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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0034 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Hububat ĠĢleme / Hububat ve Hububat Ürünleri 

Operatörü   

MODÜLÜN ADI Kırmızı Mercimek 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Kırmızı mercimeğin temizlenmesi ve kalibre edilmesi 

konularına yönelik öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kırmızı mercimek üretiminde kalibrasyon yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü kırmızı 

mercimek üretiminde kalibrasyon yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği 

temizleyebileceksiniz. 

2. Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği kalibre 

edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠĢletme ortamı, teknoloji sınıfı, atölye 

 

Donanım: Temizleme sistemleri, kalibre elekleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 
Mercimek; içerdiği yüksek protein (%20-31.6), vitaminler ve mineraller nedeniyle 

insan beslenmesinde önemli bir yer tutar. Mercimek, ülkemizde en fazla yetiĢtiriciliği 

yapılan bakliyat türündendir. Dünya mercimek üretiminin yaklaĢık olarak %65 - %70‟i 

Hindistan, Türkiye ve Kanada tarafından yapılmaktadır. Dünya mercimek üretimi 2005 

yılında 4 milyon ton olmuĢtur. Kanada 1,187 milyon ton ile birinci, Hindistan 1 milyon ton 

ile ikinci, Türkiye ise 555.000 ton ile üçüncü sırada yer almıĢtır.  Türkiye, dünya mercimek 

üretiminde %13,76‟lık bir paya sahiptir. Türkiye‟nin dünya ihracatındaki toplam payı 

%15,19‟dur. 

 

Kırmızı mercimek üretiminin yoğun olarak yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde 

üretim alanlarında %15 artıĢ ve buna bağlı olarak %15-20 üretim artıĢı beklenmektedir. 

Günümüzde mercimek üretimi yapan iĢletmeler hızla geliĢmekte ve özellikle üretim 

kalitesini yakalamak için sürekli teknolojiyi takip etmektedirler. Mercimek üretiminin 

sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi için ön hazırlığının en iyi Ģekilde yapılması 

gerekmektedir. Temizleme ve kalibrasyon iĢlemlerine gerekli önem verilmelidir. Bu iyi bir 

üretim çıktısı için en önemli unsurlardan biridir. 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında mercimek üretimini en iyi Ģekilde ve 

teknolojiyi kullanarak yapabileceksiniz. Mercimek üretiminde temizlemenin ve kalibre 

etmenin önemini daha iyi kavrayacaksınız. Bu modülün; sizin ezberden uzak, araĢtırmacı, 

paylaĢımcı, sosyal, giriĢken, kendine güvenen, mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip bireyler 

olmanıza katkıda bulunmasını amaçlamaktayız.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 
Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği temizleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Mercimeğin farklı türlerini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Mercimeği depolamada dikkat edilecek hususları araĢtırarak edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Mercimeği temizlemede dikkat edilecek hususları araĢtırarak edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. MERCĠMEK 
 

Mercimek; içerdiği yüksek protein (%20-31.6), vitaminler ve mineraller nedeniyle 

insan beslenmesinde önemli bir yer tutar. Ülkemiz dünya mercimek üretiminin yaklaĢık 

%37‟sini karĢılamaktadır. 

 

 
 

Resim 1.1: Mercimek  

 

Ülkemizde 620.000 hektar alanda mercimek tarımı yapılmakta, 645.000 ton ürün elde 

edilmektedir. Ülkemizdeki toplam mercimek ekim alanlarının %80'i ve üretimin %77‟si 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizdedir. 
 

ARAġTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 
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1.1. Mercimek ÇeĢitleri ve Özellikleri 
 

Ürün özellikleri: 

 

 Mercimekler kendine özgü doğal renk ve kokuda olmalı, ıslanmıĢ veya ıslatılıp 

kurutulmuĢ ve gözle görünür küflü olmamalı, iç mercimekler böcek ve 

hayvansal kalıntı içermemelidir. 

 Mercimekte adi fiğ (vicia sativa) ve bundan kaynaklanan ß-cyanoalanine 

bulunmamalıdır. 

 Ġç mercimekler istek üzerine parlatılmak amacıyla Türk Gıda Kodeksi Bitki 

Adıyla Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği‟ne uygun bitkisel yağ ile iĢlem 

görebilir. Bu durumda iç mercimeklerde toplam yağ oranı, tane bünyesindeki 

yağ dâhil en çok % 2.5 olmalıdır. Yağlama iĢleminde parafin kullanılmamalıdır. 

 Mercimekler canlı böcek ve hayvansal kalıntı içermemelidir. 

 

Mercimekler botanik bakımdan yapılarına  göre çeĢitlere, özelliklerine göre derecelere 

ayrılır.  

 

BaĢlıca mercimek çeĢitleri: 

 

 Kabuklu mercimekler: Baklagiller familyasından lens esculenta, moench 

türüne giren kültür bitkilerinin kurutulmuĢ taneleridir. 

 Sultani mercimek (yaprak mercimek, pul mercimek): Bu mercimeklerin 

kabuk renkleri yeĢil veya sarımsı yeĢildir. Bununla birlikte pembemsi 

sarı-yeĢil, grimsi sarı –yeĢil ve sarı yeĢil fon üzerinde koyu yeĢil 

benekleri olanları da vardır. Tanelerin iç rengi yeĢilimsi sarıdır. Taneler 

yassı, yuvarlaktır ve çapları 6 mm‟den büyüktür. 

 

 YeĢil mercimek (sıra mercimek): Bu mercimeklerin kabuk renkleri yeĢil 

veya sarımsı yeĢildir. Bununla birlikte sarımsı pembe-yeĢil, grimsi–yeĢil 

olanları da vardır. Tanelerin iç rengi yeĢilimsi sarıdır. Taneler yanlardan 

oldukça basık yuvarlaktır ve tane çapı 3 mm‟den büyüktür. 

 

 Kabuklu kırmızı mercimek: Bu mercimeklerin kabuk renkleri grimsi 

kırmızıdır. Bununla birlikte sarımsı pembe fon üzerine koyu mavi veya 

grimsi kırmızı fon üzerine koyu mavi ya da siyah benekli ve sarımsı yeĢil 

renkleri olanları da vardır. Tanelerin iç rengi ise turuncu kırmızıdır. 

Taneler yanları basık yuvarlaktır ve tane çapı 3 mm‟den büyüktür. 
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 Ġç mercimekler: Kabukları soyulup çenekleri birbirinden ayrılmıĢ ve 

kabuklarından temizlenmiĢ mercimek tanesidir.  

 Kırmızı iç mercimek: Bu mercimeklerin tane içi (çenek) renkleri turuncu 

kırmızıdır. Çeneklerin iç yüzeyleri düz, dıĢ yüzeyleri yuvarlaktır. 

 YeĢilimsi sarı iç mercimek 

 

Bu mercimeklerin tane içi (çenek) renkleri yeĢilimsi sarıdır. Çeneklerin iç yüzeyleri 

düz, dıĢ yüzeyleri yuvarlaktır. 

 

1.2. Ham Maddeyi Depolama 
 

Mercimekler iĢleme yerlerinde, depolarda ve taĢıtlarda fena koku yayan veya bunları 

kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

 

Mercimekler rutubetsiz, havadar, serin ve doğrudan güneĢ almayan yerlerde muhafaza 

edilmeli uygun fumigantlar (haĢereleĢmiĢ ürüne kimyasal ilaçlarla müdahale etme) ile 

böceklere karĢı korunmalıdır. Ayrıca muhafaza edildiği depoda haĢere ve kemirgenlere karĢı 

gerekli önlemler alınmalıdır. Bu iĢlemlerde mercimek üzerinde herhangi bir leke veya toksin 

kalıntı bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Ambalajlanan mercimekler hava dolaĢımını sağlamak için paletler üzerinde depo 

duvarlarından ve yanındaki istiflerden en az 60 cm mesafe bırakılarak istiflenmelidir. 

 

Bir depo asgari olarak aĢağıdaki nitelikleri taĢımalıdır. 

 

 Tabanlarının, ürüne yabancı madde karıĢmasını ve kirlenmeyi önleyecek ve 

rutubeti geçirmeyecek, iç ve dıĢ yüzeylerinin varsa duvarları ile çatısının 

mercimeği her türlü hava etkisinden koruyacak Ģekil ve nitelikte olması gerekir.  

 Kapalı depo olmalı, ürünün depolara aktarılması ya da depodan tahliyesi 

amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalıĢabileceği 

geniĢlikte boĢ alanların bulunması gerekir. 

 ÇeĢitli grup, sınıf ve derecelerdeki mercimeklerin karıĢmasını, niteliklerinin 

bozulmasını, fazla basınç altında bulunmasını önleyecek önlemlerin alınmasına 

elveriĢli büyüklükte ve nitelikte olmalıdır. 

 Yeterli havalandırma sistemine sahip olmalıdır.  

 Yeterli yangın söndürme sistemi sahip olmalıdır. 

 Özel muhafazalı ve toza karĢı korumalı elektrik sistemi olmalıdır. 

 Toz emme sistemine sahip olmalı, ayrıca toz toplama riski olan nakil ve 

aktarma ekipmanlarında da bu sistem bulunmalıdır. 



 

6 

1.3. Kuru Temizleme 

 

Ürünlerin fiziki özeliklerini iyileĢtirmek ve içindeki yabancı maddelerden arındırmak 

üzere yapılan iĢleme temizleme denir. 

 

Temizleme iĢlemi genellikle hububatta %2‟den, bakliyatta %3‟ten fazla yabancı 

madde ihtiva eden ürünün ihraç vasıfını kazanması, gıda maddeleri tüzüğüne uyumunun 

sağlanması, yabancı madde ve çıkıntıların tüketim yerlerine gereksiz taĢınmasının önlenmesi 

ve depo tonajlarının azami kapasitede kullanılması amaçlarıyla sabit veya seyyar temizleme 

cihazlarıyla yapılır. 

 

Temizlemede değiĢik gözenekli elekler kullanılarak eleme yapılır.  

 

Ürün Ġnce Yabancı Madde 

mm (alt elek) 

Kaba Yabancı Madde 

mm (üst elek) 

Kırmızı mercimek 3 3,25 

 

Ġstenildiği zaman elek numaraları değiĢtirilebilir. Bu eleklerin arasında kalan ürünlerin 

içinde kendi iriliklerinde olan yabancı maddeler kalacaktır. Bu maddelerin temizlenme 

oranları düĢüktür. Temizlenebilecek alanlarda ise aspiratörlerin alabileceği hafif maddeler 

bulunmaktadır.  

 

Bu nedenlerle temizlemeye verilen ürünün ne oranda temizlenebileceği yaklaĢık 

olarak önceden yapılan analizlerle tespit edilebilir. Bazı durumlarda hektolitre ağırlığını 

yükseltmek ve cılız taneleri ayırmak için dikdörtgen Ģeklinde 2,2 mm‟lik elekler 

kullanılabilir.  

 
 

Resim 1.2: Eleme makinesi 

 

Temizleme iĢinin amaca uygun sonuç verebilmesi için bu iĢte çalıĢacak elemanların 

ürünün ve temizlenme cihazlarının çeĢitli özelliklerini, bu cihazların çalıĢma tarzları ve 

ayarları ile temizlenecek ürünün özelliklerine yapacağı etkileri bilmeleri gerekir.  



 

7 

Temizlemede; 
 

 Ürünün içindeki sap saman, kavuz, kılçık, kapçık, içi boĢ ve yeni taneler 

ayrılmak isteniyorsa aspiratör kullanılır.  

 Üründeki aspiratörle temizlenebilen maddeler yeteri kadar alınamıyorsa 

aspiratörün emme gücü arttırılır.  

 

Aspiratöre rağmen istenilen netice elde edilemiyorsa ince yabancı madde eleğinin 

numarası büyütülerek kırık ve cılız tanelerin bir kısmı ayrılır. Ancak bu iĢleme uzun süre 

devam edilmesi sakıncalıdır.  

 

Kaba yabancı maddelerin temizlenmesinde istenilen neticeye ulaĢılamıyorsa ilgili 

eleğin numarası küçültülür. Elekler gerektiğinde tel fırçalarla temizlenmelidir. Elek 

seçiminde en uygun eleğin seçilmesi önemli bir unsurdur. Temizleme sırasında elde edilen 

kıymetli ve kıymetsiz çıkıntıların değerlendirilmesi yapılır.  

 

Kırmızı iç mercimek üretiminde genelde 3,5- 4- 4,5- 5 mm‟lik elekler kullanılır. 

 

Temizlemeye verilen ürünler ve temizlemeden alınan ürünler bir tutanağa kayıt edilir. 

Bu tutanaklara örnek aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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TEMĠZLEMEYE VERĠLEN ÜRÜN TUTANAĞI 

 

 

Firma/kurum adı 

              

 ġube adı 

Tutanak Tarihi                    : 

Tutanak Nu.                        : 

Tutanak Kayıt Tarihi          : 

Tutanak Kayıt Nu.sı           : 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cinsi, nevi, çeĢidi, kodu    : 

B. Miktarı (kg)                       : 

C. Depo kodu                         : 

D. Hektolitresi                        : 

E. Toplam yabancı maddesi  : 

a) Ġnce yabancı madde       : 

b) Kaba yabancı madde     : 

F. Kızıl tane                           : 

G. Cılız tane                           : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür                                 Eksper                                 Depo Sorumlusu 

 

ġube                                                                                                                                       

                                                       

                                                                                                              …../…..                                          

 

 

 Form 1.1: Temizlemeye verilen ürün tutanağı örneği 
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TEMĠZLEMEDEN ALINAN ÇIKINTI TUTANAĞI 

 

 

 

Firma/kurum adı                                                   Tutanak Tarihi                    : 

                                                                              Tutanak  Nu.                       : 

ġube                                                                      Tutanak Kayıt Tarihi          : 

                                                                              Tutanak Kayıt Nu.sı           : 

 

 

 

 

 

 

A-Kıymetli Çıkıntı 

a) Miktarı (kg)            : 

b) Analiz Değerleri     : 

ba) Yabancı madde (%) :   

- Ġnce yabancı madde (2,2-3 mm) elek altı (%) :  

- Kaba yabancı madde (7-9 mm) elek üstü (%) : 

bb) Sağlam tane (%)     :  

bc) Kırık tane (%)         :  

 

B- Kıymetsiz Çıkıntı 

a) Miktarı (kg)                       : 

b) Analiz değerleri (%)          : 

ba) Yabancı madde (%)   : 

- Ġnorganik maddeler (%) : 

- Organik maddeler (%)    : 

bb) Sağlam tane(%)           : 

bc) Kırık tane(%)               : 

 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür                                 Eksper                                 Depo Sorumlusu 

 

ġube                                                                                                                           

                                                                       

                                                                                                             …../…..                                          

 

 Form 1.2: Temizlemeden alınan çıkıntı tutanağı örneği 
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ġema 1.1: Kabuklu kırmızı mercimek temizleme ve boylama akıĢ Ģeması 
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 Kuru temizlemede kullanılan makineler ve ekipmanlar: 

 

 Elevatör: 

 

Dökme, granüller malzemelerin dikey olarak taĢınması için kullanılan ideal bir 

makinedir. Bina içinde çok yer kaplamaması, çok değiĢik ebatta ve boylarda imal 

edilebilmesi ve verimli çalıĢması nedeniyle mercimek fabrikalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. TaĢıma iĢlemi kayıĢa bağlanmıĢ  kovalarla yapılmaktadır. Kovalar 

kullanım yerine bağlı olarak  plastik ve paslanmaz çelikten de imal edilmiĢtir.  

 

 Triyör: 

 

Mercimeği boylarındaki farklılıklara göre ayıran bir makinedir. Üzerinde preslenmiĢ 

binlerce özel cep bulunan çelik levhalardan oluĢturulan silindir, dönerek  mercimeği uzun 

veya kısa olan yabancı maddelerden ayırır. Mercimekten arpa, buğday ve kırıkları ayırır. 

 

 
 

Resim 1.3: Triyör 

 

 Hafif tane ayırıcı: 

 

Mercimek içindeki hafif ve ağır maddelerin ayrılmasında kullanılır. Makine 

malzemenin özgül ağırlığına göre bir ayrım ve sınıflama yapmaktadır. Üründen, bit yemiĢ 

taneleri, tam geliĢmemiĢ boĢ ve hafif taneleri, ürünle aynı büyüklükte ama farklı ağırlıktaki 

yabancı maddeleri ayırıp ürün kalitesini ve saflığını artırır. Sistem; alttan üflenen hava ile 

tabla üzerinde yüzmeye baĢlayan ürünün tabladaki titreĢim hareketi ile ağırlıklarına göre 

farklı çıkıĢlara yönelmesi prensibi ile çalıĢır. Ürün bu süreci geçtiğinde ağırlığına göre farklı 

çıkıĢlara yönelmiĢtir.  

 

 
 

Resim 1.4: Hafif tane ayırıcı 
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 TaĢ ayırıcı makine: 

 

Mercimekten, daha ağır yabancı maddelerin ayrılmasında kullanılır. Makine 

malzemenin özgül ağırlığına göre bir ayırım yapmaktadır. Esas üründen ağır olan taĢ, metal, 

cam vb. gibi maddeler üstten emilen hava ile esas üründen ayrılarak çelik hasır tablanın 

üzerinde kalır. Tablanın hareketi ile taĢ çıkıĢ oluğuna doğru yönelerek makineyi terk eder. 

Bir adet elektrik motoru ile çalıĢan makineye bir adet aspiratör bağlanmaktadır.  

 

 
Resim 1.5: TaĢ ayırıcı makine 

 

 Temizleme eleği: 

 

Mercimek içindeki iri ve ufak yabancı maddeleri ve çöp, toz, saman, yaprak gibi 

yabancı uçucu maddeleri üründen ayıran, yüksek verimli, sessiz çalıĢan bir makinedir. 2 adet 

vibro motorla çalıĢır. Makinenin önüne konulan hava kanalı ve aspiratörle uçucu yabancı 

maddelerin temizliği yapılır. Makinede iki kat elek mevcuttur. Minimum bakım ihtiyacı 

olması, elek kasalarının kolaylıkla değiĢtirilebilmesi, kauçuk toplarla elek gözeneklerinin 

kendiliğinden temizlenmesi makinenin en belirgin avantajlarıdır.  

 
Resim 1.6: Vibro temizleme eleği  
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Mercimek üretiminde kullanılmak üzere iĢletmeye gelen ham maddeyi temizlemek 

için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarınız uygulayınız. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ham madde deposunda temizlik yapınız. 

 ĠĢ yeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 Deponun rutubetsiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 HaĢere ve kemirgenlere karĢı gerekli 

önlemleri alınız. 

 Yeterli havalandırma sistemini 

sağlayınız. 

 Ham maddeyi depolayınız. 

 HACCP ilkelerine uyunuz. 

 Depolama araç ve gereçleri dikkatli 

kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Mercimek üzerinde herhangi bir leke 

veya toksin kalıntı bulunmamasına dikkat 

ediniz. 

 TaĢtan ayırınız. 

 
 

 TaĢ ayırıcı makineyi dikkatli 

kullanınız. 

 Gerekli ayarları titizlikle yapınız. 

 Makinenin bakım ve temizliğini 

yapınız. 

 ÇalıĢma talimatlarına uyunuz. 

 Yabancı maddeleri ayıklayınız. 

 Uzun ve kısa olan yabancı maddeleri 

ayrınız. 

 Makinenin ayarını dikkatlice yapınız. 

 Mercimekten, arpa, buğday ve 

kırıkları ayırınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hafif taneleri ayıklayınız. 

 

 
 

 Makinenin ayarını dikkatlice yapınız. 

 Hafif maddelerin iyice ayrılıp 

ayrılmadığını kontrol ediniz. 

 Metalden ayıklayınız. 
 Makine ayarlarını dikkatlice yapınız. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Toz ve topraktan ayıklayınız. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun çalıĢınız. 

 Dikkatli olunuz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütler Evet Hayır 
1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Ham madde deposunda gerekli temizliği yaptınız mı?   

3 HaĢere ve kemirgenlere karĢı gerekli önlemleri aldınız mı?   

4 Ham maddeyi dikkatlice depoladınız mı?   

5 Ham maddeden taĢları ayıkladınız mı?   

6 Ham maddeden yabancı maddeleri ayıkladınız mı?   

7 Hafif taneleri ayıkladınız mı?   

8 Metalleri ayıkladınız mı?   

9 Ham maddeyi toz ve topraktan ayıkladınız mı?   

10 Depolama araç ve gereçleri dikkatli kullandınız mı?   

11 ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

12 Makinelerin ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

13 Diğer birimlerle iĢbirliği hâlinde çalıĢtınız mı?   

14 Zamanı iyi kullandınız mı?   

15 ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi mercimeğin ürün özelliklerinden biri değildir? 

A) Mercimekler kendine özgü doğal renk ve kokuda olmalıdır. 

B) Mercimekte adi fig (vicia sativa) ve bundan kaynaklanan b-cyanoalanine 

bulunmalıdır.  

C) Mercimekler canlı böcek ve hayvansal kalıntı içermemelidir.  

D) Yağlama iĢleminde parafin kullanılmamalıdır. 

 

2.  AĢağıdakilerden hangisi kabuklu mercimek çeĢidi değildir? 

A) Sultani mercimek 

B) YeĢil mercimek 

C) Pul mercimek 

D) Kırmızı iç mercimek 

 

3.  AĢağıdakilerden hangisi mercimek deposunun taĢıması gereken özelliklerden biri 

değildir? 

A) Yeterli havalandırma sistemine sahip olmalı 

B) GüneĢ geçiren ve nemli bir ortam olmalı 

C) Toza karĢı korumalı elektrik sistemi olmalı 

D) Kapalı depo olmalı 

 

4.  Ürünlerin fiziki özeliklerini iyileĢtirmek ve içindeki yabancı maddelerden arındırmak 

üzere yapılan iĢlemin tanımı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir. 

A) Kalibrasyon 

B) Temizleme 

C) Depolama 

D) Yıkama 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi mercimeği temizleme amaçlardan biri değildir? 

A) Ürün kalitesini iyileĢtirmek 

B) Gıda maddeleri tüzüğüne uyumunu sağlamak 

C) Ġçindeki yabancı maddeleri ayırmak 

D) Ġhraç vasfını kaybettirmek 

 

6. Kırmızı mercimeği temizlerken ince yabancı (alt elek) madde eleği kaç numara 

olmalıdır? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kırmızı mercimeği temizlerken kalın yabancı madde (üst elek) eleği kaç numara 

olmalıdır? 

A) 3,25 

B) 8 

C) 9 

D) 6 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği kalibre edebileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Mercimeği kalibre etmenin amacını araĢtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Mercimeği sınıflandırmanın önemini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. KALĠBRE ETME  
 

Kalibrasyon, ürünlerin ticari amaçla kalitesini iyileĢtirip sınıflandırmak ve 

derecelendirmek suretiyle standart gruplar elde etmek üzere yapılan çalıĢmadır. 

 

Temizlenen mercimek kabuk soyma iĢleminden önceki son basamak olan kalibre yani 

boylama iĢlemine tabi tutulur. Kalibre iĢlemi eleme makineleri ile yapılır. 

 

2.1. Kırmızı Mercimekleri Sınıflama ve Sınıf Özellikleri 
 

Kırmızı mercimek kalibre iĢleminde; genellikle 3,25 yarık, 4 mm yuvarlak elek 

kullanılır. 
 

 Dereceler 
 

Mercimekler I ve II derece olmak üzere iki dereceye ayrılır. 
 

 Genel Özellikler 
 

Mercimekler; sağlam, bütün, iyi kurutulmuĢ olmalı canlı böcek, gözle görülebilir 

kimyasal madde artıkları, anormal dıĢı nem (ıslaklık), yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. 
 

Mercimeklerin derece özellikleri aĢağıdaki tabloda verilen değerlere uygun olmalıdır. 
 

ÖZELLĠKLER DERECELER 

I II 

Rutubet miktarı, ağırlıkça % en çok 14,5 14,5 

Yabancı madde miktarı, ağırlıkça % en çok  1 2 

Kalbur altı miktarı, ağırlıkça % en çok 1 3 

Bozuk tane miktarı, ağırlıkça % en çok 1 3 

Kırık tane miktarı, ağırlıkça % en çok 3 5 

Diğer çeĢitlerden karıĢma oranı, ağırlıkça % en çok 5 10 
Tablo 2.1: Mercimeklerin derece özellikleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Mercimeklerde boylama zorunlu değildir. Ancak her çeĢit için verilen en az tane 

çapının üzerinde olmak koĢulu ile belli çaplarda mercimek partileri hazırlanabilir. 

 

Kırmızı iç mercimek genellikle iki Ģekilde piyasaya sürülmektedir. 

 

 Yaprak mercimek 

 Futbol mercimek (Top tane mercimekte denilmektedir). 

 

Kalibrasyonda; 
 

 Yabancı madde,  

 Bozuk ve kusurlu tane, 

 Kırık ve kabuğu soyulmamıĢ tane ile sağlam mercimekler ayrılır ve bu 

iĢlemlerden sonra mercimekler sınıflara ayrılır. 

 

Kabuklu kırmızı mercimekte; 

  

 Yabancı madde: Mercimek taneleri arasında bulunan kendinden baĢka 

maddeler ile 3 mm‟lik yuvarlak delikli elek altına geçen mercimek tane ve 

parçaları da dâhil olmak üzere her türlü maddelerdir. 

 

 Kusurlu tane: KızıĢmıĢ, çimlenmiĢ, çürümüĢ, olgunlaĢmamıĢ, lekelenmiĢ, 

böcek yenikli ve delik mercimek tane ve parçalarıdır. 

 

 Kırık ve kabuğu soyulmuĢ tane: 3 mm‟lik yuvarlak delikli elek üzerinde 

kalan, tanesinin ¼‟ünden fazlası kırılmıĢ kusurlu olmayan mercimek parçaları 

ile kabuğunun ¼‟ünden fazlası soyulmuĢ kusurlu olmayan mercimek 

taneleridir. 

 

 Böcek hasarlı tane: Böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiĢ veya 

delinmiĢ mercimek taneleridir. 

 

Kırmızı iç mercimekte; 

 

 Yabancı madde: Ġç mercimek içinde bulunan kendinden baĢka her türlü 

maddeler ile kabuklu kırmızı mercimek taneleridir. 

 

 Kusurlu tane: KızıĢmıĢ, çürümüĢ, olgunlaĢmamıĢ ve lekelenmiĢ iç 

mercimeklerdir. 

 

 Kabuğu soyulmamıĢ tane: Çenekleri ayrılmıĢ, ancak kabuğunun ¼‟ünden 

fazlası soyulmamıĢ tanelerdir. 

 

 Böcek hasarlı tane: Böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiĢ veya 

delinmiĢ mercimek taneleridir. 
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 Kırık tane: Mercimek tanelerinin iki veya daha fazla parçaya ayrılmasından 

oluĢan ve delik açıklıkları 3 mm olan yuvarlak delikli elek üzerinde kalan bozuk 

olmayan mercimek taneleridir. 

 

 Kalbur altı (elek altı): Delik açıklıkları 3 mm olan yuvarlak delikli eleğin 

altına geçen mercimek tane ve parçalarıdır (Kırmızı iç mercimeklerin 3 mm‟lik 

elek altına düĢenleri kalbur altı sayılmayıp normal mercimek gibi iĢlem görür.). 

 

 Diğer çeĢitlerden taneler: Ambalaj üzerinde belirtilen çeĢitten olmayan diğer 

çeĢit mercimeklerdir. 

 

2.1.1. Eleme ve Sınıflandırma Makinesi 
 

Temizleme iĢlemine eleme makinesi ile baĢlanır. Elemede genellikle 1,5 -2-3-3,5 ve 5 

mm elekler kullanılır. 

 

Ürüne göre istenildiği zaman elek numaraları değiĢtirilebilir. Elenen ürün içinde 

ürünle aynı irilikte olan yabancı maddeler kalacaktır. Bu maddelerin temizlenmesi diğer 

makinelerle sağlanacaktır. 

 

Mercimeğin içindeki üründen iri ve ufak yabancı maddeleri ve çöp, saman, yaprak, toz 

vb uçucu hafif taneleri ayıran ve ürünü birkaç sınıfa ayırarak çok iyi bir sınıflandırma 

(boylama) yapan bir makinedir. Makine seyyar ve sabit olarak kullanılabilir. Makinenin 

üzerinde uçucu maddeleri ayırmak için bir adet aspiratör mevcuttur. Herhangi bir ayar 

gerektirmeyen, eleklerin değiĢimi son derece kolay sorunsuz çalıĢan ve son derece kullanıĢlı 

ve yüksek verimli bir makinedir.  

 
 

Resim 1.9: Eleme ve sınıflandırma makinesi 
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2.2. Kalibre Etme AĢamaları 
 

 Kalibrasyona verilecek ürün için „kalibrasyona verilen ürün tutanağı‟ 

düzenlenir. 

 Ürünün içinde sap saman, kavuz, kılçık, içi boĢ yenik taneler bulunuyorsa 

aspiratör kullanılır veya gücü arttırılır. 

 Ürünün iriliğinde, tane ağırlığından fazla veya az maddeler varsa bunlar ağırlığa 

göre ayırıcı cihazda üründen uzaklaĢtırılır. 

 Kalibre elekleri ayarlanır. Kalibre edilen üründe elek altı istenilenden fazla 

çıkıyorsa ürünün akıĢ hızı düĢürülür. 

 Elek üstünün çıkması bir üst eleğin deliklerinin aĢındığını, eleğin yerine tam 

oturmadığını ya da elekte patlama olduğunu gösterir. Bu durumda üst eleğin 

değiĢtirilmesi veya düzeltilmesi yoluna gidilir. 

 Çıktılardan alınan numuneler usulüne uygun olarak küçültüldükten sonra 3 

mm‟lik yuvarlak delikli elek üstünde normal tane kalıyorsa ve bu tanelerin oranı 

%7‟den fazla ise çıktılar yeniden elemeye verilir. %7‟den az ise çıkan ürün 

direkt olarak satıĢa verilebilir. SatıĢı mümkün olmayan çıktılar imha edilir. 

 Üretimden elde edilen yan ürün ile kıymetli ve kıymetsiz çıkıntıların analizleri 

yapılıp yukarıdaki iĢlemler gerçekleĢtirildikten sonra „üretimden alınan çıkıntı 

tutanağı‟ ve „yan ürün tutanağı‟ düzenlenir. 

 Kalibre olmuĢ mercimekler kabuk soymaya gönderilir. 

 

Ürün analizinde aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 

 

Mercimek için 100 gr alınan numunelerden; 

 

 Yabancı madde, 

 Bozuk tane veya kusurlu tane, 

 Kırık tane, 

 Diğer nevi ve çeĢitler ayrılır. Sonra tartılarak bulunan değerler yüzde olarak 

ifade edilir ve aĢağıdaki listeye yazılır.       

 

Depo 

kodu 

Miktarı 

kg 

Yabancı 

madde 

ince+kaba 

% 

Kusurlu veya bozuk 

tane 

% 

Kırık 

tane 

% 

Diğer nevi ve 

çeĢit 

% 

      

      

      

      

      
Tablo 2.2: Kırmızı mercimek nevi ve çeĢitleri listesi örneği 
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Yukarıdaki iĢlemler gerçekleĢtirildikten sonra „kalibrasyondan alınan ürün tutanağı‟ 

düzenlenir. Düzenlenen tutanak örnekleri aĢağıdadır. 

 

KALĠBRASYONA VERĠLEN ÜRÜN TUTANAĞI 

 

 

Firma/kurum Adı:      

 ġube 

Tutanak Tarihi                    : 

Tutanak Nu.                         : 

Tutanak Kayıt Tarihi          : 

Tutanak Kayıt Nu.sı           : 

 

 

 

 

 

 

A. Cinsi, nevi, çeĢidi, kodu          : 

B. Miktarı (kg)                             : 

C. Depo kodu                               :                             

D. Toplam yabancı maddesi         : 

a) Ġnce yabancı madde             : 

b) Kaba yabancı madde           : 

E. Kusurlu veya bozuk tane         : 

F. Kırık tane                                 : 

G. Diğer nevi  ve çeĢidi                : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür                                 Eksper                                 Depo Sorumlusu 

ġube                                                                                                        

                                

                                                       

                                                                                                              …../…..                                          

 

 

 
 

Form 2.1: Kalibrasyona verilen ürün tutanağı örneği 
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KALĠBRASYONDAN ALINAN ÜRÜN TUTANAĞI 

 

 

Firma/Kurum Adı: 

ġube      

                                                                        Tutanak Tarihi            : 

                                                                        Tutanak  Nu.               : 

                                                                        Tutanak Kayıt Tarihi : 

                                                                        Tutanak Kayıt Nu.sı  : 

 

 

 

 

A-Kıymetli Çıkıntı 

a) Miktarı (kg)                           : 

b) Analiz Değerleri 

ba) Yabancı madde  (%)            : 

- Ġnce yabancı madde (%)   :  

- Kaba yabancı madde (%) : 

bb) Sağlam tane (%)                   : 

bc) Kırık tane (%)                       : 

 

B- Kıymetsiz Çıkıntı 

a) Miktarı (kg)                         : 

b) Analiz değerleri (%)            : 

ba) Yabancı madde (%)          : 

- Ġnorganik maddeler (%)  : 

- Organik maddeler (%)     : 

bb)Sağlam tane (%)                 : 

bc) Kırık tane (%)                    : 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür                                 Eksper                                 Depo Sorumlusu 

ġube                                                                                                        

                                                                       

                                                                                                             …../…..       

 

                                  

 
  

Form 2.2: Kalibrasyondan alınan ürün tutanağı 
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UYGULAMA 

 
Mercimek üretiminde kullanılmak üzere iĢletmeye gelen ham maddeyi kalibre etmek 

için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarınız uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elekleri ayarlayınız. 

 Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Elek numarasını seçiniz. 

 Ürüne göre elek numarasını 

değiĢtiriniz. 

 Mercimeği eleklerden geçiriniz. 

 
 

 Dikkatli olunuz. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Ürünle aynı irilikte olan yabancı 

maddelerin ayrılmasını sağlayınız. 

 Gerekirse aspiratörün gücünü 

arttırınız. 

 Kalibre edilen üründe elek altı 

istenilenden fazla çıkıyorsa ürünün akıĢ 

hızını düĢürünüz. 

 Kalibre olmuĢ mercimekleri kabuk 

soymaya gönderiniz. 

 
 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun çalıĢınız. 

 Unsu madde ve kabuğu soyulmamıĢ 

tane oranı fazla ise kalibrasyon elekleri 

ve taĢlarının ayarını  gözden geçiriniz. 

 Eleklerde arıza veya tıkanma varsa 

taĢların ayarlarını yapınız. 

 ĠĢ yeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 Mesleki etik sahibi olunuz. 

 Diğer birimlerle iĢ birliği içinde çalıĢınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütler Evet Hayır 
1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Elek ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

3 Mercimeği elekten geçirdiniz mi?   

4 Kalibre olmuĢ mercimekleri kabuk soymaya gönderdiniz mi?   

5 ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

6 Makinelerin ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

7 Diğer birimlerle iĢ birliği hâlinde çalıĢtınız mı?   

8 Zamanı iyi kullandınız mı?   

9 ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. “Ürünlerin ticari amaçla kalitesini iyileĢtirip sınıflandırmak ve derecelendirmek 

suretiyle standart guruplar elde etmek üzere yapılan çalıĢmadır.” Bu tanım aĢağıdaki 

seçeneklerin hangisinde verilmiĢtir? 

A) Derecelendirme 

B) Kalibrasyon 

C) Sınıflandırma 

D) Gruplandırma 

 

2. AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz? 

A) Nem oranı yüksek olan mercimek kalitelidir. 

B) Mercimekler I ve II derece olmak üzere iki dereceye ayrılır. 

C) Mercimek üretiminde boylama zorunludur. 

D) Futbol mercimeğe, yaprak mercimek de denilmektedir. 

 

3. AĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Yaprak mercimek daha çabuk piĢer. 

B) Mercimekteki yabancı maddeler kalibrasyonda ayıklanır. 

C) Kırık tane; kızarmıĢ, çürümüĢ, olgunlaĢmamıĢ ve lekelenmiĢ mercimeklere 

denir. 

D) Kalibrasyona verilecek ürün için „kalibrasyona verilen ürün tutanağı‟ 

düzenlenir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi mercimeklerin derece özellikleri arasında yer almaz? 

A) Rutubet miktarı 

B) Yabancı madde miktarı 

C) Bozuk tane miktarı 

D) Boy özellikleri 

 

5. Kalibrasyonda aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılmaz? 

A) Mercimekleri yıkama 

B) Kabuğu soyulmamıĢ tane ayırma 

C) Yabancı madde ayırma 

D) Bozuk, kusurlu tane ayırma 

 

6. Kırmızı iç mercimek için aĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Kabuğu soyulmamıĢ tane; çenekleri ayrılmıĢ, ancak kabuğunun ¼‟ünden fazlası 

soyulmamıĢ tanelerdir. 

B) Kusurlu tane; böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiĢ veya delinmiĢ 

mercimek taneleridir. 

C) Yabancı madde; iç mercimek içinde bulunan kendinden baĢka her türlü yabancı 

maddeler ile kabuklu kırmızı mercimek taneleridir. 

D) Böcek hasarlı tane; böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiĢ veya delinmiĢ 

mercimek taneleridir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi kalibre etme aĢamaları için söylenemez? 

A) Kalibrasyona verilecek ürün için „kalibrasyona verilen ürün tutanağı‟ 

düzenlenir. 

B) Kalibre olmuĢ mercimekler kabuk soymaya gönderilir. 

C) Kalibre edilen üründe elek altı istenilenden fazla çıkıyorsa ürünün akıĢ hızı 

artırılır. 

D) Ürünün iriliğinde, tane ağırlığından fazla veya az maddeler varsa bunlar ağırlığa 

göre ayırıcı cihazda üründen uzaklaĢtırılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri doğru ve yanlıĢ Ģeklinde karĢılarındaki kutucuklara (X) iĢareti 

koyarak değerlendiriniz. 

 

  Doğru YanlıĢ 

1 Ülkemiz dünya mercimek üretiminin yaklaĢık %80‟ini 

karĢılamaktadır. 

  

2 Mercimekte adi fiğ (vicia sativa) ve bundan kaynaklanan ß-

cyanoalanine bulunmamalıdır. 

  

3 Sultani mercimek, sıra mercimek olarak bilinir.   

4 Mercimekler iĢleme yerlerinde, depolarda ve taĢıtlarda fena koku 

yayan veya bunları kirletecek olan maddelerle bir arada 

bulundurulmamalıdır. 

  

5 Ambalajlanan mercimekler hava dolaĢımını sağlamak için paletler 

üzerinde depo duvarlarından ve yanındaki istiflerden en az 10 cm 

mesafe bırakılarak istiflenmelidir. 

  

6 Mercimek depoları nemli ve havasız olmalıdır.   

7 Mercimek depolarında; ürünün depolara aktarılması ya da depodan 

tahliyesi amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin 
rahatça çalıĢabileceği geniĢlikte boĢ alanların bulunması gerekir. 

  

8 Ürünlerin fiziki özeliklerini iyileĢtirmek ve içindeki yabancı 

maddelerden arındırmak üzere yapılan iĢleme ayıklama denir. 

  

9 Temizleme cihazları ile ince ve kaba yabancı maddelerin 

temizlenmesi mümkündür. 

  

10 Mercimek temizlemede gerekli görüldüğünde elek numaraları 

değiĢtirilebilir. 

  

11 Kırmızı mercimek için ince yabancı madde elek numarası 7 

olmalıdır. 

  

12 Temizlemeye verilen ürünün ne oranda temizlenebileceği yaklaĢık 

olarak önceden yapılan analizlerle tespit edilebilir. 

  

13 Temizleme iĢinin amaca uygun sonuç verebilmesi için bu iĢte 

çalıĢacak elemanların ürünün ve temizlenme cihazlarının çeĢitli 

özelliklerini, bu cihazların çalıĢma tarzları ve ayarları ile 

temizlenecek ürünün özelliklerine yapacağı etkileri bilmeleri 

gerekir. 

  

14 Üründeki aspiratörle temizlenebilen maddeler yeteri kadar 

alınamıyorsa aspiratörün emme gücü azaltılır. 

  

15 Temizlemede, aspiratöre rağmen istenilen netice elde edilemiyorsa 

ince yabancı madde eleğinin numarası büyütülerek kırık ve cılız 

tanelerin bir kısmı ayrılır. 

  

16 Temizlemede, kaba yabancı maddelerin temizlenmesinde istenilen 

neticeye ulaĢılamıyorsa ilgili eleğin numarası büyütülür. 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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17 Kırmızı iç mercimek üretiminde genelde 3,5- 4- 4,5- 5 mm‟lik 

elekler kullanılır. 

  

18 Temizlemeye verilen ürünler ve temizlemeden alınan ürünler bir 

tutanağa kayıt edilir. 

  

19 Triyör: Dökme, granüler malzemelerin dikey olarak taĢınması için 

kullanılan ideal bir makinedir. 

  

20 
Elevatör: Mercimekten arpa, buğday ve kırıkları ayırır. 

  

21 Mercimekte boylama zorunlu değildir.   

22 Triyör: Mercimeği  boylarındaki farklılıklara göre ayıran bir 

makinedir. 

  

23 Hafif tane ayırıcı: Mercimek içindeki hafif ve ağır maddelerin 

ayrılmasında kullanılır. 

  

24 TaĢ ayırıcı makine: Mercimekten, daha hafif yabancı maddelerin 

ayrılmasında kullanılır. 

  

25 Kalibrasyon: Ürünlerin ticari amaçla kalitesini iyileĢtirip 

sınıflandırmak ve derecelendirmek suretiyle standart guruplar elde 

etmek üzere yapılan çalıĢmadır. 

  

26 Mercimekler I ve II derece olmak üzere iki dereceye ayrılır.   

27 Yaprak mercimek daha zor piĢer ve böcek yapma riski futbol 

mercimeğe göre  fazladır.  

  

28 Ġç mercimeklerde kusurlu tane: KızıĢmıĢ, çürümüĢ, 

olgunlaĢmamıĢ ve lekelenmiĢ  mercimeklerdir. 

  

29 Kalibre elekleri ayarlanabilir. Kalibre edilen üründe elek altı 

istenilenden fazla çıkıyorsa ürünün akıĢ hızı düĢürülür. 

  

30 Kalibre olmuĢ mercimekler kabuk soymaya gönderilir. 

 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulama Testi”ne geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

 Mercimek   

2. Ham madde deposunda gerekli temizliği yaptınız mı?   

3. HaĢere ve kemirgenlere karĢı gerekli önlemleri aldınız mı?   

4. Ham maddeyi dikkatlice depoladınız mı?   

5. Ham maddeden taĢları ayıkladınız mı?   

6. Ham maddeden yabancı maddeleri ayıkladınız mı?   

7. Hafif taneleri ayıkladınız mı?   

8. Metalleri ayıkladınız mı?   

9. Ham maddeyi toz ve topraktan ayıkladınız mı?   

10 Depolama araç ve gereçleri dikkatli kullandınız mı?   

 Kalibre Etme    

11. Elek ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

12. Mercimeği elekten geçirdiniz mi?   

13. Kalibre olmuĢ mercimekleri kabuk soymaya gönderdiniz mi?   

14. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

15. Makinelerin ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

16. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 B 

5 D 

6 A 

7 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 C 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 

Soru Cevap 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 
6 Y 
7 D 

8 Y 

9 D 
10 D 
11 Y 

12 D 
13 D 
14 Y 

15 D 

16 Y 

17 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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18 D 

19 Y 

20 Y 

21 D 

22 D 

23 D 

24 Y 

25 D 

26 D 

27 Y 

28 D 

29 D 

30 D 
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