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Cilt Deri

Cilt deri, hayvan postunun en dış tabakasıdır. (tüylerin olduğu bölge) Bu katman güzel görünüşlü ve yumuşak olmasından 
dolayı derinin en kıymetli tabakası olarak kabul edilmektedir. Şık görüntüsü ve diğer özellikleri nedeniyle cilt deri, deri ürünlerde 
en sık karşılaşılan deri türüdür. Cilt deri kullanılırken genel olarak parlak ve pürüzsüz yüzey tercih ediliyor olsa da derinin iç 
kısmının veya üst kısmının aşındırılarak kullanıldığı uygulamalar da mevcuttur.

Aşındırılmış Cilt Deri

Cilt derinin üst yüzeyinin aşındırılarak, yüzey kusurların giderilmesi ve deriye kadifemsi bir yüzey kazandırılması ile ortaya çıkan 
deri türüdür. Bu türün bir diğer adı da nubuktur. Üst yüzey aşındırılarak elde edilen bu tür sıklıkla yarma deriden elde edilen 
süet ile karıştırılmaktadır.

Yarma Deri

Sığır derisi gibi daha kalın hayvanların derilerinden üretilmektedir. Derinin üst yüzeyi olan 
cilt kısım ayrıldıktan sonra geriye kalan deri, kalınlığına göre bir veya daha fazla katmana 
ayrılacak şekilde bölünmektedir. Bölünmüş olan deri katmanı cilt deri kadar yumuşak ve 
pürüzsüz olmasa da farklı avantajlara sahiptir.

• Yoğun lifleri nedeniyle, yarma deri aşınmaya ve delinmeye karşı daha dayanıklıdır.
• Cilt deriye kıyasla su geçirmezliği fazladır.
• Sığır gibi büyük hayvanların derilerin birkaç kez bölünmeye izin verirken, keçi veya koyun 
gibi küçük hayvanların derileri buna izin vermeyecek kadar incedir.

Yarma Deri Türleri

Deri eldiven seçerken, derinin hayvanın neresinden çıktığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Omuz Bölgesi; Omuz kısmından çıkan deri diğerlerine kıyasla daha ince yapılı ve görünüş 
olarak diğerleri kadar şık değildir. Bu nedenle daha dayanıksız ve daha ucuz bir yarma deri 
türüdür.

Yan ve Sırt Bölgesi; Hayvanın sırt ve yan bölgelerinde kalan deri kısmıdır. Bu bölgelerdeki 
deri derinin en yoğun ve kalın olduğu kısımdır. Bu nedenle aşınmaya ve delinmeye karşı 
dayanıklılığa ihtiyaç duyulan ürünler hayvanın sırt ve yan kısımlarından çıkan deriler 

kullanılarak üretilmektedir.

Karın Bölgesi; Karın bölgesi derinin en dayanıksız ve ince olan kısmıdır. Dayanımı düşük 
olduğu için genel olarak ucuz ürünler karın bölgesinde çıkan deri kullanılarak 
üretilmektedirler.


