5 kg, 6.56 kg and 7.60 kg 

respectively (P<0.001). The weight of the male ostriches hides were discovered 

to be more than the female ostriche hide. There was also recorded increase in 

leather area due to difference in slaughter age. Raw skin area of 102.5 dm2 was 

measured for the 9-months old ostrich while 150.5 dm2 was recorded for the 14-

month old ostrich. Differences between male and female recorded a difference 

of 12.4 dm2 in favour of the male. This study revealed a similar result on 

processed leather observed by UNIDO regarding cromic oxide, total ash 

content, pH, elongation values, tensile strength, and lastometer value measured 

as chemical and physical parameters. 

Key Words: Ostrich, raw-hide, shoes leather, yield, garment leather. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sosyo-ekonomik gelişime paralel olarak insanoğlunun protein 

tüketiminde alışkanlıklarının değiştiği, sağlık açısından daha az risk taşıyan ve 

daha zengin protein içeriğine sahip hayvansal ürünlere yöneldiği 

gözlenmektedir. Diğer yandan ette olduğu gibi deri sanayisinde de alışılagelmiş 

hammadde kaynakları dışında alternatif deri kaynaklarının üzerinde 

araştırmaların giderek yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda; yüksek proteini 

yanı sıra, özellikle düşük yağ ve kolesterol içeriği, tat ve yapı bakımından 

kırmızı ete benzerliği ve besleme özellikleri yönü ile beyaz etten daha sağlıklı 

oluşu, devekuşu etini gıda sektöründe önemi giderek artan bir ürün haline 

getirmektedir. Devekuşları ticari açıdan; et, yumurta, deri ve tüyleri için 

yetiştirilirler (Ak, 2003; İnan, 2003; Durmuş, 2004). 

Devekuşu (Struhio camelus) ratitae familyasına bağlı bir türdür. Ratide, 

Latincede ratisten türetilmiş, göğüs kemiği (sternum) olmayan ve uçamayan 

kuşlardır. Devekuşu, Rhea, Emu, Cassava ve Kiwiler uçucu olmayan kuşlar 

ailesinin üyeleridir. Devekuşunun bazı ırkları bulunmaktadır. Bunlar, Struthio 

camelus australis “Güney Afria veya Zulu devekuşu”, Struthio camelus var 

domesticus “Afrika karası”, Struthio camelus camelus “Mali” ya da “Kuzey Afrika 

kuşu”, Struthio camelus massaicus “Masa kuşu, Doğu Afrika kuşu”, Struthio 

camelus syriacus ”Arap devekuşu”, Struthio camelus molybdophanes “Somali, 

Etiopya, Kenya devekuşu” olarak dünyada 6 tipi görülmektedir (Holtzhausen ve 

Kotze, 1995; Petek,2003; Ak, 2004). 

Devekuşu 1800’lü yıllarda yoğun olarak Afrika kıtası, özellikle Güney 

Afrika'da yetiştirilirken; 1975 yılından sonra etine ve derisine olan talep nedeni 

ile ABD, Kanada, Avustralya, Çin, İsrail, Rusya, Türkiye ve bir çok Avrupa, Asya 

ve Ortadoğu ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde yetiştirilmeye başlandığı 

görülmektedir (Shanawany,1995; İşgüzar,1997; Ak ve ark.,1999; Petek, 2003;). 

Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliğine ilk olarak 1995 yılında özel sektör 

tarafından ithal edilen damızlıklarla Antalya Manavgat’ta başlanmıştır. 

Türkiye’de ilk başladığı zaman 600 dolayında devekuşu yetiştiricisinin 
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bulunduğu tahmin edilmekte olup, günümüzde ise 300 dolayında devekuşu 

yetiştiricisinin kaldığı bildirilmektedir (Ak, 2004; Çelik, 2006). 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından 2003 yılında yapılan bir 

araştırmada, Türkiye genelinde ortalama 500-700 arasında devekuşu 

işletmesinin olduğu ve bu işletmelerde toplam 12127 adet devekuşu bulunduğu 

ve ırk bakımından %65,19’luk payla en fazla yetiştiriciliği yapılan ırkın Afrika 

Karası (Str. Camelus domesticus), ikinci sırada ise %20,89’luk payla kuzey 

Afrika Devekuşu’nun (Str. Camelus camelus) geldiği tespit edilmiştir (Ak, 2003; 

Petek, 2003; Durmuş, 2004).  

Ham deri kaynaklarına bağlı olarak kurulan Türk Deri Sanayii, en eski ve 

en yaygın sanayi dallarından biridir. Türkiye’de, 21 adet deri sanayi bölgesi 

olduğu, buralarda 895’i faal olan 1462 işletmenin olduğu ve bu işletmelerde 

ülkemizde kesilen 1.630.470 büyükbaş; 4.492.625 küçükbaş hayvanların 

derilerinin işlenmesi ile küçükbaş hayvanlardan 3,7 milyar dm² giysilik ve 

astarlık, büyükbaş hayvanlardan 1,3 milyar dm² vidala, 9 bin ton kösele ve 250 

bin ton saraciyelik deri elde edildiği bildirilmiştir. Sahip olduğu bu işletme 

kapasitesi ile Türkiye Avrupa’da üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya küçükbaş 

giysilik deri üretiminin %7’si Türkiye’de yapılmaktadır. Giysilik deri işleyen 

sanayi, deri işleme sanayinin lokomotif grubudur (DPT, 2007). 

Türkiye’nin 2007 yılı istatistiklerine göre 1.172.018.007 $ tutarında deri 

ithalatı yaptığı düşünülürse, hammadde azlığı deri sanayicisini yeni alternatif 

hammadde kaynağı arayışına zorlamıştır (DPT, 2007). 

Türkiye'de devekuşu derisi üretimi 2003 yılında yaklaşık 10 bin deri iken, 

bu rakam 2005 yılında 30 binlere kadar yükselmiştir. Dünya moda reyonlarını 

süsleyen devekuşu derisi işlenmesine Türk deri sanayicisi de başlamıştır. Fakat 

Türkiye'de elde edilen derilerin yaklaşık %70’e yakını, yetiştiricilerin kesim, 

konservasyon ve işlenti tekniklerini yeteri kadar bilmedikleri için ziyan olmakta 

ve aynı zamanda devekuşları yeteri kadar büyümeden kesildikleri için derilerde 

ekonomik kayıplar meydana gelmektedir (Ak ve ark., 1999; Ak, 2002). 

Devekuşu derileri doğal cilt deseni görünümleri ile diğer hayvan 

derilerinden farklı olarak moda reyonlarında oldukça fazla talep edilen egzotik 

bir deri türüdür. Dünya pazarlarına her yıl yarısı Güney Afrika Cumhuriyetin’den 



 3

olmak üzere yaklaşık olarak 700 bin devekuşu ham derisi sunulmaktadır. 

Devekuşu derisi sığır derisinden 3-5 kat daha dayanıklıdır. Kalite olarak timsah 

ve fil derisi ile karşılaştırılabilecek düzeyde olup, suya karşı dayanıklı yumuşak 

bir deridir. Devekuşundan elde edilen gelirin %75’ini deri, %20’sini et ve %5’ini 

ise tüyleri teşkil etmektedir (Shanawany ve Dingle, 2002). 

Devekuşu derisi yumuşaklığı, esnekliği ve sağlamlığı nedeniyle tekstil 

sektöründe lüks deri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kolay şekil alma özelliğine 

sahip olan bu ürüne karşı deri sanayisinin ilgisi gittikçe artmakta ve pazarı hızla 

büyümektedir. Her türlü çanta, cüzdan, eldiven, kemer, ayakkabı, ceket, 

otomobil koltuğu ve daha bir çok ürünün yapımında yararlanılan derinin önemli 

bir kısmı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde işlenip A.B.D. ve değişik Avrupa 

ülkelerine ihracatı yapılmaktadır (Horbanczuk, 2002). 

Devekuşlarında deri kalitesi %60 oranında ham deri kalitesine bağlı 

olmakla birlikte; ham deri verimini ve kalitesini etkileyen başlıca faktörler; kesim 

öncesi etkiler; yaş ve cinsiyet, beslenme, iklim, bakım, hastalıklar, parazitler, 

kesim ve yüzme sırasındaki etkiler; kesim, kan bulaşması, kanın iyice 

akıtılmaması, yüzme kusurları, yüzme esnasında madddi deri kaybı, kesim 

sonrası etkiler; konservasyon hataları, depolama ve taşıma esnasındaki fiziksel 

etkiler, depo parazitleri, işleme hatalarıdır (Tancous ve ark.,1969; Jullien ve 

Gavend, 1977; Blanjan, 1991; Horbanczuk, 2002). 

Devekuşu derilerinde yaş ve cinsiyetin ham deri kalitesi ve randımanını 

etkilediği, özellikle erken yaşlarda kesilen devekuşlarının deri büyüklüğü ve 

kalitesinde kayıplar olduğu bildirilmektedir (Meyer ve ark., 2003). 

Bu araştırma; Dünya’da ve Türkiye’de son zamanlarda hızla azalan deri 

ham madde kaynağına alternatif ham madde olan devekuşu derisinin teknolojik 

açıdan ham ve işlenmiş şekilde deri özelliklerinin incelenmesi, çeşitli faktörlerin 

deri kalitesi ve randımanı üzerine etkilerinin araştırılması ve bu konudaki bilgi 

birikiminin artırılmasıyla, gerek deri sanayicilerinin ve gerekse yetiştiricilerin bu 

üründen daha fazla gelir sağlayabilecek olanakların araştırılması amacıyla ele 

alınmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Devekuşlarının kesim öncesi canlı ağırlıkları ve karkas özellikleri, ham 

deri özellikleri, işlenmiş derilerde kimyasal ve fiziksel deri özellikleri ile ilgili 

olarak yapılmış araştırma sonuçları aşağıda bildirilmiştir. 

 

2.1. Kesim Öncesi Canlı Ağırlığı ve Karkas Ağırlığı 

Bu iki özellik daha çok devekuşlarında et verimi üzerine yapılan 

çalışmalarda kullanılmakla birlikte, bu çalışmada ham deri ağırlık ve alanı ile 

canlı ağırlık ve karkas ağırlığına oranı ve ilişkisini belirlemek amacıyla 

kullanılmış ve konuyla doğrudan ilişkili olan sınırlı sayıda literatüre yer verilmiştir. 

Holtzhausen ve Kotze (1995), 14 aylık devekuşlarında yürüttükleri 

araştırmada, ortalama kesim ağırlığını 100 kg, deri ağırlığını 6 kg ve optimum 

deri alanını 1,25 m2 olarak bildirmişlerdir. 

Engelbrecht ve ark. (2004), Güney Afrika Klein Karoo Tarım Geliştirme 

Merkezi’ndeki devekuşlarında kesim ağırlığı ve deri özellikleri için 986 devekuşu 

üzerinde yapmış oldukları araştırmada, 14. aya gelmiş cinsel olgunluğa ulaşmış 

devekuşlarında dişilerin ortalama ağırlıklarını 88,9 kg, erkek devekuşlarının 

ortalama ağırlıklarını 90,0 kg olarak bulmuşlar ve istatistiksel açıdan cinsiyetin 

canlı ağırlığa etkisini önemli olarak bildirmişlerdir. 

 

2.2. Kesim Sonrası Ham Deri Özellikleri 

2.2.1. Ham Deri Ağırlığı, Ham Deri Alanı, Ham Deri Kalınlığı 

 Pratikte işlenmiş derilerin değerlendirilmesi, alanları ölçülerek birim ayak2 

(yaklaşık 10 dm2) üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle işlenmiş deri alanı gerek 

ham deri veriminin belirlenmesinde, gerekse işlenmiş derinin toplam değerinde 

önemli yer tutmaktadır. Ayrıca bir ırkın belirli yaştaki bireylerinin işlenmiş deri 

alanlarının diğer ırklara göre büyüklük ve küçüklüğü, o ırkın birey başına düşen 

deri verimi yönünden üstün ya da yetersiz olduğunu belirlemede kullanılabilir 

(Meyer ve ark., 2003). 
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Ham deri verim ve kalitesini etkileyen faktörler arasında ırk, yaş ve 

cinsiyet yer almaktadır. Deri kalitesi bakımından ırklar arasında farklılıklar 

bulunduğu gibi ayrıca ham derinin ağırlığı, alan büyüklüğü, kalınlığı, cilt yapısı 

ve strüktürü bakımından da önemli farklılıklar vardır. Günümüzde ticari olarak en 

çok yetiştirilen devekuşuları; Mavi Boyunlu Devekuşu (Blue neck), Kırmızı 

Boyunlu Devekuşu (Red neck) ve Güney Afrika Karası (African Black)’dır. 

Camelus syriacus ve massaicus ırkları kırmızı boyunlu devekuşlarıdır. Bu 

ırkların et, deri ve tüy verimleri düşüktür. Et, deri ve tüy verimi yüksek olan 

Güney Afrika Karası ırkı dünyada en yaygın olarak yetiştirilen ırkdır (Ak, 2003; 

Petek, 2003).  

Aynı ırktan erkek ve dişi devekuşu derileri arasında yapısal faklılıklar 

bulunmaktadır. Dişi devekuşu derileri daha ince ve daha esnek yapıdadır. Buna 

karşılık erkek devekuşu derileri daha ağır ve oransal olarak da daha kalındır. 

Genellikle genç hayvan derileri daha kompakt bir strüktüre ve iyi bir cilt yapısına 

sahipken yaşlı hayvan derileri daha kalın ve kaba yapılı olmaktadır. Ayrıca yaşın 

ilerlemesi ile birlikte derinin alan ve ağırlığında da artışlar olmaktadır.  

Kreibich ve Sommer (1995), Van Sachalkwyk ve ark. (1999) Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nde devekuşu deri kalitesi üzerine yapmış oldukları 

araştırmada, yaklaşık olarak 10-14 aylık yaşta devekuşlarını kesmişler ve bu 

hayvanlardan 1,1-1,5 m² alana sahip deri elde etmişler, bu derilerin işlenmesi ile 

ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan gibi mamül deri elde edilebileceğini ve bu 

mamüllerin de dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilebileceğini bildirmişlerdir.  

Angel ve ark. (1997), yapmış oldukları araştırmada yaşın devekuşu derisi 

kalitesine etki ettiğini, 75 kg’ın üstünde kesilen devekuşlarında lastometre ile 

yapılan gerilme dayanıklığı ölçümlerinde gerilme dayanıklığını 10 mm olarak 

bulmuşlar ve bu derilerin ayakkabı sanayisinde kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

Mellett ve ark. (1996), devekuşlarından mamül deri elde etmeyle ilgili 

olarak 8, 12 ve 14 aylık devekuşu derilerinde yapmış oldukları araştırmada 

devekuşu derilerinin alanını ortalama  olarak 120-140 dm2, ortalama canlı 

ağırlığını 85 kg bulmuşlar ve bu derilerde kalınlık ölçümü yaparak, 0,85 mm  

kalınlıkta olan derilerden el çantası, 1,25 mm olanlardan ayakkabı ve 1,45 mm 

kalınlıkta olanlardan kemer yapılabileceğini bildirmişlerdir. 
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Benson (2005), beslenmenin devekuşu deri kalitesine etkisi üzerine 

yapmış olduğu araştırmada, devekuşlarına her gün aynı rasyonu vermiş ve 

devekuşlarını 9 ve 13 aylık yaşta kesmiştir. Yaptığı incelemede deri maddesi ve 

folikül oluşumuna beslenmeden ziyade yaşın daha etkili olduğunu 9. ayda 

kesilen devekuşlarının derilerinin deri maddesi ve foliküllerinin daha zayıf 

olduğunu 14. ayda kesilen hayvanların derilerinin ise folikül oluşumu ve deri 

strüktürü oluşumu açısından daha dayanıklı olduğunu bildirmiştir. 

Angel ve ark. (1997), devekuşlarında yaşın deri kalınlığına etkisi üzerine 

yapmış oldukları araştırmada, yaşın ve canlı ağırlığın artması ile devekuşu 

derilerinin kalınlığının her gün ortalama olarak 0,0021 mm arttığını, hayvanın 

yaşına paralel olarak 20. aya kadar bu artışın devam ettiğini; yaş ile deri kalınlığı 

arasında 0,59 oranında pozitif bir korrelasyonun olduğunu bildirmişlerdir. 

Meyer ve ark. (2003), devekuşlarında canlı ağırlık ve deri özellikleri 

üzerine yapmış oldukları çalışmada; devekuşlarını yaşları 126–553 gün oldukları 

zaman kesmişler ve kesim yaşının; canlı ağırlık, ham deri alanı ve finisaj 

(boyama) aşamasındaki deri alanı üzerine etkisinin (P<0,05) önemli olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Cloete ve ark. (2003), cinsiyetin devekuşu derileri kalınlığına etkisi 

üzerine yapmış oldukları araştırmada; devekuşu derileri deri altı yağ tabasından 

arındırıldıktan sonra kalınlıkları ölçülmüş ve erkek devekuşu derilerinin dişi 

devekuşu derilerinden daha kalın olduğunu bildirmişlerdir. 

Cristensen ve ark. (1994), devekuşu deri yapısı üzerine yapmış oldukları 

araştırmada, aynı yaşlarda erkek ve dişi devekuşu deri kalınlıklarını incelemişler 

ve erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha büyük olduğunu, 

dermal deri tabakasının yani corium’un dişi devekuşu derilerinden daha kalın 

olduğunu ve erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha sağlam 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

2.2.2. Ham Deri Yağ Oranı 

İşlem görmüş derilerin özellikleri ham derilerin yapı özellikleri ile 

yakından ilişkilidir. Devekuşu ham derilerinde ırk, yaş ve cinsiyete bağlı olarak 
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%30-40 arasında değişen oranlarda doğal yağ bulunmaktadır. Ham deride 

yüksek oranda yağ bulunması işlenti sırasında uygulanacak işlemleri (sepi, 

boyama, yağlama v.b.) önemli ölçüde etkilemektedir. 

Artan (1979), deride yağ oranı arttıkca yırtılmaya, sırça çatlamasına ve 

deri patlamasına karşı dayanımın arttığını, kopma anındaki uzama oranının ise 

azaldığını bildirmiştir. 

 

2.3. İşlenmiş Deri Özellikleri 

2.3.1. Fiziksel Özellikler 

Kanagy (1965), işlem görmüş derilerin dansitelerinin içerdikleri por 

hacmiyle orantılı olarak değiştiğini bildirmiştir. Dayanımın herhangi bir derinin 

kollojen liflerinin kalitesini belirten önemli bir özellik olduğunu, dayanıklılığın 

düşük olmasının kollojen liflerinin kalitesinin zayıflığının veya ham deride bir 

bozulmanın bir göstergesi olduğunu belirtmektedir.  

Artan (1979), Akkaraman ve Dağlıç koyun derisi kalınlığı ile kopma 

dayanımı, uzama oranı, sırça çatlaması ve deri patlaması arasında -0,15, -0,04, 

-0,07 ve -0,10 düzeyinde bir ilişkinin bulunduğunu, kollejen iplik yoğunluğu ile 

aynı özellik arasında ise 0,23, 0,16, 0,46 ve 0,34 düzeyinde bir ilişki 

bulunduğunu tespit etmiştir. Kollojen maddesi oranı arttıkça kopmaya, 

yırtılmaya, sırça çatlamasına karşın direncin arttığını, uzama oranının ise 

azaldığını tesbit etmiştir 

 

2.3.1.1. Yaş, Cinsiyet ve Folikülün Etkisi 

Derilerin fiziksel dayanımları, herhangi bir derinin kollojen liflerinin 

kalitesini belirlemede önemli bir özellik olduğu, dayanıklılığın düşük olması 

kollojen liflerinin kalitesinin zayıflığının veya ham deride bir bozulmanın 

göstergesi olduğu bildirilmektedir (Kanagy, 1965). 

Mellett (1996) ve Van Jaarsveldt (2001), devekuşu deri kalitesi üzerine 

Güney Afrika’da yapmış oldukları ayrı araştırmalarda, devekuşu derilerini diğer 

hayvan derilerinden farklı olarak 4 sınıfta değerlendirmişlerdir. Bu 
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sınıflandırmada, devekuşu derilerinin diğer hayvan derilerinden farklı olarak sırt 

kısımında bulunan ve crown (taç) diye adlandırılan diamond (elmas) kısmındaki 

foliküllerin miktar ve burada meydana gelen deri kusurlarına bağlı olarak A1 iyi 

kalite deri, A2-A3 orta kalite deri ve A4 kötü kalite deri diye sınıflandırmışlardır  

Mellett (1995), yapmış olduğu araştırmada ideal folikül biçim ve 

büyüklüğünün 10. aydan itibaren oluştuğunu ve 14. ayda en ideal olduğunu; 

dolayısıyla yaşın deri üzerinde deriye şekil veren folikül biçimine etki ettiği ve 

bunun da deri kalitesini etkilediğini saptamıştır. 

Cloete ve ark. (2004), devekuşu derilerinin fiyatını belirlemede folikül 

büyüklüğü ve biçiminin de önemli olduğunu bildirmişler, çalışmasında devekuşu 

derilerinde ideal folikül sayısını 1032-1762 arasında bulmuş ve 14 aylık 

devekuşlarında optimum 1460 folikül bulunması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Mellett (1996), deri kalitesine cinsiyetin etkisi özerine yapmış olduğu 

araştırmada, erkek hayvanlardaki folikül sayısının dişilerden çok olduğunu ve 

şekil olarak daha düzgün olduğunu bunun da deri kalitesini etkilediğini 

bildirmiştir. 

Kreibih ve Sommer (1995a), devekuşu derisi folikül yapısı üzerine 

yapmış oldukları araştırmada foliküllerin derinin hava almasını sağlayan 

gözeneklerin olduğunu, foliküllerin sayısı ve büyüklüğünün derinin fiyatını 

belirlemedeki kriterlerden biri olduğunu, gerçek deri ve imitasyon derilerin çok 

çabuk birbirlerinden ayrılabileceğini, imitasyon derilerde foliküllerin 

kaldırılabileceğini ve folikül yapısının gerçek derilerde daha belirgin olduğunu, 

deri üzerinde foliküllerin oluşu ve düzgün bir zemin üzerinde yayılmasının, 

deriye doğal olarak bir desen ve şekil vereceğini ve bu şeklin de deriye doğallık 

sağladığını bildirmişlerdir. 

Glatz (2005a) devekuşu deri kalitesi üzerine yaptığı araştırmada 

hayvanların birbirini yaralamaları ve yanlış kesim teknikleri yüzünden ekonomik 

anlamda önemli sayılabilecek derecede deri kayıpları olduğunu bildirmiştir.  

Glatz (2005b) devekuşu deri kalitesinin artırılması üzerine yapmış olduğu 

araştırmada ,derilerin kesim, taşınma, depolanma ve işlenti esnasında yeterli 
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özen gösterilmemesi dolayısıyla %50’lik bir deri değer kaybına neden 

olunduğunu bildirmiştir. 

. 

2.3.1.2. Kopma Dayanımı 

Afşar ve ark. (2006), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine 5 adet devekuşunda yaptıkları araştırmada, 

devekuşu derisi işlentisi sonucu yapılan fiziksel analizde derilerin ortalama 

kopma dayanım değerini 219 daN/cm2 bulmuşlar ve bu değerin UNIDO’nun 

krom ile tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu kopma dayanım 

(minimum 100 daN/cm2) değerlerini sağladığını bildirmişlerdir. Aynı 

araştırmacılar aynı çalışmayı 4 adet saraciyelik devekuşu derisi üzerinde 

yapmışlar ve bu derilerin ortalama kopma dayanım değerini 192,5 daN/cm2 

bulmuşlardır. Bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için 

önermiş olduğu kopma dayanım (minimum 100 daN/cm2) değerlerini sağladığını 

tesbit etmişlerdir. 

Bitlisli ve ark. (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken kopma 

dayanıklılığın dayanımının minimum 100 daN/cm2, saraciyelik deriler için ise 

100–250 daN/cm2 arasında olması gerektiğini tesbit etmişlerdir. 

 

2.3.1.3. Kopma Uzaması 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik 5 adet 

devekuşu derisi işlentisi sonucu fiziksel analiz kopma uzama oranını ortalama 

%45,8 bulmuşlar ve bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler 

için önermiş olduğu kopma uzaması (maximum %60) değerlerini sağladığını 

bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar aynı çalışmayı 4 adet saraciyelik devekuşu 

derisi üzerinde yapmışlar ve uzama oranını %43 bulmuşlardır. Bu değerin 

UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu kopma 

uzama (maximum %50) değerlerini sağladığını tesbit etmişlerdir. 
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Bitlisli ve ark. (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken kopma 

uzama değerini maksimum %50, saraciyelik deriler için %50 arasında olması 

gerektiğini saptamışlardır. 

 

2.3.1.4. Yırtılma Dayanımı 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik 5 adet 

devekuşu derisi işlentisi sonucu yırtılma dayanımı fiziksel analizi sonucunu 

ortalama 60 daN/cm bulmuşlar ve bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış 

giysilik deriler için önermiş olduğu yırtılma dayanım (minimum 15 daN/cm) 

değerlerini sağladığını bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar aynı çalışmayı 4 adet 

saraciyelik devekuşu derisi üzerinde yapmışlar ve yırtılma dayanımını 45 

daN/cm bulmuşlardır. Bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik 

deriler için önermiş olduğu yırtılma dayanım (minimum 15 daN/cm) değerlerini 

sağladığını tesbit etmişlerdir. 

Bitlisli ve ark. (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik deriler için olması gereken 

yırtılma dayanımını 25–60 daN/cm, saraciyelik deriler için ise %30–100 daN/cm 

arasında olması gerektiğini tesbit etmişlerdir. 

 

2.3.1.5. Sırça Çatlaması ve Deri Patlaması (Lastometre) 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada, giysilik 5 adet 

devekuşu derisi işlentisi sonucu fiziksel analiz sonucunu ortalama 14,8 daN/mm 

bulmuşlar ve bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için 

önermiş olduğu lastometre (minimum 7 mm) değerlerini sağladığını tesbit 

etmişlerdir. Aynı araştırmacılar aynı çalışmayı 4 adet saraciyelik devekuşu 

derisi üzerinde yapmışlar ve lastometre değerini 10,8 mm bulmuşlardır. Bu 

değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış saraciyelik deriler için önermiş olduğu 

lastometre (minimum 7 mm) değerini sağladığını saptamışlardır. 
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2.3.1.6. Dikiş Yırtılma Dayanımı 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada giysilik 5 adet devekuşu 

derisi işlentisi sonucu fiziksel dikiş yırtılma analizi sonucunu ortalama 133,2 

daN/cm bulmuşlar ve bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler 

için önermiş olduğu dikiş yırtılma dayanım (minimum 25 daN/cm) değerlerini 

sağladığını tesbit etmişlerdir. Aynı araştırmacılar aynı çalışmayı 4 adet 

saraciyelik devekuşu derisi üzerinde yapmışlar ve dikiş yırtılma dayanım 

değerini 123,25 daN/cm bulmuşlardır. Bu değerin UNIDO’nun krom ile 

tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu dikiş yırtılma dayanım (minimum 

30 daN/cm) değerini sağladığını bildirmişlerdir. 

 

2.4. Kimyasal Deri Özellikleri 

2.4.1. İşlenmiş Deri Yağ oranı 

İşlenmiş derilerde yüksek doğal yağ bulunması derinin tutumu, 

elestikiyeti ve deri kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer deri 

işlentilerinden farklı olarak devekuşu derilerine önce yağ alma işlemi 

uygulanmakta ve derideki doğal yağ oranı düşürülmektedir. Bu yağ aynı 

zamanda devekuşu derilerine diğer hayvan derilerinden farklı olarak (sığır 

derisinden üç kat daha fazla) deriye elastikiyet vermektedir. Fakat bu yağın 

deriden uzaklaştırılması hem güç hem de özel makina ya da elle kaveleto işlemi 

gerektiren bir işlemdir (Afşar ve ark., 2002). 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik 5 adet 

devekuşu derisi işlentisi sonucu yapılan kimyasal analizde ortalama yağ oranını 

%8,06 bulmuşlar ve UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için 

önermiş olduğu yağ (%4–10) değerlerini sağladığını bildirmişlerdir. 

Aynı çalışmada araştırmacılar 4 adet saraciyelik devekuşu derisinde yağ 

miktarını %5,90 bulmuşlardır. Bu değerin UNIDO’nun krom ile tabaklanmış 

giysilik deriler için önermiş olduğu yağ miktarı (%3–12) değerlerini sağladığını 

bildirmişlerdir. 
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Bitlisli ve ark. (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken yağ 

miktarını %10–16, saraciyelik deriler için ise %5–11 arasında bildirmişlerdir. 

 

2.4.2. Krom oksit Oranı 

Tabaklama maddeleri kimyasal yapılarına göre; bitkisel tabaklama 

maddeleri, organik–sentetik tabaklama maddeleri, minerel tabaklama maddeleri 

ve diğer tabaklama maddeleri (yağlar, aldehitler v.b) olarak sınıflandırılmaktadır. 

Deriler için mineral tabaklama maddesi olarak; tabaklama süresinin kısa oluşu, 

yüksek ısıya ve bakterilere dayanıklı deri vermesi ve ucuz oluşundan dolayı 

günümüzde en çok krom tuzları kullanılmaktadır. Kromla tabaklama işleminde 

deri proteinleri ile +3 değerli bazik krom tuzları tepkimeye girerek bağlar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle krom oksit miktarı tabaklanmış derilerde 

tabaklamanın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İyi sepilenmemiş derilerin 

kopma, yırtılma dayanımı ile esneklik, bükülebilme gibi fiziksel özellikleri de 

yetersiz olur (Sharphause, 1971; Sarkar, 1974; Toptaş, 2002). 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada, giysilik 5 adet 

devekuşu derisi işlentisi sonucu ortalama kimyasal analiz krom oksit oranını 

%2,78 bulmuşlar ve UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için 

önermiş olduğu kromoksit (minimum %2,5) değerlerini sağladığını 

bildirmişlerdir. 

Aynı araştımacılar aynı çalışmada 4 adet saraciyelik devekuşu derisi 

üzerinde yapmışlar ve krom oksit miktarını %2,13 bulmuşlar, bu değerin 

UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu krom oksit 

(minimum %0,8) değerini sağladığını saptamışlardır. 

Bitlisli ve ark. (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken 

kromoksit miktarının minimum %2,5, saraciyelik deriler için ise minimum %0,8 

olması gerektiğini tesbit etmişledir. 
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2.4.3. Kül Oranı 

Kül oranı işlenmiş derilerin kalitesini ve fiziksel özelliklerini etkiler. 

Artan (1979), kül oranı arttıkça kopma ve yırtılmaya karşı olan dayanımın 

artacağını, buna karşın uzama oranının azalacağını bildirmiştir. 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada giysilik 5 adet devekuşu 

derisi işlentisi sonucu kimyasal analiz kül oranını ortalama %3,6 bulmuşlar ve 

UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu kül oranı 

(maksimum %2) değerlerini sağladığını bildirmişlerdir. Aynı araştırmada 4 adet 

saraciyelik devekuşu derisi üzerinde kül miktarı %1,90 bulunmuştur. Bu değerin 

UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için önermiş olduğu kül miktarı 

(maksimum %2) değerlerini sağladığını tesbit etmişlerdir. 

 

2.4.4. pH Oranı 

pH değeri de işlenmiş derilerin kalite ve fiziksel özelliklerinde etkilidir. 

Afşar ve ark. (2002), devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri özelliklerinin 

belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik 5 adet devekuşu 

derisi işlentisi sonucu yapılan kimyasal analiz sonucunda derilerin ortalama pH 

değerini 4,2 bulmuşlar ve UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler için 

önermiş olduğu pH >3,5 değerlerini sağladığını bildirmişlerdir. 

Afşar ve ark. (2002), aynı çalışmayı 4 adet saraciyelik devekuşu derisi 

üzerinde yapmışlar ve pH değerini 3,53 bulmuşlardır. Bu değerin UNIDO’nun 

krom ile tabaklanmış saraciyelik deriler için önermiş olduğu (pH >3,5) değeri 

sağladığını bildirmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.  Gereç 

3.1.1. Araştırma Materyalinin Tanımı 

Türkiye’de devekuşu varlığının %65,19’luk payla en fazla yetiştiriciliği 

yapılan ırkı Afrika Karası (Str. Camelus domesticus) ırkıdır. Bu nedenle bu 

araştırmada materyal olarak Afrika Karası ırkı devekuşu derileri kullanılmıştır 

(Durmuş, 2004; Ak, 2003; Petek, 2003).  

Çalışma materyali, Karas Devekuşu Çiftliği’nde yetiştirilen Afrika Karası 

ırkı devekuşlarından sağlanmıştır. Bu çalışma için aynı hafta içerisinde 

yumurtadan çıkmış 15 erkek ve 15 dişi olmak üzere 30 adet devekuşu civcivleri 

seçilerek bir grup oluşturulmuş ve numaralandıktan sonra sürü içerisine katılmış 

ve diğerleri ile aynı şartlarda büyütülmüşlerdir (Resim 3-1). 

 
Resim 3-1: Devekuşu Civcivleri 

 

Devekuşları 9. aya geldiklerinde, tesadüfi örnekleme kuralına göre 

içlerinden 5 erkek ve 5 dişi kesilmiş ve deriler alınarak araştırma materyalinin ilk 

gurubunu oluşturulmuştur (Resim 3-2). Devam eden aylarda aynı işlemler 
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tekrarlanarak 12 aylık (Resim 3-3) devekuşları ve daha sonra 14 aylık 

devekuşları kesilerek araştırma materyali tamamlanmıştır (Resim 3-4). 

 

 
Resim 3-2: 9 Aylık Devekuşu  

 

 
Resim 3-3: 12 Aylık  
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Resim 3-4: 14 Aylık Devekuşu  

 

3.2. Yöntemler 

Araştırmada kullanılan yöntemler, kesimden önce, kesim sırasında 

yapılan ölçümler, kesimle ilgili özellikler, ham deri özellikleri, derilerin işlenmesi, 

işlenmiş deri özellikleri ve istatistiksel yöntemler başlıkları altında sırasıyla 

verilmiştir. 

 

3.2.1. Kesimden Önce ve Kesim Sırasında Yapılan Ölçümler 

3.2.1.1. Canlı Ağırlık  

Kesimden önce 24 saat aç bırakılan devekuşları 100 g’a duyarlı kantarda 

tartılmış ve ağırlıkları kaydedilmiştir. 

 

3.2.1.2. Kesim  

Hayvanlar kesim için mobil araca getirildikleri (Resim 3–5) zaman uygun 

bir dinlenme periyodundan sonra ayaklarından askıya alınarak başın iki tarafına 

85 V elektrik şoku verilerek bayıltılmıştır. Arka ayaklarından kanca ile asılıp 

ardından boyun hemen ibiğin altından kesilmiştir. Kanın vücuttan daha iyi 
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akıtılması için ayaklarından hafif bir elektrik verilmiştir. Kesimden hemen sonra 

tüyler elle dikkatli bir şekilde yolunmuştur (Resim 3–6). Devekuşu derisi 

yüzülmeden önce dirseğin iç kısmından deride açılan küçük bir delikten, 

basınçlı hava verilerek derinin etten kolayca ayrılması sağlanmıştır. Daha sonra 

deri, göbek altından boyun ucuna kadar ve arka bacak boyu yarılarak, deride en 

ufak bir çizgi kesik oluşturmamaya özen gösterilerek kesilmiştir. Yüzme 

işleminde basınçlı hava ile çalışan yüzme aletleri kullanmıştır. Yüzme işleminde 

keskin ve sivri olmayan bıçak kullanımıştır (Resim 3–7). Devekuşu derisinin et 

tarafında sarı renkli kalın bir yağ tabakası vardır. Bu yağ gıda maddesi olarak 

veya vücut bakım ürünlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu yağ tabakası 

derinin üzerinde bırakılırsa koruyucu olarak kullanılan tuz, bu tabakadan 

geçemeyeceği için derinin korunması zorlaşır. Bu nedenle yağ tabakasının 

kazınması gerekir. Derinin zarar görmemesi için yağ tabakası kazınırken kesici 

ve delici aletler yerine, deri yüzmede kullanılan küt uçlu bıçak veya benzeri bir 

alet kullanılmıştır.  

Deri yüzme işlemi aşağıdaki şekilde olduğu gibi yapılmıştır (Şekil 3–1). 

Ensizyonlar yüzeysel yapılmıştır. AB istikametine uzun bir çizgi halinde 

ensizyon yapılmış, daha sonra içten BC istikametine kadar bir ensizyon daha 

yapılmış, sonra CD’ye doğru kesilmişti. Callustan göğse doğru bir kesik (FE) 

atılmış ve sonra gögüsten başa doğru bir kesik daha (EG) atılıp son olarak 

gögüsten ayak istikametine doğru EG ve EJ kesikler atılmıştır. Deri anüsün 

başlangıç noktasından çekilmiş el yardımı ve küt uçlu bıçakla yüzme işlemi 

tamamlanmıştır (Resim 3–8). 

 

3.2.1.3. Ham Deri Ağırlığı 

Deriler yüzüldükten sonra hassas terazide tartımları yapılarak ağırlıkları 

kaydedilmiştir. 
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Şekil 3-1 Devekuşlarında Yüzüm Şekli ve Devekuşu Derisi Kısımları 
 
 

 
Resim 3-5: Kesime Hazırlanan Devekuşu 
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Resim 3-6: Kesimi Bitmiş Devekuşu 

 

 
Resim 3-7: Yüzümü Yapılan Devekuşu 
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Resim 3-8: Yüzümü Bitmiş Devekuşu Derisİ 

 

3.2.1.4. Sıcak Karkas Ağırlığı ve Randımanı 

Kesimden sonra tüyü yolunup, derisi yüzülmüş, iç organları çıkarılmış 

olan karkaslar 100 g’a duyarlı kantarda tartılmış ve sıcak karkas ağırlıkları 

kaydedilmiştir. Bulunan bu sıcak karkas ağırlıkları canlı ağırlığa oranlanıp sıcak 

karkas randımanı bulunmuştur. 

100×=
(kg) Ağırlığı Canlı Öncesi Kesim

(kg) Ağırlığı KarkasSıcak  (%) Randımanı KarkasSıcak   (3.1) 

 

3.3. Ham Derilerin Konservasyonu  

Devekuşları kesilip yüzümü yapıldıktan sonra deriler üzerlerindeki kan ve 

pisliklerin uzaklaştırılması için önce basınçlı su ile yıkanmış ve 30 ile 60 dakika 

soğumaya bırakılmıştır. Sonra, içerisinde %10 dezenfektanlı su içeren fıçı 

içerisine atılmıştır. Kokuşmasını önlemek ve üzerinde kalan kan ve pisliklerden 

arındırılması için bir gece bekletilmiştir. Devekuşu derileri ertesi gün fıçıdan 

çıkarılarak ağırlığının %35’i kadar tuz derinin et yüzeyine sürülmüş ve deriler 

bohça halinde katlanarak konservasyon işlemine başlamak için en az 21 gün 

+40C muhafaza edileceği soğuk hava deposuna kaldırılıp  konservasyon 

işlemine başlanmıştır. 5-7 gün geçtikten sonra deriler bir kez silkelenerek 
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aktarma yapılmış ve %10 tuz ilave edilmiştir (TSE, 1986). Bu yapılan işlemler 

herbir deri partisi için uygulanmıştır. 

 

3.4. Ham Deri Özellikleri 

3.4.1. Ham Deri Ağırlığı 

Konservasyonda 21 gün beklemiş devekuşu derileri %65±2 bağıl nem 

içeren ve %20±2°C’deki kondisyonlama odasında 48 saat süreyle 

kondisyonlanıp daha sonra tuzları silkelendikten sonra 100 g’a hassas terazide 

tartımları yapılarak ham deri ağırlıkları kaydedilmiştir.  

 

3.4.2. Ham Deri Alanı 

Tartımdan çıkan ham deriler, düz bir zemin üzerine tüy kısımları yere 

gelecek şekilde ve 1 dm²’lik alanlara bölünmüş toplam 1 m²’lik ölçüm çıtası ile 

üç kez ölçülüp ham deri alanları kaydedilmiştir. 

 

3.4.3. Ham Deri Kalınlığı 

Kıl giderme ve kireçlik işlemlerinden sonra deriler kumpasla ölçülüp sırt, 

etek, boyun, kuyruk, sol ve sağ ayak deri kalınlıkları ölçülmüş ve ham deri 

kalınlıkları bulunmuştur.  

 

3.5. Ham Derilerin İşlenmesi 

Bu araştırmada; tuz ile salamura edilmiş olan devekuşu derileri, 

salamura olgunluğuna ulaşması için 21 gün beklendikten sonra Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Pendik Dericilik Araştırma Enstitüsü’nde işlentiye 

alınmıştır. Yapılan işlemler, işlem sırasına göre aşağıya çıkarılmıştır (Afşar ve 

ark., 2002).  
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I. Tabaklama Öncesi İşlemler: 

A. Ön ıslatma 

B. Yumuşatma 

C. Ana ıslatma 

D. Kireçleme 

E. Etleme 

F. II. Kireçlik 

G. Yıkama 

H. II.Etleme 

I. Kireç giderme 

J. Sama 

K. Yağ giderme 

L. Pikle 

M. Tabaklama 

N. Bazifikasyon 

 

II. Tabaklama Sonrası İşlemler: 

A. Nötralizasyan 

B. Yıkama 

C. Boyama 

D. Yıkama 

E. Finisaj 

 

Islatma işleminden, kireçlik işleminin sonuna kadar kullanılacak olan 

kimyasal malzemeler ve su miktarının hesaplanması, ham deri ağırlığına göre 
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yapılacağından, çalışmada kullanılan ham deriler tartılmış, toplam ağırlıkları 

190,92 kg olarak belirlenmiştir. Ham derilere aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. 

 

I. Tabaklama Öncesi İşlemler 

Ön Islatma 

Deri dolabına 30ºC’de deri ağırlığının %300’ü kadar yeni su alınmış ve 

bu suya %0,5 bakterisit özellikte ıslatma malzemesi, %0,5 anyonik-noniyonik 

ıslatma malzemesi ve %0,5 sabun konulup 12 saat döndürülmüş ve dolap 

boşaltılmıştır.  

 

Yumuşatma 

Deri dolabına 30ºC sıcaklıkta deri ağırlıklarının %250'si kadar su 

konulmuş ve bu suya %0,5 non-iyonik ıslatma malzemesi konulmuş, 30 dakika 

döndürülmüştür. Dündürme sonunda dolap banyo suyu boşaltılmıştır. 

 

Ana Islatma 

Tekrar deri dolabına 30ºC’de deri ağırlığının %250'si kadar yeni su 

alınmış %1 enzimatik ıslatıcı, %1 anyonik-noniyonik ıslatıcı ve %0,5 sodyum 

karbonat ilave edilip 3 saat döndürülmüş ve bir gece bekletilmiştir. 

 

Kireçlik  

Deri dolabına 28ºC’de deri ağırlığının %50’si kadar su ve %2 sodyum 

sülfit (zırnık) alınarak 40 dakika döndürülmüş; sonra dolap içerisine %2 sodyum 

sülfhidrat konup 30 dakika, %1 kireç yardımcı malzemesi eklenip 30 dakika, %4 

kireç katılıp 30 dakika daha döndürülmüştür. Dolaba deri ağırlığının %50’si 

kadar daha su ilave edilip 45 dakika döndürülerek, dolap saat başı 5 dakika 

dönecek şekilde otomatiğe alınmıştır. 

Ertesi gün, kireçlik işleminin kontrolu yapılarak, derilerin şişme oranları, 

kılların ve kıl köklerinin derilerden uzaklaşıp uzaklaşmadığı kontrol edilmiştir. 
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Kontrol sonucu olumlu bulunduğundan, dolap süzülüp boşaltılmış; deriler 

dolaptan çıkarılarak, bacak, kuyruk ve karın bölgelerinde işlenti sonrasında 

kullanılamayacak kısımları uzaklaştırmak için budama işlemi yapılmıştır. 

Derilerin budamaları tamamlandığında, tekrar tartımları yapılarak tola ağırlığı 

bulunmuş ve bundan sonraki işlemlerde kullanılacak kimyasal malzemeler 

derilerin tola ağırlığı üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Kavaleto 

Kavaleto işlemi el ya da makina yardımı ile derilerin altta kalan 

kısmındaki leş, pislik ve yağların deriden uzaklaştırılması işlemidir (Resim 3-9). 

Ertesi gün deriler dolaptan çıkarılmış ve deri altı doku artıklarını temizlemek 

amacı ile kavaleto işlemi yapılmıştır. Kaveleto işlemi sanayide makine ile de 

yapılmakla birlikte; bu çalışmada kontrollü bir şekilde küt uçlu kavaleto bıçağı 

kullanarak elle hafif bir kavaleto işlemi yapılmıştır. 

 

 

Resim 3-9: Devekuşu Derisi Kavaleto İşlemi 
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II. Kireçlik  

Deri dolabına 28ºC’de tola ağırlığının %200'ü kadar su konulmuş, %2 

kireç ve %0,5 kireç yardımcı malzemesi ilave edilmiş, 48 saat otomatik olarak 

döndürülmüş ve sonra banyo suyu boşaltılmıştır. 

 

Fiziksel Kireç Giderme  

Dolap içerisinde deriler 25ºC’de tola ağırlığının %200'ü kadar su ile 30 

dakika döndürülmüştür. 

 

Kimyasal Kireç Giderme 

Dolap içerisine 25ºC’de tola ağırlığının %100'ü kadar su, %1 amonyum 

sülfat, %2 kireç giderci, %0,5 sodyum bisülfit ilave edilmiş ve bir saat 

döndürülmüştür. Bir saat sonra kireç giderme kontrolü yapılmış ve banyo pH'sı 

8 bulunmuştur. Deri kesitinde fenolftalein indikatörü ile yapılan kontrolde kesit 

renk değiştirmemiştir.  

 

Sama 

Dolap suyunun sıcaklığı 38ºC’ye ayarlanmış; alkali sama enziminden %1 

ilave edilerek 25 dakika döndürülmüştür. İşlem sonrasında yıkama ve süzmeyi 

takiben banyo suyu boşaltılmıştır.  

 

Yağ Giderme 

Tola ağırlığının %200’ü kadar su ile %6 yağ giderme malzemesi dolap 

içerisine konmuş ve 30 dakika döndürülmüştür. 

 
Yıkama 

Deri dolabına 38ºC’de (3 Boume) tola ağırlığının %100'ü kadar yeni su 

alınıp, 30 dakika döndürülmüş ve su boşaltılmış, bu işlem bir kez daha 

tekrarlanmıştır. 
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Pikle 

Deri dolabına 30ºC’de %80 su ve %10 tuz alınıp (7 Boume) 15 dakika 

döndürülmüş, daha sonra %1 formik asit ilave edilmiş ve 30 dakika 

döndürülmüştür. Bu işlemden sonra %0,8 sülfirik asit ilave edilmiş 20 dakika 

daha döndürülmüş, banyo ve kesit pH değerleri kontrol edilmiştir. Banyo pH'sı 3 

olarak ölçülmüş, derinin kesidi brom kresol yeşili indikatörü ile kontrol 

edildiğinde kirli sarı renk oluşumu izlenmiştir. Kontrolden sonra dolap 2 saat 

daha döndürülmüş ve tolalar bir gece pikle banyosunda bekletilmiştir. 

 

Tabaklama 

Banyo suyuna tola ağırlığının %1’i kadar sülfite balık yağı ilave edilerek 

30 dakika, %5 tankrom AB ekleyerek 60 dakika dolap döndürülmüş ve %5 krom 

tabaklama malzemesi eklenerek dolap otomatiğe alınmış ve 300 dakika 

döndürülmüştür. Resim 3-10 ve 3-11‘de olduğu gibi derilere tabaklama işlemi 

yapılmış ve derinin cilt ve folikül yapısı ortaya çıkarılmıştır. 

 

Resim 3-10: Tabaklanmış Devekuşu Derisi  
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Resim 3-11: Tabaklama Sonrası Devekuşu Derisi Folikül Görüntüsü 

Bazifikasyon  

Dolap içerisine tola ağırlığının %1,5’u kadar sodyum formiyat eklenip 60 

dakika, %1 sodyum bikarbonat konup 60 dakika döndürülmüş; banyo ve kesit 

pH değerleri ölçülmüş ve banyo pH'sı 4 bulunmuştur. 

 

II. Tabaklama Sonrası İşlemler 

Nötralizasyon 

Tabaklama sonrasında dolap içerisine deri ağırlığının yaklaşık %200'ü 

kadar 38oC’de su ve deri ağırlığının %1'i kadar sodyum karbonat verip 30 

dakika, deri ağırlığının %1'i kadar sodyum bikarbonat verip 30 dakika, deri 

ağırlığının %1,5'u kadar reçineli tanen verip 60 dakika döndürülüp pH’sına 

bakılmış, pH 5,4 bulunmuş ve nötralizasyon işlemi yapılmıştır. 

 

Yıkama 

Dolap suyu boşaltılmış ve 35oC’de deri ağırlığının %200'ü kadar yeni su 

alınıp devekuşu derileri 45 dakika döndürülmüş ve yıkama işlemi yapılmıştır. 
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Boyama 

Deri işleme dolabına deri ağırlığının %100'ü kadar 30oC’de su alınmış, 

deri ağırlığının %1'i kadar amonyum hidroksit ilave edip 10 dakika, deri 

ağırlığının %3'ü kadar boyar madde ilave edip 30 dakika, deri ağırlığının %2'si 

kadar tatlandırılmış kestane alınıp 20 dakika, deri ağırlığının %2'si kadar 

mimoza alınıp 30 dakika, deri ağırlığının %2’si kadar fenolik asit alınıp 20 

dakika döndürülmüş, dolap içerisine  deri ağırlığının %1,5'u kadar reçineli tanen 

alınıp 20 dakika, deri ağırlığının %6’sı kadar 55oC’de sülfite hayvan yağı  alınıp 

20 dakika, deri ağırlığının %6'sı kadar yağ asidi derivatı alıp 60 dakika 

döndürülmüş, dolap içerisine deri ağırlığının %1'i kadar lesitein içerikli yağlama 

maddesi alınıp 60 dakika, deri ağırlığının %1'i kadar sodyum karbonat  alınmış 

30 dakika döndürülmüş ve pH’sı ölçülmüş pH 3,8 bulunmuştur.  

 

Yıkama 

Dolap içerisine 30oC’de deri ağırlığının %200’ü kadar yeni su alıp deriler 

15 dakika döndürülmüştür. 

 

Finisaj 

Önce derilere astar kat boyası atılmıştır. Bir kısım pigment, 2 kısım 

binder, 3 kısım su karışımını pistole yardımı ile derilere püskürterek boya atılmış 

ve 70°C’de kurutulmuş, sonra 1 kısım su ve 1 kısım finisaj dolgu maddesi 

karışımı pistole ile yine derilere püskürtülmüş ve 1 saat kuruması beklendikten 

sonra, 1 kısım vernik ve 2 kısım tiner karışımı cila katı olarak atılıp derilerin 

finisajı tamamlanmıştır. 

 

3.6. Örnek Alma 

 Kimyasal ve fiziksel analizler için laboratuar örnekleri TSE’nün bildirdiği 

şekilde alınmış, örnek alma yerleri Şekil 3-2’de gösterilmiştir (TSE, 1984a). 

Enine 3 eşit parçaya bölünmüş derinin, kuyruk tarafında kalan 3. parçasının 

başlangıç çizgisi, fiziksel test numunesini ortadan kesecek şekilde ve sırt 



 29

çizgisinin 5 cm açığından kesilerek alınıp bu parçanın arkasında kalan yeter 

miktardaki deri örneği kimyasal analizler için kullanılmıştır. Tüm analizler için 

belirlenen bölgeden 18-22 cm ölçülerinde bir deri parçası alınıp, alınan örnekler 

fiziksel testlerden önce TSE’ne uygun olarak %65±2 bağıl nem içeren, 

20±2°C’deki kondisyonlama odasında 48 saat süreyle kondisyonlanıp, daha 

sonra ölçümler yapılıncaya kadar desikatörde saklanmıştır (TSE, 1984b). 
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Şekil 3-2 : Fiziksel Testler İçin Örnek Alma Çizelgesi 

 

 

Şekil A

Şekil B

Şekil D

       ŞekilC 
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3.7. Kimyasal Analizler  

Mamul hale getirilmiş devekuşu derilerinin özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla; yağ, krom oksit, kül, pH gibi kimyasal analizler TSE’nün Mamül Deri 

Standartlarında belirtildiği şekilde yapılmıştır.  

 

3.7.1. Yağ Tayini (Ham Deri) 

Islatma işleminden sonra kavaleta işlemi yapılmış derilerden, TSE’nün 

kimyasal analizler için belirlediği bölgeden 10x5 cm ölçülerinde deri örnekleri 

alınmıştır (TSE, 1984a). Bu örnekler 1x1 cm büyüklüğünde parçalara bölünüp 

etüve yerleştirilmiş ve 100–105°C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş 

ve bu kurumuş her parça deriden 3 g’lık 3 ölçüm örneği hazırlanıp “soxelet” 

aygıtında 4 saat süreyle ekstrakte edilerek yağ tayini yapımıştır (OMA, 1965). 

 

3.7.2. Krom Oksit Tayini  

Deri örneğinden 1 gram’lık alınan numuneler TSE ve OMA’da esasları 

belirtilen +3 değerindeki kromun perklorik asitle +6 değerliğe yükseltgenmesi 

yapılmış ve daha sonra “iyodimetrik metod” (nişasta çözeltisi yanında 0,1 

normal sodyum tiyosülfat) ile titrasyonu yapılarak krom oksit miktarı 

belirlenmiştir (OMA, 1965; TSE, 1985a). Her bir deri için iki analiz yapılmıştır. 

 

3.7.3. Toplam Sülfat Kül Tayini 

Her deri için iki adet olarak alınan 5 g’lık deri örneklerinde bulunan 

toplam kül miktarı tayini TSE ve OMA’da belirtilen yöntemlerle yapımıştır (OMA, 

1965; TSE, 2000b). 

 

3.7.4. pH Tayini 

Her bir deri için 1 adet olarak alınıp 2 g’lık numunelerde TSE ve OMA’da 

belirtilen yöntemlerle pH tayini yapılmıştır (OMA, 1965; TSE, 2000a). 
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3.8. Fiziksel Analizler 

Mamul hale getirilmiş devekuşu derilerinin özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla; kopma dayanımı, kopma anında uzama, yırtılma dayanımı, dikiş 

yırtılma dayanımı, lastometrede cilt uzaması gibi fiziksel testler TSE Mamül Deri 

Standartları’nda belirtildiği şekilde yapılmıştır. 

 

3.8.1. Deri Alanı  

Toplam 1 m²’lik alanı, 1 dm²’lik eşit alanlara bölünmüş bir desi ölçer 

yardımı ile deriler ölçülmüş ve ortalamaları alınmıştır (OMA,1965). 

 

3.8.2. Deri Kalınlığı 

Kopma dayanımı ve birim hacim ağırlık hesaplarında kullanılmak üzere 

TSE ve OMA’da belirtilen esaslara göre işlenmiş derilerde sırt (Resim 3-12), 

etek, boyun (Resim 3-14), kuyruk, sol ve sağ ayak (Resim 3-13) deri kalınlıkları 

ölçülmüş ve işlenmiş deri kalınlıkları bulunup kalınlık tayini yapılmıştır (OMA, 

1965; TSE, 2006a). 

 

 

Resim 3–12: Devekuşu Deri Kalınlığı Ölçümü 
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Resim 3–13: Devekuşu Ayak Derisi Kalınlığı Ölçümü 

 

Resim 3–14: Devekuşu Boyun Derisi Kalınlığı Ölçümü 
 

3.8.3. Kopma Dayanımı ve Uzama Oranı 

Deriler, %65±2 nem içeren ve 20±2°C sıcaklıktaki kondisyonlama 

odasında 48 saat süreyle kondisyonlanıp koşullandırılan deri numuneleri Şekil B 

ve Şekil D’de olduğu gibi numune alınıp TSE ve OMA’da belirtilen esaslar 
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çerçevesinde ”Frank” marka dayanım ölçme cihazında ölçülmüş ve deri 

numunesinin koptuğu anda cihazın güç göstergesinden, harcanan kuvvet “daNf” 

olarak okunmuş, bu değer örnek kesit alanına (Deri Kalınlığı X Örneğin 

Genişliği / 10 mm) bölünerek sonuç daN/mm² olarak hesaplanmış, daha sonra 

daN/cm²’ye çevrilmiştir. Örneğin boyuna oranla, kopma anında gösterdiği 

uzama değeri aynı cihazın ilgili cetvelinden mm olarak okunup daha sonra %’lik 

değere çevrilmiştir (OMA, 1965; TSE, 2006b). 

100×
×

=
mm) (10 GenişliğiÖrnek   (mm) Kalınlığı Deri

(kgf)Kuvvet Harcanan )(kgf/cm Dayanımı Kopma 2  (3.2) 

100×=
mm) 50 :(SabitBoyu  ÖncekiÖlçümden Örneğin 

50 - (mm)Boyu  Anındaki KopmaÖrneğin   (%) Oranı Uzama  (3.3) 

 

3.8.4. Sırça Çatlaması ve Deri Patlaması (Lastometre) 

Deriler, %65±2 nem içeren ve 20±2°C sıcaklıktaki kondisyonlama 

odasında 48 saat süreyle kondisyonlanıp Şekil B de olduğu gibi derilerden 

numuneler alınıp, TSE ve OMA’da belirtilen esaslar çerçevesinde “Satra” marka 

lastometre kullanılarak testleri yapılmıştır (OMA, 1965; TSE, 1985b). Deri 

numunesinin çatladığı ve patladığı anda harcanan kuvvet, güç göstergesinden 

“daN” olarak, bu sürede bilye uçlu milin aldıgı yol “mm” olarak okunmuş ve 

sonuç “daN/mm” olarak çıkarılmış ve daN/cm2 ye çevrilmiştir. 

 

3.9. İstatistiksel Analizler  

Çeşitli deri kalitesi özellikleri üzerine cinsiyetin ve kesim yaşının etkilerini 

ortaya koymak amacı ile SPSS program paketinden GLM prosedürü izlenmiş ve 

kullanılan istatistik modelde sabit etki olarak cinsiyet, kesim yaşı ve cinsiyet x 

kesim yaşı interaksiyonu yer almıştır (Özdamar, 1998).  
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4. BULGULAR 

 

4.1. Kesim Öncesi Canlı Ağırlığı ve Sıcak Karkas Özellikleri 

Karas Devekuşu Çiftliği’nde yetiştirilen devekuşlarının kesim öncesi canlı 

ağırlık ve karkas ağırlığı özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 4.1’de verilmiştir. Bu 

çalışmada devekuşlarının 9. aydan itibaren 12. ay ve 14. aya kadar canlı 

ağırlıklarında bir artışın olduğu, 9 aylık devekuşlarının ortalama canlı 

ağırlıklarının 73,75 kg, 12 aylık devekuşlarının 84,09 kg, 14 aylık devekuşlarının 

ise 104,66 kg olduğu belirlenmiştir (P<0,001). Erkek devekuşlarının dişi 

devekuşlarından daha ağır olduğu belirlenmiş erkeklerin lehine olmak üzere 

6,18 kg canlı ağırlık farkı istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,001).  

Tablo 4.1’de sıcak karkas ağırlığı bakımından yaş gruplarına ait 

minimum kareler ortalamaları incelendiğinde, 14 aylık devekuşlarının sıcak 

karkas ağırlığının 12 ve 9 aylık devekuşlarından daha fazla olduğu ve yaşın 

sıcak karkas ağırlığı üzerine etkisinin istatistiki olarak P<0,001 düzeyinde 

önemli olduğu saptanmıştır. Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise 

sıcak karkas ağırlığı bakımından dişi ve erkek devekuşlarının ağırlıklarının 

birbirlerine yakın olduğu ve devekuşlarında cinsiyetin sıcak karkas ağırlığına 

etkisinin istatistiki olarak önemsiz olduğu saptanmıştır. 

Sıcak karkas randımanı bakımından yaş gruplarına ait sonuçlar 

incelendiğinde 12 aylık devekuşlarının sıcak karkas randımanı değerinin 9 ve 

14 aylık devekuşlarından daha yüksek olduğu (P<0,001) belirlenmiştir. Cinsiyet 

grupları arasında yapılan incelemede ise erkek devekuşlarının sıcak karkas 

randımanının dişi devekuşlarından daha yüksek olduğu (P<0,001) tesbit 

edilmiştir. 
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Tablo 4-1: Farklı Yaşlarda Kesilen Erkek ve Dişi Devekuşlarında Kesim Öncesi 
Canlı Ağırlık (KÖCA), Sıcak Karkas Ağırlığı (SKA) ve Sıcak Karkas 
Randımanına (SKR) Ait Minimum Kareler Ortalamaları (LSM) ve 
Standart Hataları (SH). 

 KÖCA (kg) SKA (kg) SKR (%) 
Faktör 

n LSM SH LSM SH LSM SH 

Yaş  *** *** *** 

9 10 73,75c 0,93 43,47c 0,48 59,10b 0,57 

12 10 84,09b 0,93 53,48b 0,48 63,31a 0,57 

14 10 104,66a 0,93 60,97a 0,48 58,33b 0,57 

Cinsiyet  *** *** *** 

Erkek 15 90,59a 0,76 52,88a 0,39 58,67b 0,46 

Dişi 15 84,41b 0,76 52,39b 0,39 61,83a 0,46 

Beklenen 

Ortalama 
30 87,50 0,54 52,64 0,28 60,25 0,33 

 a, b, c: Her sütundaki farklı harf taşıyan LSM’ler arasındaki farklılıklar istatistiksel bakımından önemlidir  
( ***: P<0,001) 
Ö.D:İstatistiksel açıdan önemli değil (P>0,05) 
 

4.2. Ham Deri Özellikleri 

4.2.1. Ham Deri Ağırlığı 

Pratikte deri ağırlığı büyükbaş hayvanlarda alım-satım sırasında 

fiyatlandırmada kriter olduğu için önemlidir. Devekuşu derilerinde ise; deri 

altında bulunan yağ tabakasının direkt deri ağırlığına etkisinden dolayı 

çoğunlukla alanları büyüklüğü ölçüsünde değerlendirilmektedir. 

Ham deri ağırlığı, Tablo 4.2’de inceleneceği gibi 9 aylık devekuşu 

derilerinde 4,95 kg, 12 aylık devekuşlarında 6,56 kg, 14 aylık devekuşlarında 

ise 7,60 kg bulunmuş olup, yaş artışına paralel olarak deri ağırlığında da bir 
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artış gözlenmiştir. Devekuşlarında yaş artışına bağlı olarak ham deri ağırlığında 

meydana gelen artışların istatistiksel olarak (p<0,001) önemli olduğu, ayrıca 

cinsiyet grupları bakımından da erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu 

derilerinden daha ağır olduğu ve bu ağırlığın da istatistiki olarak P<0.01 

düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 

 

4.2.2. Ham Deri Alanı 

Devekuşu derileri; alanı ölçüsünde değerlendirilmekte ve ham deri alanı; 

işlenmiş deri alanına doğrudan etki etmektedir. Bu durumda devekuşu 

yetiştiriciliğinde birim hayvandan daha fazla verim almaya yönelik çalışmalarda, 

deri verim özellikleri içerisinde incelenmesi gereken en önemli özellik ham ve 

işlenmiş deri alanları olmaktadır. 

Tablo 4.2’de devekuşlarında yaşın ham deri alanına etkisi incelenmiş ve 

9 aylık devekuşlarının deri alanı 118,00 dm2, 12 aylık devekuşlarının  

148,00 dm2, 14 aylık devekuşularının ise 169,5 dm2  olduğu bulunmuş, 9 ve  

14 aylık devekuşu derileri arasında bulunan 51,5 dm2 farkın önemli olduğu 

gözlenmiştir (P<0,001). 

Devekuşlarında cinsiyetin ham deri alanına etkisi üzerine yapılan 

incelemede ise erkek devekuşlarının deri alanı 151,33 dm2, dişi devekuşlarının 

deri alanı ise 139,00 dm2  olarak bulunmuş ve devekuşlarında cinsiyetin deri 

alanına etkisinin de istatistiksel bakımdan önemli (P<0,001) olduğu tesbit 

edilmiştir. 

 

4.2.3. Ham Deri Yağ Oranı 

Devekuşu derileri deri altı tabakasındaki yağdan dolayı oldukça yağlı 

derilerdir. Kesimden sonra bu yağ tabakasının küt uçlu bir bıçakla 

uzaklaştırılması gerekir. Yağ tabakası ne kadar deriden uzaklaştırılırsa işlenti 

esnasında derinin daha kolay işlenmesi ve konservasyon esnasında tuzun 

deriye daha iyi nüfüz edip iyi bir konservasyon yapılması açısından önemlidir.  
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Tablo 4.2’de yaşın devekuşu ham deri yağ oranına etkisi incelenmiş ve 

14 aylık devekuşu derilerinin 12 ve 9 aylık devekuşu derilerinden daha yağlı 

olduğu, yaşın devekuşu derisi yağ oranına etkisinin istatistiki olarak P<0,001 

düzeyinde önemli olduğu tesbit edilmiştir. Cinsiyet grupları arasında yapılan 

incelemede ise erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha yağlı 

olduğu ve bu farklılığın istatistiki olarak P<0,001 düzeyinde önemli olduğu 

saptanmıştır. 

 

Tablo 4-2:  Farklı Yaşlarda Kesilen Devekuşlarına Ait Ham Deri Alanı (HDA), Ham 
Deri Yağ Oranı (HDYO), Ham Deri Ağırlığı (HDAğırlığı) Özelliklerine Ait 
Minimum Kareler Ortalamaları (LSM) ve Standart Hataları (SH). 

HDA (dm2) HDAğırlığı (kg) HDYO (%) 
Faktör 

n LSM SH LSM SH LSM SH 

Yaş  *** *** *** 

9 10 118,00c 2,72 4,95c 0,15 25,10c 0,48 

12 10 148,00b 2,72 6,56b 0,15 29,70b 0,48 

14 10 169,50a 2,72 7,60a 0,15 35,40a 0,48 

Cinsiyet  *** ** *** 

Erkek 15 151,33a 2,21 6,64a 0,12 31,53a 0,39 

Dişi 15 139,00b 2,21 6,10b 0,12 28,60b 0,39 

Beklenen 

Ortalama 
30 145,17 1,57 6,37 0,08 30,07 0,28 

a, b, c: Her sütundaki farklı harf taşıyan LSM’ler arasındaki farklılıklar istatistiksel bakımdan önemlidir  
( **:P<0,01, ***: P<0,001) 

 

 



 39

4.3. İşlenmiş Deri Özellikleri 

4.3.1. Kimyasal Özellikler 

4.3.1.1. Krom Oksit Oranı 

Ham deri kollojen lif protenlerinin çeşitli kimyasal maddelerle tepkimeye 

sokularak bozulmasının engellenmesi amacıyla uygun hale getirilmesi ve çeşitli 

etkilere dayanıklı son ürün haline getirilmesi deri teknolojisinin önemli uğraş 

alanlarından birisini oluşturmaktadır. 

Tablo 4.3’de yaş ve cinsiyet gruplarına ait krom oksit oranları yer 

almaktadır. Yaş grupları bakımından incelendiğinde; krom oksit bağlanma oranı 

bakımından 14 aylık devekuşlarının 12 ve 9 aylık devekuşları derisine olan 

üstünlüğü önemli bulunmuştur (P<0,001). 

Cinsiyet grupları bakımından incelediği zaman ise erkekler ile dişiler 

arasında krom oksit oranı farklılığı istatistiksel bakımdan önemsiz (P>0,05) 

olarak saptanmıştır. 

 

4.3.1.2. Toplam Kül Oranı 

Toplam kül, deride bulunan inorganik maddelerin bir göstergesidir ve 

derinin işlenme biçimi hakkında bir fikir verebilir. Mineral tanenlerle tabaklama 

yapılmış derilerde toplam kül oranının büyük ölçüde tabaklama maddesinin 

oranına bağlı olduğu bilinmektedir. 

Yaş grupları bakımından Tablo 4.3’de devekuşu derilerinde toplam kül 

oranı, 14 aylık devekuşu derilerinde %2,24, 12 aylık devekuşlarında %2,19, 9 

aylık devekuşlarında ise %1,96 oranında olup, kesim yaşının derideki kül 

oranına etkisinin istatistiksel bakımdan P<0,01 düzeyinde önemli olduğu 

saptanmıştır. Cinsiyetin derideki kül oranı üzerine etkisinin istatistiksel 

bakımdan önemsiz olduğu görülmüştür (P>0,05). 
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4.3.1.3. pH Değeri  

pH değeri, derilere uygulanan işlemler sırasında asit ve alkalilerin 

verilmesi ile ayarlanabilmektedir. Ayrıca işlenmiş derilerin pH’larının belli limit 

değerlerde olması gerekmektedir. Bu nedenle limit değerlere uyup uymadığının 

ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla bu çalışmada 

pH ortalamalarına yer verilmiştir (Tablo 4.3). 

Yaş grupları bakımından Tablo 4.3’de devekuşu derileri pH değerleri 

incelendiği zaman 9 aylık devekuşu derilerinin pH değerlerinin 12 ve 14 aylık 

devekuşu derilerinden daha küçük olduğu ve yaşın devekuşu deri pH’sına 

etkisinin istatistiksel bakımdan önemli olduğu saptanmıştır (P<0,001). 

Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise pH değeri bakımından 

gruplar arasında görülen farklar istatistiki bakımdan önemli olarak saptanmıştır 

(P<0,001). 

 

4.3.1.4. Ham Deri Yağ Oranı 

Deri işlenti safhalarına ve işlenmiş deri kalitesine olan etkilerinden dolayı, 

ham deri yağ oranı önemli bir özellik olarak bu çalışmanın inceleme konuları 

arasında yer almıştır. 

Yaş ve cinsiyet alt gruplarına ait deri yağ oranları Tablo 4.3’de yer 

almaktadır. Yaş grupları arasında inceleme yapıldığı zaman en düşük değer 

%5,46 ile 9 aylık devekuşlarında, en yüksek değer %8,82 ile 14 aylık 

devekuşlarında bulunmuştur. Bu durum, deri yağ oranlarında yaş artışına bağlı 

olarak belli oranda artışın olduğunu göstermektedir (P<0.001). Cinsiyet grupları 

arasında yapılan incelemede ise erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu 

derilerinden daha yağlı olduğu ve bu farklılığın istatistiksel bakımdan P<0,001 

düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 



 41

Tablo 4-3: Farklı Yaşlarda Kesilen Devekuşlarına Ait Deri Yağ Oranı (DYO), Krom 
Oksit (Cr203) Oranı, Kül Oranı, pH Değerlerine Ait Minimum Kareler 
Ortalamaları (LSM) ve Standart Hataları (SH). 

DYO (%) Cr203 (%) Kül (%) pH 
Faktör n 

LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH 

Yaş  *** *** ** *** 

9 10 5,46b 0,08 2,51b 0,04 1,96b 0,06 3,61c 0,03 

12 10 6,41b 0,08 2,57b 0,04 2,19a 0,06 3,96b 0,03 

14 10 8,82a 0,08 2,77a 0,04 2,24a 0,06 4,05a 0,03 

Cinsiyet  *** Ö.D Ö.D *** 

Erkek 15 6,69b 0,06 2,63 0,03 2,17 0,05 3,93a 0,02 

Dişi 15 7,10a 0,06 2,60 0,03 2,09 0,05 3,81b 0,02 

Beklenen 

Ortalama 
30 6,90 0,04 2,62 0,02 2,13 0,04 3,87 0,01 

a, b, c: Her sütundaki farklı harf taşıyan LSM’ler arasındaki farklılıklar istatistiksel bakımdan önemlidir. 
( **: p<0,01,***: P<0,001) 
Ö.D:İstatistiksel açıdan önemli değil (P>0,05) 

 

4.4. İşlenmiş Derilerde Fiziksel Özellikler 

4.4.1. Deri Kalınlığı 

Krom sepileme işleminden sonra deriler traşlama işlemi yapılarak 

kalınlıkları olabildiğince eşitlenmektedir (0,7-0,8 mm). Fakat önemli olan kireçlik 

işleminden sonra ölçülen derilerin kalınlığıdır. Ancak, daha sonra uygulanan 

işlemler sonucunda az da olsa kalınlık farkı oluşabilmektedir. Bu nedenle Tablo 

4.4’de görülen gruplar arası kalınlık farklılıkları gerçekte cinsiyet ya da yaşa 

bağlı farklılıklar olup, çevresel etkilerden gelen farklılıkların da deri kalınlığına 
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etkili olduğu kabul edilebilir. İşlenmiş deri kalınlıkları, fiziksel testlerin ve birim 

hacim ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılmıştır. 

4.4.1.1. Sırt, Boyun, Ayak, Kuyruk ve Etek Derisi Kalınlıkları 

Devekuşlarında yaş ve cinsiyetin sırt, boyun, ayak, kuyruk, etek derisi 

kalınlıklarına etkileri Tablo 4.4’de verilmiştir. 

Bu çalışmada sırt, boyun, etek, kuyruk, sol ayak derisi kalınlıklarında 

devekuşlarında ki yaş artışına paralel artış olmuş ve bu artışın istatistiki olarak 

P<0,001 düzeyinde önemli olduğu tesbit edilmiştir. Sağ ayak deri kalınlığında 

ise bu artışın istatistiki olarak P<0,01 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 

Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise, cinsiyetin devekuşu 

derilerinin kalınlığına etkisinin sağ ve sol ayak deri kalınlıklarında P<0,05 

düzeyinde, diğer deri kalınlığı özelliklerinde ise P<0,001 düzeyinde önemli 

olduğu tesbit edilmiştir. 

 

4.4.2. Deri Alanı 

Yaş grupları bakımından Tablo 4.4’de yapılan incelemede 9 aylık 

devekuşu derilerinin alanının 102,5 dm2 olduğu, 12 aylık devekuşu derilerinin 

alanının 135,5 dm2 olduğu,14 aylık devekuşu derilerinin alanının 150,5 dm2 

olduğu, 9 ve 14 aylık devekuşu derileri arasında 48 dm2 alan farkı olduğu ve 

bunun da istatistiksel bakımdan P<0,001 düzeyinde önemli olduğu tesbit 

edilmiştir. 

Cinsiyet grupları bakımdan yapılan incelemede ise erkek devekuşu 

derilerinin alanının dişi devekuşu derilerinden daha büyük olduğu ve bunun da 

istatistiksel bakımdan P<0,001 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 4-4: Farklı Yaşlarda Kesilen Devekuşlarına Ait Sırt Derisi Kalınlığı (SDK), Boyun Derisi Kalınlığı (BDK), Etek Derisi 
Kalınlığı (EDK), Kuyruk Deri Kalınlığı (KDK), Sağ Ayak Derisi Kalınlığı (Sağ ADK.), Sol Ayak Derisi Kalınlığı (Sol 
ADK), Deri Alanına (DA) Ait Minimum Kareler Ortalamaları (LSM) ve Standart Hataları (SH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, b, c: Her sütundaki farklı harf taşıyan LSM’ler arasındaki farklılıklar istatistiksel bakımdan önemlidir (*: P<0.05, **: P<0,01, ***: P<0,001). 

 

 

 

SDK (mm) BDK (mm) EDK (mm) KDK (mm) Sağ ADK (mm) Sol ADK (mm) DA (dm2) 
Faktör n

LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH 

Yaş  *** *** *** *** ** *** *** 

9 10 2,22c 0,07 1,43c 0,06 2,23c 0,08 1,93c 0,05 1,53b 0,04 1,56b 0,04 102,5c 0,21 

12 10 3,67b 0,07 2,29b 0,06 3,00b 0,08 2,41b 0,05 1,69a 0,04 1,71a 0,04 135,5b 0,21 

14 10 4,42a 0,07 2,56a 0,06 3,72a 0,08 3,56a 0,05 1,77a 0,04 1,82a 0,04 150,5a 0,21 

Cinsiyet 15 *** *** *** *** * * *** 

Erkek 15 3,82a 0,06 2,28a 0,05 3,25a 0,06 2,89a 0,04 1,72a 0,03 1,75a 0,03 135,7a 0,17 

Dişi  3,05b 0,06 1,91b 0,05 2,72b 0,06 2,38b 0,04 1,60b 0,03 1,64b 0,03 123,3b 0,17 

Beklenen 
ortalama 

30 3,44 0,04 2,09 0,04 2,98 0,04 2,63 0,03 1,66 0,02 1,70 0,02 129,5 0,12 
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4.4.3. Paralel ve Dik Uzama Oranları 

Çeşitli yaş gruplarında paralel uzama oranı incelendiğinde, 9 aylık 

devekuşlarında paralel uzama oranı %38,70, 12 aylık devekuşlarında %42,80 

ve 14 aylık devekuşlarında ise %49,10 bulunmuştur. Devekuşu derilerinde 

yaşın deri uzama oranına ekisinin istatistiksel bakımdan P<0,001 düzeyinde 

önemli olduğu saptanmıştır. 

Cinsiyet faktörü bakımından yaş paralel ve dik uzama oranı incelendiği 

zaman, erkek devekuşu derilerinin paralel ve dik uzama oranının dişi devekuşu 

derilerinden daha yüksek olduğu ve istatistiksel bakımdan cinsiyetin deri paralel 

ve dik uzama oranına etkisinin P<0,01 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 

 

4.4.4. Parelel ve Dik Kopma Dayanımı 

Parelel dik kopma dayanımı bakımından Tablo 4.5’de gruplar arasında 

yapılan inceleme; 9 aylık devekuşu derilerinde paralel kopma dayanımı 148,00 

daN/cm2, 12 aylık devekuşu derilerinde 195,40 daN/cm2, 14 aylık devekuşu 

derilerinde ise 234,30 daN/cm2 bulunmuştur. İstatistiksel olarak yaşın paralel ve 

dik kopma dayanımına etkisinin P<0,001 düzeyinde önemli olduğu tesbit 

edilmiştir. 

Cinsiyet faktörü bakımından devekuşu derilerinde paralel kopma 

dayanımı bakımından gruplar arasında yapılan incelemede, erkek devekuşu 

derilerinin kopma dayanımının dişi devekuşu derilerinden daha fazla olduğu, 

cinsiyetin devekuşu derileri paralel ve dik kopma dayanımına etkisinin 

istatistiksel bakımdan P<0,001 düzeyinde önemli olduğu tesbit edilmiştir. 

 

4.4.5. Sırça Çatlaması - Deri Patlaması (Lastometre) 

Sırça çatlaması - deri patlaması oranı bakımından Tablo 4.5’de yaş 

grupları arasında yapılan incelemede sırasıyla 9, 12 ve 14 aylık yaşta ki 

devekuşu derilerinde lastometre değerleri 11,20 mm, 12,60 mm, 14,50 mm 

bulunmuştur. Yaşın sırça çatlaması – deri patlamasına etkisinin istatistiki olarak 

P<0,001 düzeyinde önemi olduğu tesbit edilmiştir. Cinsiyet grupları arasında 
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yapılan incelemede ise erkek devekuşu derilerinin lastometre oranının dişi 

devekuşu derilerinden daha yüksek olduğu ve cinsiyetin sırça çatlaması deri 

patlamasına etkisinin istatistiksel bakımdan P<0,05 düzeyinde önemli olduğu 

saptanmıştır. 

 

4.4.6. Dikiş Yırtılma Dayanımı 

Dikiş yırtılma dayanımı bakımından yaş grupları arasında Tablo 4.5’de 

yapılan incelemede 9 aylık devekuşu derilerinin dikiş yırtılma dayanım 

değerlerinin 120,20 daN/cm, 12 aylık devekuşu derilerinin 139,00 daN/cm,  

14 aylık devekuşu derilerinin ise 147,00 daN/cm olduğu ve istatistiksel 

bakımdan yaşın dikiş yırtılma dayanımına etkisinin P<0,001 düzeyinde önemli 

olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise, erkek 

devekuşu derilerinin yırtılma dayanımlarının dişi devekuşu derilerinden daha 

yüksek olduğu, cinsiyetin dikiş yırtılma dayanımına etkisinin ise istatistiksel 

bakımdan P<0,001 düzeyinde önemli olduğu tesbit edilmiştir. 

 

4.4.7. Yırtılma dayanımı 

Yırtılma dayanımı bakımından Tablo 4.5’de yaş grupları arasında yapılan 

incelemede, 9, 12, 14 aylık yaşta devekuşu derilerinin yırtılma dayanımları 

sırasıyla 43,20 daN/cm, 46,80 daN/cm, 53,00 daN/cm olarak bulunmuş ve yaşın 

devekuşu derilerinde yırtılma dayanımına etkisinin istatistiksel olarak P<0,001 

düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. 

Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise, erkek ve dişi 

devekuşu derilerinin yırtılma dayanımlarının birbirine yakın olduğu ve 

istatistiksel bakımdan bu farklılığın önemsiz olduğu tesbit edilmiştir (P>0,05). 
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Tablo 4-5:  Farklı Yaşlarda Kesilen Devekuşlarına Ait Paralel Dik Kopma Dayanımı 
(PDKD), Paralel Dik Uzama Oranı (PDUO), Yırtılma Dayanımı (YD), 
Dikiş Yırtılma Dayanımı (DYD) ve Lastometre Özelliklerine Ait 
Minimum Kareler Ortalamaları (LSM) ve Standart Hataları (SH). 

 
PDKD 

(daN/cm2) 

PDUO 

(%) 

YD 

(daN/cm) 

DYD 

(daN/cm ) 

Lastometre 

(mm) Faktör 

n LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH LSM SH 

Yaş  *** *** *** *** *** 

9 10 148,00c 2,58 38,70c 0,88 43,20c 1,11 120,20c 1,07 11,20c 0,23 

12 10 195,40b 2,58 42,80b 0,88 46,80b 1,11 139,00b 1,07 12,60b 0,23 

14 10 234,30a 2,58 49,10a 0,88 53,00a 1,11 147,00a 1,07 14,50a 0,23 

Cinsiyet  *** ** Ö.D *** * 

Erkek 15 207,80a 2,11 45,33a 0,72 47,66a 0,90 137,87a 0,87 13,13a 0,19 

Dişi 15 177,33b 2,11 41,73b 0,72 47,66b 0,90 132,93b 0,87 12,40b 0,19 

Beklenen 

Ortalama 
30 192,57 1,49 43,53 0,51 47,66 0,90 135,40 0,62 12,77 0,13 

a, b, c: Her sütundaki farklı harf taşıyan LSM’ler arasındaki farklılıklar istatistiksel bakımdan önemlidir. 
(*: P<0.05, **: P<0,01, ***: P<0,001) 
Ö.D:İstatistiksel açıdan önemli değil (P>0,05) 
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5. TARTIŞMA 

 

5.1. Canlı Ağırlık 

Devekuşlarında canlı ağırlık ile karkas ağırlığı bakımından en yüksek 

değer 14 aylık dönemde elde edilmiştir. 9 ile 14 ay arasında; canlı ağırlık 

bakımından 30,91 kg, karkas ağırlığı bakımından 17,5 kg fark bulunmuştur. Bu 

durumda devekuşlarında normal beslenme şartlarında 9 aylık yaşta kesim 

yerine 12 aylık yaşta  kesim yapılması ile; ortalama 10,34 kg canlı ağırlık ve 

10,01 kg karkas ağırlığı, 12 aylık yaşta kesim yerine 14 aylık yaşta kesim 

yapılması ile, ortalama 20,57 kg canlı ağırlık ve 7,49 kg karkas ağırlığı kazancı 

sağlanacaktır. Erkek devekuşları ile dişi devekuşların arasında erkeklerin lehine 

canlı ağırlık bakımından yaklaşık 7 kg, karkas ağırlığı bakımından da 10 kg’lık 

bir fark elde edilmiştir. 

Holtzhausen ve Kotze (1995), Güney Afrika’da 14 aylık devekuşları 

kesim ağırlığı üzerine yürütmüş oldukları araştırmada bulunan devekuşlarının 

14. aydaki ortalama 100 kg kesim ağırlığı ile bu araştırmada bulunan 14. aydaki 

devekuşlarının ortalama kesim ağırlıklarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Engelbrecht ve ark.’nın (2004), Güney Afrika Klein Karoo 

Çiftliği’ndeki devekuşlarında kesim ağırlığı ve deri özellikleri üzerine 12 aylık 

986 devekuşunda yapmış oldukları araştırmada, dişi devekuşlarının ortalama 

kesim ağırlıklarını 88,9 kg ve erkek devekuşlarının ortalama kesim ağırlıklarını 

90,0 kg olarak buldukları değer, bu araştırmada bulunan değerden biraz yüksek 

bulunmuştur. Bunun da beslenme ve çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği 

tahmin edilmektedir. 

 

5.2. Deri Özellikleri (Ham Deri Ağırlığı, Deri Kalınlığı, Deri Alanı) 

Bu çalışmada devekuşlarında deri kalınlıkları bakımından yapılan 

araştırmada devekuşlarının sırt derisinin boyun, etek, kuyruk ve ayak 

derilerinden daha kalın olduğu, ayak derisinin devekuşunun diğer deri 

kısımlarına nazaran en ince deri kısmı olduğu, sağ ve sol ayak derilerinde bazı 

hayvanlar arasında kalınlık farkı olduğu bulunmuştur. Yaş grupları bakımdan 
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yapılan incelemede ise 14 aylık devekuşu derilerinin 12 aylık devekuşu 

derilerinden ortalama 1 mm, 12 aylık devekuşu derilerinin ise 9 aylık devekuşu 

derilerinden ortalama 1 mm daha kalın olduğu ve aynı zamanda daha dayanıklı 

olduğu bulunmuştur. Cinsiyet grupları bakımdan devekuşu derilerinde yapılan 

incelemede ise erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha kalın 

ve dayanıklı olduğu sonucuna varılmıştır (P<0,001). 

Deri kalınlığı bakımından Meyer (2003), Van Sachalkwyk ve ark.’nın 

(2004), cinsiyetin devekuşu derileri kalınlığına etkisi üzerine yapmış oldukları 

araştırmalarda; devekuşu derileri deri altı yağ tabasından arındırıldıktan sonra 

kalınlıkları ölçülmüş ve erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden 

daha kalın olduğu bulgusu ile bu çalışmada bulunan erkek devekuşu derilerinin 

dişi devekuşu derilerinden daha kalın olduğu bulgusu arasında paralellik 

bulunmuştur. 

Cristensen’nin (1994) devekuşu derileri üzerine yapmış olduğu 

araştırmada aynı yaşlardaki erkek ve dişi devekuşu deri kalınlıklarını incelemiş 

ve erkek devekuşu derilerinin dermal deri tabakasının yani corium’un dişi 

devekuşu derilerinden daha kalın olduğu ve erkek devekuşu derilerinin dişi 

devekuşu derilerinden daha sağlam olduğu bulgusu ile bu araştırmada bulunan 

erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu derilerinden daha kılın ve dayanıklı 

olduğu bulgusunun arasında paralellik olduğu gözlemlenmiştir. 

Angel’in (1997) yaşın deri kalitesine etkisi üzerine yapmış olduğu 

araştırmada; hayvanların yaşı ilerledikçe deri kalınlığı artar bulgusu ile bu 

araştırmada bulunan 9.,12. ve 14. aylardaki devekuşu derilerinde gözlemlenen 

deri kalınlık artışları arasında paralellik olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada 

derinin kalınlığının hayvanın yaşına pralalel olarak 20. aya kadar arttığı ve yaş 

ile deri kalınlığı arasında 0,59 oranında pozitif bir korrelasyonun olduğu bulgusu 

ile bu araştırmada yaş artışına bağlı olarak deri kalınlığındaki artış bulguları 

arasında paralellik olduğu görülmektedir. 

Derinin kalitesini belirlemede önemli bir kriter olan deri alanı üzerine bu 

araştırmada yaş grupları arasında yapılan incelemede 9 aylık devekuşlarının 

deri alanı ortalaması 102,5 dm2, 12 aylık devekuşlarının 135,5 dm2 ve 14 aylık 

devekuşlarının 150,5 dm2 bulunmuş ve buna göre 9 aylık ve 12 aylık devekuşu 
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deri alanları arasında ortalama 33 dm2, 12 aylık ve 14 aylık devekuşu deri 

alanları arasında 15 dm2, 14 aylık ve 9 aylık devekuşu derileri arasında ise  

48 dm2 alan farkı olduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmada devekuşlarını 14 aylık 

yaşta kesmek yerine 9 aylık yaşta kesme ile 48 dm2 deri alanı kaybı olacağı 

bulunmuştur Bu kayıp, hammadde ihtiyacı bakımından büyük ölçüde dışa 

bağımlı olan deri sanayii için küçümsenmeyecek bir kayıptır. 

Devekuşu derisi alanı bakımıdan cinsiyet grupları arasında yapılan 

incelemede ise erkek devekuşu derilerinin dişi devekuşu  derilerinden daha 

kalın olduğu tespit edilmiştir 

Mellett ve ark’nın. (2002) devekuşlarından mamül deri elde etme üzerine 

yapmış oldukları araştırmada yaş artışına bağlı olarak derilerde gözlenen alan 

büyüklüğü ve deri kalınlık artışı ile bu araştırmada bulunan sonuçlar arasında 

yakınlıklar gözlenmiştir. 

Meyer (2003) ve Kreibih ve ark.’nın (1995) devekuşlarında canlı ağırlık 

ve ham deri özellikleri üzerine yapmış oldukları araştırmada bulmuş oldukları 

yaşın ilerlemesi ile deri alanı büyüklüğünün artacağı sonucu ile bu araştırmada 

bulunan 9., 12. ve 14 aylarda bulunan deri büyüklük artışları arasında 

benzerlikler gözlenmiştir 

Bu araştırmada; ham deri ağırlığında yaş artışına bağlı artışlar olmuş ve 

en yüksek ortalama değer (7,60 kg) 14 aylık devekuşlarında, en düşük ortalama 

değer 9 aylık devekuşlarında (4,95 kg) görülmüştür. Bu sonuçlar ile 

Holtzhausen ve Kotze (1995), yürütmüş oldukları araştırmada bulmuş oldukları 

14 aylık yaştaki devekuşların ham deri ağırlığı (6 kg) arasında bir yakınlık 

olduğu ve erkek ve dişi devekuşu ham deri ağırlık farklılıklarınında istatistiksel 

bakımdan P<0,01 düzeyinde önemli olduğu tesbit edilmiştir. 

 

5.3. Kimyasal Özellikler  

5.3.1. İşlenmiş Deri Yağ Oranları 

Bu araştırmada işlenmiş deri yağ oranı bakımdan yaş grupları arasında 

yapılan incelemede sırasıyla 9, 12, 14 aylık yaştaki devekuşların işlenmiş deri 

yağ oranların %5,46, %6,41, %8,82 olduğu tesbit edilmiştir. 14 aylık devekuşu 
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derilerinin 12 ve 9 aylık devekuşu derilerinden daha yağlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede ise dişi devekuşu 

derilerinin erkek devekuşu derilerinden biraz daha yağlı olduğu bulunmuş olup; 

bu değerlerin tesbiti çalışmada yağ giderme işleminde yardımcı olmuştur. 

Afşar ve ark.’nın (2002) devekuşu derilerinin işlentisi ve mamul deri 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada bulmuş oldukları 

(%8,06) yağ miktarı ile bu araştırmada 14 aylık devekuşlarında (%8,82) bulunan 

yağ miktarı arasında benzerlikler gözlenmiştir. 

Bu araştırmada çeşitli yaşlarda bulunan yağ miktarı değerinin 

UNIDO’nun krom ile tabaklanmış giysilik deriler (%4–10) ve saraciyelik deriler 

(%3–12) için önerdiği yağ miktarı değerlerini sağladığı tesbit edilmiştir. 

Bitlisli ve ark.’nın (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken yağ 

miktarı (%10–16) ve saraciyelik deriler için olması gerekli yağ miktarı (%5–11) 

değeri ile bu araştırmada bulunan değerler arasında benzerlik bulunmuştur. 

 

5.3.2. Krom Oksit Oranı  

Bu araştırmada İşlenmiş derilerin kimyasal özelliklerden en önemlisi olan 

krom oksit oranı bakımından, 9 aylık yaştan 14 aylık yaşa kadar olan erkek ve 

dişi devekuşu derilerinin, uluslararası UNIDO standartlarında verilen krom oksit 

değeri alt sınırı olan %2,5 değerinin üzerinde bulunmuştur. Afşar ve ark.’nın 

(2002), devekuşlarından giysilik deri elde edilmesi üzerine yapmış oldukları 

araştırmada bulmuş oldukları giysilik deriler için %2,78 değeri, bu araştırmada 

bulunan değerden (%2,62) biraz yüksek, saraciyelik deriler için bulunan %2,13 

krom oksit değerleri ise bu çalışmada bulunan değerden biraz düşük olarak 

tesbit edilmiştir. 

Bitlisli ve ark.’nın (2002), devekuşu derisi üretimi ve değerlendirilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması gereken kromosit 

miktarının minimum %2,5, saraciyelik deriler için ise minimum %0,8 olması 

gerektiği bulgusu ile bu araştırmada bulunan değerler (%2,62) arasında 

paralellikler olduğu saptanmıştır. 



 51

5.3.3. Kül Oranı  

Kül oranı bakımından bütün gruplara ait değerler incelendiğinde (%2,13) 

UNIDO’nun bildirdiği maksimum %2 oranını sağladığı görülmüştür. 

Afşar ve ark.’nın (2002), devekuşlarından giysilik deri elde edilmesi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada bulmuş oldukları kül miktarı (%3,6) 

değerinin bu araştırmada bulunan değerden (%2,13) yüksek, saraciyelik 

derilerde bulmuş oldukları %1,90 kül miktarı değeri ise bu araştırmada bulunan 

değerden küçük saptanmıştır. Bu araştırmada bulunan kül miktarı, devekuşu 

derilerinin kurallara uygun yapılan sepilenmesi ile deride bulunan inorganik 

maddenin uygunluğu ve işleme biçimi hakkında fikir vermektedir. Bu çalışmada; 

devekuşu derilerinin işlenti için uygun kül miktarı ihtiva ettiği bulgusuna 

varılmıştır. 

 

5.3.4. pH Oranı 

pH oranı bakımından bütün gruplara ait değerler (pH 3,87) 

incelendiğinde UNIDO’nun bildirdiği pH>3,5 değeriyle benzer olduğu 

saptanmıştır. 

Bu araştırmada bulunan pH değeri (pH 3,87) Afşar ve ark.’nın (2002), 

devekuşlarından giysilik deri elde edilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada 

bulmuş oldukları pH 4,21 değerinden küçük ve saraciyelik derilerde bulmuş 

oldukları pH 3,53 değerinden büyük olduğu bulunmuştur. Yaş grupları arasında 

pH değeri bakımından yapılan incelemede ise 9, 12 ve 14. aylarda bulunan pH 

değerlerinin Afşar ve ark.’nın (2002) giysilik deriler için bulmuş oldukları pH 

değerinden küçük, saraciyelik deriler için bulmuş oldukları pH değerinden ise 

yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Cinsiyet grupları arasında yapılan incelemede 

ise erkek devekuşlarının pH değerinin dişi devekuşlarından yüksek olduğu 

erkek ve dişi devekuşlarının pH değerinin Afşar ve ark.’nın (2002) giysilik deriler 

için bulmuş oldukları pH değerinden küçük, saraciyelik deriler için bulmuş 

oldukları pH değerinden yüksek olduğu saptanmıştır. 
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5.4. Fiziksel Özellikler 

5.4.1. Paralel ve Dik Uzama Oranı  

Bu araştırmada incelenen devekuşu derilerinde parelel uzama oranının 

(%43,53) UNIDO’nun bildirmiş olduğu maksimum %50 uzama oranı için verdiği 

değerden küçük olduğu, Afşar ve ark.’nın (2002) devekuşlarından giysilik deri 

elde edilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada bulmuş oldukları %45,8 ve 

saraciyelik derilerde bulmuş oldukları %43 değerleri ile paralel olduğu 

saptanmıştır. Bitlisli ve ark.’nın (2002) devekuşu derisi üretimi ve 

değerlendirilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler ve 

saraciyelik deriler için bulmuş oldukları kopma uzama değeri (maksimum %50) 

bu araştırmada bulunan değerden daha yüksek bulunmuştur.  

 

5.4.2. Kopma Dayanımı 

Bu araştırmada bulunan devekuşu derileri kopma dayanımının  

(192,57 daN/cm2) UNİDO’nun devekuşu derileri kopma dayanımı için verdiği 

değerlere yakın olduğu, Afşar ve ark.’nın (2002) devekuşlarından giysilik deri 

elde edilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada bulmuş oldukları 219 daN/cm² 

ve saraciyelik derilerde bulmuş oldukları 192,5 daN/cm² değerine paralel olduğu 

tesbit edilmiştir. Bitlisli ve ark.’nın (2002), devekuşu derisi üretimi ve 

değerlendirilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada, giysilik deriler için olması 

gereken kopma dayanımının minimum 100 daN/cm², saraciyelik deriler için ise 

100–250 daN/cm² arasında olması gerektiği bulgusu ile bu araştırmada bulunan 

değerlerin uygun değerde olduğu saptanmıştır. 

 

5.4.3. Yırtılma dayanımı 

Bu araştırmada bulunan devekuşu derileri yırtılma dayanımının  

(47,66 daN/cm), Afşar ve ark’nın (2002) devekuşlarından giysilik deri elde 

edilmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada bulmuş oldukları 60 daN/cm ve 

saraciyelik derilerde bulmuş oldukları 45 daN/cm degerleri ile paralellik 

gösterdiği saptanmıştır. Bitlisli ve ark’nın (2002), devekuşu derisi üretimi ve 

değerlendirilmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada, giysilik deriler için 
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olması gereken yırtılma dayanımının 25–60 daN/cm2, saraciyelik deriler için ise 

%30–100 daN/cm arasında olması gerektiği bulgusu ile bu araştırmada bulunan 

değerlerin uygun değerlerde olduğu saptanmıştır. 

 

5.4.4. Sırça Çatlaması- Deri Patlaması (Lastometre) 

Bu araştırmada bulunan devekuşu derileri sırça çatlaması-deri patlaması 

(12,77 mm) değerleri Afşar ve ark.’nın (2002) devekuşlarından giysilik deri elde 

edilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada bulmuş oldukları (14,08 mm) 

değerden düşük, saraciyelik derilerde bulmuş oldukları (10,84 mm) değerden 

yüksek bulunmuştur. Yaş grupları arasında yapılan incelemede 14 aylık 

devekuşlarının sırça çatlaması değerinin Afşar ve ark.’nın (2002) giysilik ve 

saraciyelik deriler için bulmuş oldukları değerden yüksek, 12 aylık 

devekuşlarının sırça çatlaması değerinin Afşar ve ark’nın (2002) saraciyelik 

deriler için bulmuş oldukları değerden yüksek, giysilik deriler için bulmuş 

oldukları değerden düşük olduğu, 9 aylık devekuşlarının ise sıça çatlaması 

değerinin Afşar ve ark’nın saraciyelik deriler için bulmuş oldukları değerden 

yüksek, giysilik deriler için bulmuş oldukları değerden düşük olduğu tesbit 

edilmiştir. 

 

5.5. Sonuç 

Devekuşlarında canlı ağırlık ve karkas ağırlığı bakımından en yüksek 

değerler 14 aylık devekuşlarından elde edilmiştir. En yüksek değer ile en düşük 

değer arasında canlı ağırlık için ortalama 30,91 kg, karkas ağırlığı için ortalama 

17,5 kg fark bulunmuştur. Bu durumda normal beslenme şartlarında 

devekuşlarında 9 aylık yaşta kesim yerine 14 aylık yaşta kesim yapılması ile 

hem canlı ağırlık hem de karkas ağırlığı yönünden önemli kazançlar 

sağlanacaktır. 

Ham deri özelliklerine ilişkin sonuçlar, canlı ağırlık ve karkas 

ağırlığındakine benzer şekilde olmuştur. Ham deri ağırlığında yaş artışına bağlı 

artışlar olmuş ve en yüksek ortalama değeri (7,60 kg) 14 aylık devekuşu derileri,  

en düşük ortalama değeri (4,95 kg) 9 aylık devekuşu derileri göstermiştir. Erkek 
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ve dişi devekuşlarında deri ağırlığı bakımından önemli bir fark görülmemiştir. 

Ham deri kıymetini belirlemede en önemli özelliklerden biri olan ham deri alanı 

ortalamalarında; en yüksek değeri 14 aylık (150,5 dm2) devekuşu derileri 

göstermiştir. Devekuşlarında 9 ve 12 aylık yaşta kesim yerine 14 aylık yaşta 

kesimde paratikte önemli sayılabilecek farklılıklar gözlenmiştir. Bu sonuca göre; 

devekuşlarının 9 aylık yaşta kesim yerine 12 aylık yaşta kesilmesi ile ortalama 

33 dm2, 12 aylık yaşta kesim yerine 14 aylık yaşta kesilmesi ile 15 dm2, 9 aylık 

yaşta kesim yerine 14 aylık yaşta kesilmesi ile 48 dm2 deri alanı kazancı 

olacaktır. Bu kazanç ham madde ihtiyacı bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı 

olan ülkemiz deri sanayii için küçümsenmeyecek bir rakamdır. 

Devekuşu derileri için ham deri yağ oranı en yüksek % 35,40 (14 aylık), 

en düşük %25,10 (9 aylık) olarak belirlenmiştir. Erkek ve dişi devekuşu 

derilerinde yağ oranı bakımından önemli bir fark bulunmamıştır. Devekuşu 

derilerinde yağ oranının bilinmesi, paratikte hangi yöntemle ve ne derecede yağ 

giderme işlemi yapılacağına karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

İşlenmiş derilerin kimyasal özelliklerinden en önemlisi olan krom oksit 

oranı bakımından; 9 aylık yaştan 12 aylık ve 14 aylık yaşa kadar olan 

devekuşlarında erkek ve dişi devekuşu derilerinin, uluslararası standartlarda 

verilen krom oksidin deriye bağlanma alt sınır değerinin üzerinde bulunmuştur. 

Bu durum uygun şartlarda krom sepileme yapılırsa, devekuşlarında giysilik ve 

saraciyelik derilerin yeterince krom oksit bağlayacağını göstermiştir. 

Bu araştırmada devekuşu derilerinin fiziksel dayanım özelliklerinden 

yırtılma dayanımı oranı ve kopma dayanımında; yaş grupları ile erkek ve dişi 

devekuşu derileri uluslararası standartlarda verilen alt sınır değerlerinin 

üzerinde bulunmuştur. Sırça çatlaması - deri patlaması dayanımlarında ise, 

uluslararası verilen değerlere yakın değerler bulunmuştur. Araştırmanın en 

önemli sonuçlarından biri ham deri özellikleri ile canlı ağırlık değerleridir. Bu 

özelliklere dayanarak, yüksek canlı ağırlık ve karkas ağırlığı veren 

devekuşlarının hem derilerinin ağırlıklarının hem de alanlarının yüksek olacağı, 

ağırlıkları ve alanları yüksek olan derilerin işlenmiş deri alanlarının da yüksek 

olacağı sonucu çıkarılabilir. Buradan hareketle, canlı ağırlık ve karkas ağırlığı 
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verimine göre yapılacak bir seleksiyonun ham ve işlenmiş deri verimini de 

olumlu etkileyebileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak, devekuşlarının canlı ağırlık, karkas ağırlığı, ham deri ve 

işlenmiş deri verimleri bakımından normal beslenme şartlarında en uygun 14 

aylık yaşta kesilmesi ile standartlara uygun giysilik ve saraciyelik deri elde 

edilebileceği rahatlıkla söylenebilir. 
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