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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 621EEH089 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL / MESLEK Çay Üretimi ve ĠĢleme / Çay Üreticisi ve Operatörü 

MODÜLÜN ADI Toplama Merkezlerinden Çay Alma 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, üreticiden yaĢ çayı alma, alınan çayı muhafaza 

etme, fabrikaya sevkini ve kabulünü yapma yeterliliğinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32+(40/32) Uygulama tekrarı süresi 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Toplama merkezlerinden çayı fabrikaya almak. 

MODÜLÜN 

AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç- gereç sağlandığında tekniğine uygun 

olarak toplama merkezlerine çayı alıp fabrikaya sevk 

edebileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Üreticiden iĢlenecek yaĢ çayı tekniğine uygun olarak 

alabileceksiniz. 

2. Alınan yaĢ çayı tekniğine uygun olarak muhafaza edip 

fabrikaya sevk edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çay bahçesi, ocak, toplama merkezleri, teknoloji 

sınıfı, kütüphane 

Donanım: çuval, muhtelif elekler,  kürek, kantar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeĢit yönünden giderek artması, son ürünün 

dayanıklı, güvenilir ve çeĢitli olması, tüketicinin damak zevkinin hayat standartlarının 

artıĢına ve sosyal hayat yaĢantısının değiĢimine paralel olarak geliĢmektedir. Ayrıca, 

ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda 

çeĢitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte üretici kitlesinin 

bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı da görülmektedir. Bu durum 

üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla 

geliĢmesine yardımcı olmaktadır. Bu geliĢmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman 

ihtiyacı artmaktadır. 

  

Çay üretimi ve iĢleme bölgesel üretime dayalı geliĢim gösteren bir daldır. 

  

Modül sonunda üreticiden iĢlenecek çayı toplama merkezlerine alma, alınan yaĢ çayı 

muhafaza ve fabrikaya sevk edebilme  ile yaĢ çayı fabrikaya alma iĢlemlerini uygulama 

becerisine sahip olabileceksiniz. 

 

Severek gelmiĢ olduğunuz bölümünüzde baĢarılı olacağınızı ve bu baĢarınız sayesinde 

rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğinizi biliyoruz. Ülkemizin 

bizlerden beklediği de budur. Sizlerin baĢarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin baĢarısıdır. 

 

Modülün sizlere gerekli bilgi ve beceriyi sunacağını biliyor, baĢarılar diliyoruz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Bu faaliyet sonunda, uygun ortam sağlandığında üreticiden iĢlenecek yaĢ çayı 

tekniğine uygun olarak alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Çay toplama merkezlerinde yapılan iĢlemleri araĢtırınız. Bu araĢtırmalarınızı 

fotoğraflarla destekleyerek bir sunu hazırlayınız. Sununuzu sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. ÜRETĠCĠDEN ĠġLENECEK YAġ ÇAYI 

ALMA 
 

Çay bitkisindeki ürün hasadı, diğer bütün ürünlerden farklı olarak uzun bir süre devam 

eder. Ülkemiz Ģartlarında çay hasadı iklim durumuna bağlı olarak, Nisan ayının son haftası 

ile Mayıs ayının ilk haftalarından baĢlar 6-7 ay devam ederek Ekim ayının son haftasına 

kadar uzar. Bu süre zarfında 4 sürgün devresi bulunmaktadır. Bu devreler arasında da 2-3 

dinlenme periyodu vardır. Çay hasadı bu sürgün devreleri göz önüne alınarak yapılır. 

 

Çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucunda yetiĢen taze ve körpe nitelikteki tepe 

tomurcuğu ile bunu izleyen birinci ve ikinci yapraktan oluĢan kısım çay ürünü olarak 

tanımlanmaktadır. Sap ve ayası tam teĢekkül etmemiĢ yaprakçık da tomurcuk sayılır. 

BudanmıĢ ve bakımlı çaylıklardan hasat edilen ve kırıldıklarında lif vermeyen üçüncü yaprak 

ile körpe, taze, tek veya çift yapraklı kör sürgünler de ürün kabul edilir. 

 

YaĢ çay ürünü alımları standartlar doğrultusunda, fabrika müdürlüklerinin yetki ve 

sorumluluğu altındadır. 

 

YaĢ çay ürünü, fabrika müdürlüğünce görevlendirilecek eksper, kayıtçı-kantarcı ve 

iĢçiden oluĢan alım ekibi tarafından satın alınır. Bu ekip satın alma iĢlemlerini alım 

standartları doğrultusunda yapar. 

 

Alım yeri personeli ve görevleri; 

 

Eksper 
 

Satın alma iĢ ve iĢlemlerinde eksper, üretici ile ilk teması yapar. Alacağı yaĢ çayın 

kalitesi doğrudan üretimi etkileyeceğinden iĢletmeler ekspere büyük sorumluluklar yükler. 

 
 Alım ekibinin baĢkanı eksperdir. Eksperin de birinci derece amiri bölgesinde 

görevli ve sorumlu Kontrol Ekibi’dir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Eksper, üreticilerle iliĢkilerini olumlu etkilemek, doğacak talep ve sorunları 

gününde fabrikasına bildirmek ile yetkili, görevli ve sorumludur. 

 Üreticinin alım yerine geliĢ sırasını düzenler, günlük alım programını takip 

ederek alımların program çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Getirilen yaĢ çayı 

kontrol ve ekspertiz yapar; ürün, belirtilen tanım ve tabloya uygun ise satın 

alınır. Ürünü hata payı toleransı %10` un üzerinde ise satın alınmaz. 

 Alımın sona ermesini takiben her akĢam alım evraklarını, iĢçi apellerini ve diğer 

günlük tutanakları bağlı bulunduğu fabrikaya götürmek ve görevlilere teslim 

etmekle yükümlüdür. 

 

Kayıtçı-Kantarcı 

 
Satın alma ekibinin gözetiminde kantardaki tartım iĢlemlerini yapar ve tartım 

sonuçlarını kayıt altına alır. 

 
 Kontrolü yapılarak satın alınmasına karar verilmiĢ olan çay ürününü tartar. Tartı 

neticesini üreticiye bildirip üretici cüzdanına, yaĢ çay çeki ve kayıt pusulasına 

iĢler. 

 Üreticinin talebi hâlinde tartıyı tekrarlamaya ve üreticinin tartıyı kontrol 

etmesine izin verir. 

 Günlük alım programını takip ederek alımların program çerçevesinde 

yürütülmesini sağlar. Satın alınan ürünün miktarından Eksperle birlikte 

sorumludur. Bu iĢlemlerde talimat ve program dıĢı uygulamalar olması 

durumunda Eksperi ikaz eder. Ġkaza rağmen, Eksper kararında değiĢiklik 

yapmazsa durumu Fabrika Kontrol Ekibi’ne sunar. 

 Eksperin talimatla ilgili vereceği iĢleri yapmakla yükümlüdür. 

 Eksper ile birlikte tartı ve kayıtların eksiksiz, okunaklı yazılmasından, %10 

ıslaklık firesinin kg olarak doğru hesaplanıp düĢülmesinden birinci derecede 

yetkili ve sorumludur. 

 

ĠĢçi 
 

Eksper tarafından talimatlar doğrultusunda verilen alım yeri ile ilgili iĢleri, alım 

yerinin temizliği, alınan ürünün alım yerine serilmesi, muhafazası ve vasıtalara yüklenmesi 

gibi iĢleri yapar. 

 

1.1. Hammadde Alma 
 

Hammadde alımlarını görevlendirilen eksperler yapmaktadır. Eksperler görevlerini 

yerine getirirken kanun ve mevzuatlar doğrultusunda belirtilen hususlara dikkat ederek yaĢ 

çay ürünü satın alma iĢlemlerini yerine getirir. 

 

YaĢ çay ürünü alımlarının baĢlangıç ve bitiĢ tarihlerinin üreticilere duyurulması, alım 

ekiplerinin görevlendirilmesi ve alım yerlerinde gerekli malzemelerin bulundurulması 

hususlarının yerine getirilmesi Fabrika Müdürlüğü’nün sorumluluğudur. 

 

Alım ekibi genellikle eksper, kayıtçı kantarcı ve alım miktarının büyüklüğüne göre 

değiĢen sayıda iĢçilerden oluĢur. Alım ekibi toplama merkezlerinde üreticiden çayı teslim 

almakla görevlidir. 
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Çay alımından önce, çay ürününü ihtiva eden filiz ve yaprakların Ģekilleri çay 

iĢletmelerince hazırlanarak tablo hâline getirilir ve kampanya süresince tüm üreticilerin 

görüp yararlanabilecekleri yerlere asılır. (Resim:1.1) 

 

Üreticiler tarafından hasadı yapılan ve alım yerlerine getirilen yaĢ çay ürününün alımı, 

belirlenen talimatlar doğrultusunda yapılır. 

 

 

Resim:1.1: Çay alım tablosu 

 

1.1.1. Satın Alınacak YaĢ Çayda Aranan Özellikler  
 

Alınacak yaĢ çay ürününde yaprak sayısı, tazelik, ezilmezlik ve nem oranlarına dikkat 

etmek gerekir. Bunlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

a) Yaprak Sayısı  

 

YaĢ Çay Yaprağı: Theacea familyasının Camellia sinenensis (Thea sinensis L.) 

türüne giren kültür  bitkileri üzerindeki genç sürgünlerin ucunda oluĢan, tepe tomurcuğu ile 

bu tomurcuğun altındaki taze, körpe birinci ve ikinci yapraklardan oluĢan, lif vermeyen, 

usulüne uygun olarak toplanan filizlerdir. Bu iki tam yaprak ve bir tepe tomurcuğundan 

oluĢan çay sürgününe iki buçuk yaprak denir. Tomurcuktan henüz ayrılmamıĢ, sap ve ayası 

oluĢmamıĢ, geliĢme durumundaki yapraklar da tomurcuktan sayılır.  

 



 

 6 

 

 
Resim 1.2: Çay filizi 

YaĢ çay yaprağı sağlam, temiz, tam, ezilmemiĢ, pörsümemiĢ, solmamıĢ, küflenmemiĢ,  

üzerlerinde güneĢ yanığı, hastalık ve zararlıların izleri ile aĢırı nem bulunmamalı ayrıca 

aralarında ve üzerlerinde hiç bir yabancı madde olmamaldır. Kendine özgü renk ve kokuda, 

taze ve körpe görünüĢlü olmalıdır. 

 
 

Resim 1.3: Üç yaprak 

 

Üç Buçuk Yaprak: Üç buçuk yaprak, üç tam yaprak ve bir tepe tomurcuğundan 

oluĢan çay sürgünüdür.  

Çok Yapraklı Filiz: Bir tepe tomurcuğu ve üçten fazla tam yapraktan oluĢan çay 

sürgünüdür.  

Kör Yaprak: Tepe tomurcuğu hiç oluĢmamıĢ veya gereğince geliĢmemiĢ iki veya 

daha çok yapraklı çay sürgünüdür. 

Taze Kör Yaprak: Çay yapılabilecek ölçüde taze olan kör yapraktır.  

Kart Kör Yaprak: Çay yapılamayacak kadar kartlaĢmıĢ olan kör yapraklardır.  

Taze Tek Yaprak: Çay sürgünlerinden herhangi bir sebeple koparılan  veya ayrılan 

çay yapraklarıdır.  

Kart Yaprak: Kesimin gecikmesi  sonucu çay yapılamayacak kadar kartlaĢmıĢ olan 

iki buçuk yapraklı sürgündür. 
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b) Tazelik 

 

Taze yaĢ çay yaprağı kıvrılmak istenirse kırılmalar ve küçük parçacıklar oluĢur. YaĢ 

çay ürünü hasat edildiği gün taze olarak satın alınır. BekletilmiĢ ürün satın alınmaz. Ancak 

alım imkânsızlığı durumunda iyi muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün satın alınabilir. 
 

c) EzilmemiĢlik 

 

EzilmiĢ çay yaprakları solgun ve ısınmıĢ hâlde olur ve gözle görülür bir gevĢeklik 

tespit edilir.  

YaĢ çay yapraklarının hasat sırasında ve alım yerlerine götürülmesi sırasında 

ezilmemesine dikkat edilmelidir. EzilmiĢ ve pörsümüĢ yaprakların ayrılmasından sonra satın 

alma iĢlemi yapılmalıdır.  

 

d) Nem Oranı 

 

Yeni koparılmıĢ çay yaprağı, koĢullara bağlı olarak %70-83 arasında değiĢen miktarda 

su içerir. Kasten ıslatılmıĢ ürün satın alınmaz. Ancak toplama zamanında yağan yağmur ve 

çisenti nedeniyle ıslanan ürün %10 oranında ıslaklık firesi düĢülmek suretiyle satın alınır. 

 

1.2. Alımda Dikkat Edilecek Hususlar 
 

1.2.1. Yabancı Otların Ayırt Edilmesi 
 

Makas ve benzeri aletlerle yapılan hasat sırasında yaĢ çay yaprakları arasına yabani 

otlar ve bitki parçacıkları karıĢabilir. Satın alım sırasında yabancı otların ayıklanması 

sağlanmalıdır. Ġçerisinde yabani otlar bulunan ürün satın alınmamalıdır.  

 

1.2.2. Çöp ve liflerden ayırt edilmesi:  
 

Ġçerisinde çöp, lif, böcekli, hastalıklı sürgün ve yapraklar ile yaprak üzerinde kimyasal 

atıklar olan ürün satın alınmaz. 

 

Hata payı toleransı % 10’ un üzerinde olan yaĢ çay ürünü satın alınmaz. Satın alınan 

norm üründeki  %10 hata payı toleransı ürünün imalata verilme safhasındaki tüm analizlerde 

( alım yeri, fabrika, aktarma ve kontrol ekiplerinin analizleri ) geçerlidir. 

 

Alımı yapılan üründen tamamını temsil edecek Ģekilde belirlenen normlarda analiz 

için numune alınır. 
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Resim 1.4: Toplama merkezinde çay seçme 

 

1.3. Ürünün Tartılması ve Kayıt Defterlerinin Tutulması 
 

Eksper tarafından satın alınmasına karar verilmiĢ çay ürünü kayıtçı-kantarcı tarafından 

tartım iĢlemleri ürünün tartılmasında dikkat edilecek hususlar doğrultusunda yapılır. 

Kantarcı kayıt defteri ve üretici kayıt cüzdanı iĢlenir. (ġekil:1.1 ve ġekil:1.2) 

 

1.3.1. Ürünün Tartılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Günlük alım programı doğrultusunda, üreticinin alım yerine geliĢ sırasına dikkat 

edilerek alım ve tartım iĢlemleri yapılır.  

 Tartım sırasında üreticinin talebi doğrultusunda üreticinin tartıyı kontrol 

etmesine izin verilir. 

 Üreticinin talebi doğrultusunda tartım iĢlemi tekrar edilir. 

 % 10 hata payı toleransına dikkat edilerek tartım yapılır. 

 Tartım sonuçları kg olarak yapılır. 

 

1.3.2. Ürünün Kantarda Tartılması 
Üretici tarafından alım yerine getirilen yaĢ çay ürünü, üreticilerin alım yerine geliĢ 

sırasına ve günlük alım programına göre tartımları yapılır. Tartım sonuçları üreticiye 

bildirilir. Üreticinin itirazı durumunda tartım tekrarlanarak üreticinin tartımı izlemesine izin 

verilir. Tartı neticesini YaĢ Çay Alım Cüzdanı , YaĢ Çay Çeki ve Kayıt Pusulası Formu’na 

iĢlenir. 

 
Resim 1.5:Kantar 
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1.3.3. Su Firesinin Tespiti 
 

Yağmurlu havalarda yapılan alımlarda tartım iĢlemi yapıldıktan sonra % 10 ıslaklık 

firesi kilogram olarak hesaplanır ve toplam ağırlıktan düĢülür. Bu iĢlem genellikle kayıtçı 

kantarcı tarafından yapılır. 

 

1.3.4. Bez Firesinin DüĢülmesi  
 

Çay bezlerine sarılı olarak tartım yapılır. Tartımdan sonra yaĢ çay alım yerine 

boĢaltılır ve boĢ çay bezleri tartılarak ağırlıkları toplam ağırlıktan düĢülür. Yine bu iĢlem 

genellikle kayıtçı kantarcı tarafından yapılır. 

 

 

Resim 1.6: Çay bezi 

1.3.5. Kantar Kayıt Defterine ĠĢlenmesi   
 

Tartımı yapılarak firesi düĢülmüĢ yaĢ çay ürünü ağırlığı hesaplama ve yazımda hataya 

yer verilmeyerek kantar kayıt defterine eksper ve kayıtçı- kantarcı tarafından kayıt edilir. 

Yapılacak hatalardan eksper ve kayıtçı-kantarcı sorumludur. 
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RİZE TEVFİK İLERİ 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

ÇAY TEKNOLOJİSİ 
BÖLÜMÜ 

YAŞ ÇAY ÇEKİ VE KAYIT 

PUSULASI 

Cilt No .............. 

Sıra No .............. 

Alım yeri Adı ……………........ Tarih:   ../ ..../ ............ 
 

Köyün Adı : .............. 
 

 

ÜRETİCİNİN Tartılan Su Firesi   % Net Ağırlığı 
Net Ağırlığı                          
(Yazı İle ) 

İMZA 
Sıra 
No 

Hesap 
No Adı ve Soyadı Ağırlık(kg) (kg) (kg) 

                

                

  
  
 

            

  
  
 

            

  
  
 

            

  
  
 

            

Bu Sayfa Toplamı           

Önceki Sayfa Toplamı           

Bu günkü Sayfalar Genel 
Toplamı 

          

 
KAYITÇI-KANTARCI     EKSPER 
Adı Soyadı :     Adı Soyadı : 
Sicil No  :     Sicil No  : 
İmza  :     İmza  : 
 

 
ġekil 1.1: YaĢ çay çeki ve kayıt pusulası 

 

1.3.6. Üretici Kayıt Cüzdanına ĠĢlenmesi  
 

Tartı iĢlemi sonucu üreticiye bildirilir ve üretici kayıt cüzdanına eksper ile kayıtçı-

kantarcı tarafından iĢlenir. 
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ÇAY ÜRETĠCĠ CÜZDANI 

Tarih 
Kantar 

No 

Alınan Ürünün Ürünü 

Teslim 

Alanların 

Ġmzaları 

Ürünün 

Rakamla 

Ağırlık(kg) 

Yazı ile 

Ağırlık(kg) 

Tutarı 

TL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ġekil 1.2.: Çay üretici cüzdanı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Alım merkezine iki farklı kiĢinin getirdiği toplam 40 kg çayı teslim alınız. 

 

Kullanılan araç gereçler: 

1. Yükleyici bant, masa sandalye 

2. Kantar 

3. Kayıt defteri pusulası 

4. Üretici kayıt cüzdanı formu 

5. 40 kg yaĢ çay 

6. Çay bezi 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Alım ekibi ortamını hazırlamak için: 
 Masa ve sandalyeleri kantarın yanına 

uygun sayıda ve Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kantarı tartım öncesi kalibre ediniz. 
 

 

Resim 1.7: Alım ekibi ortamı 

 Eksper talimatları doğrultusunda 

hareket ediniz. 
 

 Kantarı kullanım talimatları 

doğrultusunda kalibre ediniz. 
 

 Ortamı hazırlarken hijyenik 

olmasına dikkat ediniz. 
 

 

 GeliĢ sırasına göre üreticinin getirdiği 

çayı kantara yerleĢtiriniz. 
 

 

Resim 1.8: Kantara yerleĢtirme 

 Var olan üretici sırasını 

bozmamaya dikkat ediniz. 

 

 Çay bohçasını kantarın tam ortasına 

dengeli olarak yerleĢtirmeye özen 

gösteriniz. 

 Tartım yapınız. 

 

Resim 1.9: Tartım 

 Tartım yaparken dikkatli olmaya 

özen gösteriniz. 

 Kantardaki ağırlıkların dengede 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gerekli su ve bez firesini hesaplayarak 

toplam ağırlıktan düĢünüz. 

 Su fire hesabı yaparken uygun 

formülü kullanınız. 

 Ekspere danıĢmadan kesin sonuç 

bildirmeyiniz. 

 Hesapladığınız ağırlık sonucunu 

kilogram olarak tartım kayıt defterine ve 

üretici cüzdanına iĢleyiniz. 

 

Resim 1.10: Kayıt defterleri 

 Kayıt bilgilerini eksiksiz 

doldurmaya özen gösteriniz. 

 Tartım sonuçlarını üreticinin ve 

eksperin gözetiminde okunaklı 

olarak yazmaya çalıĢınız. 

 Kayıt defterlerini muhafaza ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanını iĢaretleyiniz. 

 

1. Toplama merkezlerinde yaĢ çay alımından öncelikle kim sorumludur? 

A) Eksper 

B) Kayıtçı kantarcı 

C) ĠĢçi 

D) Kontrol büro 

 

2. Kontrolü yapılarak satın alınmasına karar verilmiĢ olan çay ürününü tartan, tartı 

neticesini üreticiye bildiren, üretici cüzdanına, yaĢ çay çeki ve kayıt pusulasına 

iĢlemeden kim sorumludur? 

A) Eksper 

B) ĠĢçi 

C) Kayıtçı kantarcı 

D) Kontrol büro 

 

3. YaĢ çay ürünü alımlarının baĢlangıç ve bitiĢ tarihlerinin üreticilere duyurulması, alım 

ekiplerinin görevlendirilmesi ve alım yerlerinde gerekli malzemelerin bulundurulması 

hususlarının yerine getirilmesi kimin sorumluluğundadır? 

A) Eksper 

B) Fabrika müdürlüğünün 

C) Kooperatiflerin 

D) Kontrol büro 

 

4. Eksper tarafından talimatlar doğrultusunda verilen toplama merkezi ile ilgili iĢleri, 

toplama merkezinin temizliği, alınan ürünün toplama merkezine serilmesi, muhafazası 

ve vasıtalara yüklenmesi gibi iĢleri kim yapar? 

A) Üretici 

B) TaĢıyıcı araç Ģoförü 

C) Kayıtçı kantarcı 

D) ĠĢçi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi satın alınacak yaĢ çayda aranan özelliklerden değildir? 

A) Yaprak sayısı 

B) EzilmemiĢlik 

C) YeĢermiĢlik 

D) Nem oranları 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Alım merkezine üretici tarafından getirilen 20 kg çayı alınız. Yaptığınız iĢlemleri 

aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Masa ve sandalyeleri kantarın yanına uygun sayıda ve Ģekilde 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

2. Kantarı tartım öncesi kalibre ettiniz mi?   

3. GeliĢ sırasına göre üreticinin getirdiği çayı kantara 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

4. Tartım yaptınız mı?   

5. Gerekli su ve bez firesini hesaplayarak toplam ağırlıktan 

düĢünüz mü? 
  

6. Hesapladığınız ağırlık sonucunu kilogram olarak tartım kayıt 

defterine ve üretici cüzdanına iĢlediniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

Cevabı HAYIR olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında alınan yaĢ çayı tekniğine uygun 

olarak muhafaza edebileceksiniz. 

 

 

 
Alınan yaĢ çayın muhafaza edilmesini toplama merkezlerinde inceleyiniz. 

 

2. ALINAN YAġ ÇAYI MUHAFAZA VE 

FABRĠKAYA SEVK ETME 
 

2.1. Alınan YaĢ Çayı Muhafaza Etmek 
 

Alınan yaĢ çay, fabrikaya sevk edilene kadar kalitesini koruması için uygun Ģartlarda 

muhafaza edilmelidir. Çayın yapısında bulunan enzimler muhafaza sırasında olumsuz 

değiĢikliklere neden olur. Ayrıca çayda hasattan sonra solunum devam ettiğinden dolayı 

(solunum ekzotermik olduğundan) kızıĢma denilen olaya neden olur ve havalandırılmazsa 

çayda yanma meydana gelir. Bu ve diğer olumsuzlukları önlemek için çayın muhafazasında 

aĢağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir:  

 

a) Sıcaklık: En iyi muhafaza sıcaklığı 27-21 °C’ dir. En uygun sıcaklık 26.5 °C veya 

civarıdır. 

b) Nem: Kararmaları engellemek için ortamın, en uygun nisbi hava nemi % 85 

olmalıdır. 

c) Serilme kalınlığı ve yoğunluğu: Havanın ulaĢabileceği bir kalınlık olmalıdır. Bu 

kalınlık m
2
’ ye 25 kg’ ı ve yüksekliği 25 cm’ yi geçmemelidir.  

 

 
Resim 2.1: Çayın havalandırılması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Ürünün Çay Alım Yerlerine BoĢaltılması ve Serilmesi 
 

Alımı yapılmıĢ çay yaprakları alım yerine boĢaltılmadan önce alım yerinin mutlaka 

temizlenmesi gerekir.  

 Alım yerleri zemini düzgün ve Ģaplı olmalıdır. 

 Kampanya açılıĢı ve sürgün dönemi bitimlerinde alım yeri önce süpürülür, 

ardından su ile yıkanır. 

 Alım yerinden her yaĢ çay ürünü naklinden sonra zemin süpürülüp temizlenir. 

 Alım yerinde çay alımı ile ilgili teçhizat ve malzeme dıĢında hiçbir malzeme 

bulundurulmaz. 

 Satın alma esnasında alım yeri içerisinde görevli personel ve ürünü ekspertiz 

edilen üreticilerden baĢkası bulunamaz. 

 Satın alınan ürün alım yerine m
2
’ ye 25 kg’ ı ve yüksekliği 25 cm’ yi 

geçmeyecek Ģekilde serilir. 

 

2.1.1.1. BoĢaltılan Çay Yapraklarının Havalandırılması 
 

Alım yerindeki ürün hava Ģartlarına göre belirli aralıklarla zedelenmeden karıĢtırılarak 

havalanması sağlanmalıdır. Alım yerine serilerek havalandırılmadan fabrikaya ürün sevki 

yapılmamalıdır. 

 

 
Resim 2.2: Toplama merkezine havalandırılarak çayın serilmesi 

 

2.2. Ġstenilen Miktarda YaĢ Çayı Fabrikaya Sevk Etme 
 

2.2.1. YaĢ Çayın Fabrikaya Sevki 

 
YaĢ çay ürünü sevkiyatı bu iĢ için kiralanan vasıtalarla yapılır. Alım ekibi fabrika 

müdüründen yazılı izin almaksızın hiçbir Ģekilde kiralık vasıtalar dıĢındaki vasıtalarla ürün 

sevk edemez. 
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Fabrikadan alım yerine gönderilen vasıtanın usulüne uygun imzalanmıĢ kapı çıkıĢ 

kâğıdı eksper tarafından kontrol edilir. Kapı çıkıĢ kâğıdı olmayan vasıtalara ürün teslim 

edilmez. 

 

Kiralık vasıtalar temizlendikten ve fabrikada kontrol edildikten sonra alım yerine 

yüklemeye gönderilir.Temizlenmeyen veya temizlenemeyecek durumda olan kiralık 

vasıtalara yükleme yapılmaz. 

 

Alım yerinden yüklenen vasıtanın Ģoförüne usulüne uygun tanzim edilen yollama 

kâğıdı ile kapı çıkıĢ kâğıdı tastık edilip verilir ve fabrikaya gönderilir. Yollama kâğıdının bir 

sureti alım yeri ekibince muhafaza edilir. 

 

Vasıtalar, kiralama Ģartnamesinde belirtilen tonajlara uygun miktarda çiğnenip 

bastırılmadan yüklenir. 

 

Nakliye sırasında satın alınmıĢ olan yaĢ çayın yağmur, toz, güneĢ ve dıĢ etkenlerden 

etkilenmemesi, yerlere dökülüp saçılmaması için vasıtaların üzerleri (kasaları) bağlama 

talimatındaki Ģekilde uygun, temiz bir bezle örtülmeli ve bağlanmalıdır. Örtü bezi yırtık, 

kısa, naylon ve branda gibi çayın muhafazasını olumsuz etkileyecek Ģekilde olmamalıdır. 

 

2.2.1.1. Alım Noktalarından Fabrikaya YaĢ Çayın Nakliyesi 
 

Çay fabrikaları aktarma programını da göz önüne alarak saatlik bir çekim programı 

hazırlar. Hazırlanan bu program fabrikada hazır bulunur. Çekim programı hazırlanırken 

fabrikaların normal kapasitede çalıĢabilmeleri, istenilen saatlerde alım yapabilmeleri ve alım 

programını aksatmadan uygulayabilmeleri için alım yerlerinde önceden belirlenen ideal stok 

miktarı kadar çay bulundurması gerekir.  

 

Fabrikalarda aktarma iĢlemi 24 saati kapsayacak Ģekilde yapılmaktadır. Aktarma 

veren alım yerleri aktarma saatlerini ve miktarlarını hesap etmelidir. Toplama merkezleri 

fabrikayla irtibat hâlinde olmalı ve böylece program karĢılıklı olarak aksatılmadan 

iĢlemelidir. 

 

Çekim programı hazırlanırken mesai dıĢında çay çekilecek alım yerlerinin konumu 

göz önüne alınmalıdır. Bunun için tüm sabit alım yerlerinin mesai dıĢında çay çekilebilecek 

duruma getirilmesi gerekir. Mesai dıĢında çay çekilen alım yerleri sıfırlanmalıdır. Alım 

yerlerinden çay çekilirken ilk alınan çaylardan baĢlamak suretiyle fabrikaya sevk iĢlemi 

yapılmalıdır. Bu yönteme dikkat edilmediği takdirde çay yaprakları uzun sure 

bekletildiğinden kalitesinde düĢüĢ meydana gelecektir bu da istenmeyen bir durumdur.  

 

Yükleme ÇeĢitleri 

 

YaĢ çay yaprakları araçlarla nakliye edilirken aĢağıdaki Ģekillerde yükleme yapılır; 

 

 Toplama merkezlerinden kamyonlara yüklenecek çay yaprakları  kasalara 

konularak dampere yüklenir. 

 Toplama merkezlerinde bulunan çay yaprakları, çay sepetleriyle kamyona 

yerleĢtirilir. 

 Alım yerindeki çay yaprakları kamyon damperine serbest halde bastırılmadan 

yüklenir. 
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Resim 2.3: TaĢıyıcı aracın yüklenmesi   Resim 2.4: Araçta çayın üstünün örtülmesi 

  

 
Yüklemede Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 YaĢ çay ürünü sevkîyatı bu iĢ için kiralanan vasıtalarla yapılır. Alım ekibi, 

fabrika müdüründen yazılı izin almaksızın hiçbir Ģekilde kiralık vasıtalar 

dıĢındaki vasıtalarla ürün sevk edemez. 

 Fabrikadan alım yerine gönderilen vasıtanın usulüne uygun imzalanmıĢ kapı 

çıkıĢ kâğıdı eksper tarafından kontrol edilir. Kapı çıkıĢ kâğıdı olmayan 

vasıtalara ürün teslim edilmez. 

 Kiralık vasıtalar temizlendikten ve fabrikada kontrol edildikten sonra alım 

yerine yüklemeye gönderilir. Temizlenmeyen veya temizlenemeyecek durumda 

olan kiralık vasıtalara yükleme yapılmaz. 

 Alım yerinden yüklenen vasıtanın Ģoförüne, usulüne uygun düzenlenen yollama 

kâğıdı ile kapı çıkıĢ kâğıdı tastık edilip verilir ve fabrikaya gönderilir. Yollama 

kâğıdının bir sureti alım yeri ekibince muhafaza edilir. 

 Vasıtalar, kiralama Ģartnamesinde belirtilen tonajlara uygun miktarda, çiğnenip 

bastırılmadan yüklenir. 

 Nakliye sırasında satın alınmıĢ olan yaĢ çayın yağmur, toz, güneĢ ve dıĢ 

etkenlerden etkilenmemesi, yerlere dökülüp saçılmaması için vasıtaların üzerleri 

(kasaları) bağlama talimatındaki Ģekilde uygun, temiz bir bezle örtülmeli ve 

bağlanmalıdır. 

 Örtü bezi yırtık, kısa olmamalı, naylon ve branda gibi çayın muhafazasını 

olumsuz etkileyecek nitelikleri taĢımamalıdır. 

 

YaĢ Çayın Vasıtalara Yüklenmesi 

 

YaĢ çay yaprakları gerekli kayıtlar tutulduktan sonra yüklemede dikkat edilecek 

hususlar göz önünde bulundurularak vasıtalara yüklenir ve fabrikaya sevk edilir. 

 

2.2.1.2. YaĢ Çay Nakliyesinin Kayıt ĠĢlemlerinin Tutulması 

 

Kurallarına uygun olarak vasıtalara yüklenen çay yapraklarının fabrikaya gönderilmesi 

için yollama evrakı ve teslim evrakı düzenlenir. Bu belgelerin düzenlemesi sırasında 

bilgilerin doğru olmasına ve evrakın okunaklı olarak doldurulmasına dikkat edilmelidir. 
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Yollama Evrakı 

 

 
ġekil 2.1: Çay yaprağı yollama kâğıdı 

 

Teslim Evrakı  
 

Alım yerlerinde eksper tarafından yükletilen vasıta için, fabrikaya yollama evrakıyla 

beraber teslim tutanağı da düzenlenir( teslim evrakı). Bu tutanağın bir sureti eksperde kalır, 

diğer sureti araç Ģoförüne verilir. Araç Ģoförü yollama evrakı ve teslim tutanağıyla birlikte 

yaĢ çayı fabrikaya teslim eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

100 kg teslim alınan yaĢ çayı muhafaza ederek sevkîyat kayıtlarını tutunuz. 

 

Kullanılan Araç ve gereçler: 
1. Yükleme bandı 

2. DiĢli kürek 

3. Süpürge 

 
 

ĠĢlem Basamakları 
Öneriler 

 
 Alım yerinin temizliğini kontrol ediniz. 
 

 

Resim 2.5: Toplama merkezi temizliği 

 Bir sonraki üreticiye geçmeden alım 

yerinin temizlenmesini sağlayınız. 

 
 Çay bezlerini alım yerine boĢaltınız. 
 

 

Resim 2.6: Toplama merkezine çay bezlerinin 
boĢaltılması 

 Hijyenik çalıĢınız 

 
 Çay yapraklarını alım yerine m

2
’ de 25 

kg’ı geçmeyecek ve en fazla 25 cm 

yüksekliğinde olacak Ģekilde seriniz. 
 

 Verilen talimatlara uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim:2.7. Toplama merkezine çayın serilmesi 
 

 Çay yapraklarını havalandırınız. 
 

 

Resim 2.8: Toplama merkezlerinde çayın 
havalandırılması 

 Havalandırma sırasında diĢli kürek 

kullanınız. 

 Çay yapraklarının ezilmemesine 

dikkat ediniz. 

 Havalandırma iĢlemini çay yapraklarını 

fabrikaya sevk edene kadar periyodik 

olarak yapınız. 

 

 Fabrikadan gelen araçtan  kapı çıkıĢ 

formunu alınız. 

 Kapı çıkıĢ formu olmayan araçlara 

asla yükleme yapmayınız. 

 Yollama evrakını doldurup bir örneğini 

saklayarak Ģoföre teslim ediniz. 

 Yollama evrakını eksiksiz ve okunaklı 

yazınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz. 

 

(  ) 1.Toplama merkezlerinde çay alım programına göre fabrikaya yaĢ çay çekim iĢlemini 

yapınız. 

 

(  ) 2. Toplama merkezi yaĢ çay alımı alınmadan önce temizlenmelidir. 

 

(  ) 3. Toplama merkezine dileyen herkes girebilir. 

 

(  ) 4. Satın alınan çay toplama merkezlerinde çuvallar içinde üst üste koyularak muhafaza 

edilir. 

 

(  )5. Satın alınan yaĢ çay toplama merkezinde serildikten sonra periyodik olarak 

havalandırılmalıdır. 

 

(  )  6. Toplama merkezine serilen yaĢ çayın yüksekliği en az bir metre olmalıdır. 

 

(  )  7. Toplama merkezinde muhafaza edilen yaĢ çay miktarının bilinmesine gerek yoktur. 

 

(  )8. Toplama merkezlerinden fabrikaya belgeleri düzenlenmeyen araçlarla yaĢ çay 

gönderilebilir. 

 

(  ) 9. Yüklenen araçlar için yollama kâğıdı düzenlenir ve bir örneği alım yeri ekibince 

saklanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Teslim edilen 50 kg çayı muhafaza ediniz. Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz 

çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alım yerinin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

2. Çay bohçalarını açarak alım yerine boĢalttınız mı?   

3. Çay yapraklarını uygun Ģekilde serdiniz mi?   

4. Çay yapraklarını havalandırdınız mı?   

5. Çay yapraklarını fabrikaya sevk edene kadar havalandırma 

iĢlemini periyodik olarak tekrarladınız mı? 

  

6. Fabrikadan gelen araçtan  kapı çıkıĢ formunu alınız mı?   

7. Yollama evrakını doldurup bir örneğini muhafaza edip 
Ģoföre teslim ettiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

HAYIR olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz. Önündeki harfi 

parantez içine yazınız. 

 

(  ) 1.  Üç tam yaprak ve tepe tomurcuğundan oluĢan çaya ................................... sürgünü 

denir. 

 

(  ) 2.  Bir tepe tomurcuğu ve üçten fazla tam yapraktan oluĢan çaya 

................................denir. 

 

(  ) 3.  Satın alınan ürünün tartım iĢlemi yapıldıktan sonra tartım miktarı ....................... 

gösterilir. 

 

(  )4.  Eksper tarafından satın alınmasına karar verilmiĢ çay ürünü kayıtçı-kantarcı 

tarafından tartım iĢlemleri ürünün tartılmasında dikkat edilecek hususlar doğrultusunda 

yapılır. ...................................... iĢlenir. 

 

(  )5.   Toplama merkezlerinde tartım sonucunda bulunan ağırlıktan  

............................................ firesi düĢülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanını iĢaretleyiniz. 

 

6. YaĢ çayın toplama merkezindeki bekleme firesi % kaçtır? 

A. % 5 

B. % 3 

C. % 30 

D. % 10 

 

 

A – kantarcı kayıt defteri ve üretici 

kayıt cüzdanı           

B – çok yapraklı filiz 

C – üç buçuk yaprak          

D – bez firesi   

E – üreticiye 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Vasıtalar fabrikadan toplama merkezlerine yollanırken hangi evrak düzenlenir? 

A) Vasıta çıkıĢ fiĢi 

B) Üretici kayıt cüzdanı 

C) Kantar fiĢi 

D) YaĢ çay çeki kayıt pusulası 

 

8. Üreticiden satın alınan yaĢ çayın toplama merkezine serilme yüksekliği ne kadardır? 

A) 50cm 

B) 45cm 

C) 25cm 

D) 5cm 

 

9. Fabrikaya gelen yaĢ çaydan analiz için alınan örnekler nereye gönderilir? 

A) Kontrol ekibine 

B) Toplama merkezine 

C) Fabrika müdürlüğüne 

D) Laboratuvara 

 

10. Araç üzerindeki çayın soldurma bandına boĢaltılmasından kim sorumludur?  
A) Kontrol ekibi 

B) Eksper 

C) Teslim alma ekibi 

D) Kontrol büro 

 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda, eksikleriniz varsa öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Bütün soruları doğru cevapladıysanız, tebrikler! Modülü tamamladınız. Öğretmeniniz 

size çeĢitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

UYGULAMALI TEST  
 

Siyah çay üretmek üzere iĢletmeye hammadde alıp, iĢlemeye gönderene gerekli 

iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

YETERLĠLĠK                                       Toplama merkezlerinden çayı fabrikaya almak 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1-Faaliyet Ön Hazırlığı   
 ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   
 Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?   
 Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

2-ĠĢ Güvenliği   
 ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   
 ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   
 Kullanılan araç, gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   

3-Üreticiden ĠĢlenecek YaĢ Çayı Almak   
 Alım yerinin alıma uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   
 Üreticileri geliĢ sırasına göre sıraya koydunuz mu?   
 Alınacak yaĢ çayı sırayla alıp alım merkezine serdirdiniz 

mi? 
  

 Alınan yaĢ çayın tartım iĢlemlerini titizlikle yaptınız mı?   
 Tartımdan hemen sonra su ve bez firesini toplam 

ağırlıktan düĢtünüz mü? 
  

 Tartım sonuçlarını kayıt defterlerine okunaklı olarak 

yazdınız mı? 
  

 Üretici kayıt cüzdanına tartım sonucunu kg olarak 

yazdınız mı? 
  

4-Alınan YaĢ Çayı Muhafaza Ve Fabrikaya Sevk 

Etmek 

  

 Tartılan çay bohçalarını alım yeri muhafaza alanına 

boĢalttınız mı? 
  

 BoĢaltılan çay yapraklarını alana serdiniz mi?   
 Serilen çay yapraklarını talimatlara uygun Ģekilde 

havalandırdınız mı? 
  

 Toplama merkezinde muhafaza ettiğiniz yaĢ çay 

yapraklarını periyodik olarak havalandırdınız mı? 
  

 Toplama merkezi yaĢ çay çıkıĢ fiĢlerini eksiksiz 

doldurdunuz mu? 
  

 Fabrikadan gelen araçtan kapı çıkıĢ formunu alınız mı?   
 Yollama evrakını doldurup bir örneğini muhafaza edip 

Ģoföre teslim ettiniz mi? 
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DEĞERLENDĠRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet ise modülü 

tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları uygulayacaktır. 

Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

 

CEVAP ANAHTARI 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 D 

 

MODUL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Üç buçuk yaprak 

2 Çok yapraklı filiz 

3 Üreticiye 

4 Kantarcı kayıt defteri ve 

üretici kayıt cüzdanına 

5 Bez firesi 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 

10 C 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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