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AÇIKLAMALAR 
KOD 541GI0104 

ALAN Gıda Teknolojisi 

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

MODÜLÜN ADI Çay Soldurma 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, çay yapraklarını soldurma ünitesine alma ve 

soldurma yapma yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

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

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Soldurma yapmak. 

MODÜLÜN 

AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç-gereç sağlandığında tekniğine 

uygun Ģekilde çay yapraklarını soldurma makinesine alıp 

soldurabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Çay yapraklarını tekniğine uygun olarak soldurma 

makinesine alabileceksiniz. 

2. Alım esaslarına uygun Ģekilde yaĢ çayı soldurma 

makinesinde soldurabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet. Üretim atölyesi 

Donanım: Soldurma makinesi, çeĢitli kürek, süpürge, çay 

bezleri ortamda hazır bulundurulmalıdır 

 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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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 yaĢantısının değiĢimine paralel olarak geliĢmekte ve farklılık 

göstermektedir. Ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin yada arz 

biçiminin, gramajda çeĢitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte 

üretici kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı 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 

dallardır.Ülkemizde yetiĢen son derece nitelikli ve kaliteli çayların bilen ellerde üretilmesi, 

iĢlenmesi ekonomimiz açısından da çok önemlidir. 

 

Modül sonunda çay yapraklarını soldurmaya alma ve soldurma 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. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun Ģekilde çay 

yapraklarını soldurmaya serebileceksiniz. 

 

 

 

 

ĠĢletmelerde soldurma makinelerini ve çalıĢma prensiplerini araĢtırarak sunum 

hazırlayınız ve sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. SOLDURMAYA ALMA 
 

1.1. Ġstenilen Miktarda YaĢ Çayı Fabrikaya Alma 
 

1.1.1. YaĢ Çayın ĠĢletmeye Alınması  
 

Çay toplama merkezlerinde kurallarına uygun olarak yüklenen araç,  yaĢ çay 

yapraklarını düzenlenen evraklarla birlikte fabrikaya getirir. Fabrikaya getirilen yaĢ çay, 

Ģoför tarafından fabrika müdürlüğünce oluĢturulan teslim ekibine teslim edilir. Teslim 

ekibinin görevleri genel olarak aĢağıdaki gibidir; 

 Alım ekibinin yaptığı iĢleri yerinde ( toplama merkezlerinde ) kontrol etmek. 

 TaĢıma araçlarının fabrikadan toplama merkezlerine gönderilmesini 

düzenlemek. 

 Fabrikaya gelen yaĢ çay yüklü aracın satın alma ekibince düzenlenen belgelerini 

Ģoförden teslim almak. 

 YaĢ çay yüklü araçtan tüm ürünü temsil eden numuneler alarak analize 

göndermek. 

 Yapılan analiz sonucunda uygun bulunan ürünün bekletilmeden üretime 

alınmasını sağlamak. 

 Toplama merkezlerinde satın alma ekibi tarafından alınan üründe tespit edilen 

olumsuzlukları belirlemek ve raporlandırmak. 

 Üretime uygun olamayan yaĢ çayın imha edilmesini fabrika müdürlüğüne bilgi 

vererek sağlamak. 

 

Teslim alma ekibi, yapılan bütün iĢlemlerden dolayı fabrika müdürlüğüne karĢı 

sorumludur.  

 

Teslim alma ekibi, belirlenen görevleri çerçevesinde gelen yaĢ çayı teslim alarak 

üretime verilmesini sağlar.  

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.2. Satın Alınan YaĢ Çayın Kontrolü 
 

Satın alınan ürünün alım talimatına uygunluğu fabrika kontrol büro, fabrika kontrol 

ekipleri ve kontrol ekipleri tarafından takip edilir. 

 

 Kontrol büro 

Muhasebe müdürlüğü sorumluluğunda fabrika bünyesi içerisindeki memurlardan 

istifade etmek suretiyle bir kontrol bürosu kurulur. Büronun bütün iĢlemlerinden muhasebe 

müdürü sorumludur. 

 

Alım yerinden gelen satın alınan evraklar ve tutanaklar kontrol büroya teslim edilir. 

Büro bu evrakların usulünce tanzim edilip edilmediğini, rakam ve imzaların doğruluğunu, 

alım programına uygun iĢler yapılıp yapılmadığını, silinti, kazıntı gibi usul dıĢı iĢlemleri 

inceler. Kontrol büro inceleme sonucunda evrakların arkasına “Kontrol Büro” kaĢesini 

vurarak incelendiğini belirler. Gerekli hâllerde rapor tanzim ederek iĢlem yapılmak üzere, 

muhasebe kısım müdürü vasıtasıyla fabrika müdürüne sunar. 

 

Günlük satın alınan ürün miktarını ve alım programına uygun olup olmadığını tespit 

edip fabrika müdürlüğüne bildirir. 

 

Alım yeri itibarı ile satın alma – tesellüm miktarını bir liste hâlinde ve günlük olarak 

fabrika müdürünün onayına sunar. 

 

Alım yeri itibarı ile ürün ve ıslak firesini ayrı ayrı günlük olarak kontrol eder. Bu 

kontrollerde alım yerlerinin genel fire durumlarını sürgün sonu itibarı ile ve de alım yerleri 

sıfırlandığı tarihlerde belirler. Talimat dıĢı fireleri fabrika müdürüne sunar. 

 

 Fabrika kontrol ekipleri 

ĠĢletmeler çaylık alan geniĢliğini, ekim ve alım yeri sayısını dikkate almak suretiyle 

yeterli sayıda kontrol ekibi oluĢturur. OluĢturulan kontrol ekiplerinde; ziraat mühendisleri ve 

çay eksperi, teknisyen görevlendirilir. Fabrika müdürü gerekli gördüğü takdirde, fabrikadaki 

diğer elemanları da bu ekiplerle görevlendirebilir. Kontrol ekiplerinin görev yetki ve 

sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir; 

 

Her ekip görev alanındaki çaylıkların geliĢmeye durumunu takip edecek, hasat 

durumuna gelmiĢ çaylıkların sahiplerine ürünü geciktirmeden toplamaları için uyarıda 

bulunur. 

 

Alım ekibi tarafından alım talimatının tam ve doğru uygulanıp uygulanmadığını, 

üreticilere adil ve eĢit olarak davranılmasını kontrol eder. 

 

Alım ekibinin görevine devamını izler. 

 

Alım ekibi ile üreticiler arasında ürünün kalite normu ile ilgili çıkan anlaĢmazlıkları 

sonuçlandırır. 
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Kontrol ekipleri iĢ emniyeti ve alım talimatını uygulama yönünden gerek gördükleri 

takdirde, alım yerlerinde çay alımını geçici olarak durdurur ve alınan kararı en kısa zamanda 

fabrika müdürüne bildirir. 

 

Alım yeri personeli arasında çıkabilecek her türlü anlaĢmazlığa müdahalede yetkili ve 

görevlidir. 

 

Fazla ürün birikmiĢ alım yerlerinden ürünün öncelikle fabrikaya çekebilmesi için 

ilgililere bilgi sunar. 

 

Alım yerlerinde ürünün muhafazasında, vasıtalara yükleniĢlerinde, nakliye esnasında 

görülen usulsüzlük ve noksanlıklara müdahale edip giderir 

 

Görev bölgesindeki eksper ve alım yeri personelinin amiri olarak görev yapar. 

 

Alım yerleri, fabrika müdürlüğünce belirtilen saatte açılır ve akĢam belirtilen saatte 

kapatılır. Bu gereğe uymayan alım ekipleri hakkında fabrikası gerekli iĢlemi yapar. 

 

Kontrol ekipleri, her akĢam o günkü faaliyetleri hakkında tarım kısım müdürüne rapor 

sunar. Raporlar tarım kısım müdürü tarafından fabrika müdürüne sunulur.  

 

 Kontrol ekipleri 

Fabrikaların kapasiteleri ve çaylık alan miktarları dikkate alınarak oluĢturulan kontrol 

ekipleri,  satılan yaĢ çayın alım talimatına uygunluğunu takip eder. Bu ekiplerin görev, yetki 

ve sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir; 

 

Fabrikalarca tesellüm edilen yaĢ çay ürününün alım talimatına uygun olup olmadığını 

kontrol eder, tespit ettikleri aksaklıkları genel müdürlüğüne sunar. 

 

Fabrikalarca oluĢturulan tesellüm heyeti, kontrol bürosu ve kontrol ekiplerinin 

çalıĢmalarını izler ve görülen aksaklıklar için ikazda bulunur, tedbir alınır. 

 

Alım yerlerinde, talimata ve programa göre çay alımı yapılıp yapılmadığını, ürün ve 

ıslaklık firesinin alım evraklarına, usulüne uygun olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol 

eder, kontroller sırasında alım yeri evraklarına “Kontrol EdilmiĢtir” ibaresi yazarak imzalar. 

 

Kontroller sırasında talimatlara uymayan herhangi bir olay ile karĢılaĢıldığında, 

kontrol ekibi durumu raporla bağlar ve raporun bir suretini fabrika müdürlüğüne, bir suretini 

de, genel müdürlüğe sunar. 

 

Alımda karĢılaĢılan sorunlarda, fabrika müdürünün talimatı üzerine sorunun 

çözümünde fabrikaya yardımcı olur, fabrikalar arası koordinasyonu sağlar. 

 

Aktarıma gelen çaylarda, aktarma alan fabrikanın tesellümü esastır; aktarma 

konusunda doğacak itilaflar, talimatlar çerçevesinde kontrol ekipleri tarafından çözümlenir. 
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Kontroller sırasında aktarıma gelen ve tesellüm edilen çayların analizlerini kontrol ve 

tasdik eder. 

Fabrikalarca oluĢturulan kontrol ekiplerinin çalıĢmalarını denetler. 

 

Müdürlük denetlemeleri ile ihtisas dairelerince sürgün dönemlerinde ve kampanya 

sonunda yapılan alım ve üretim raporlarının değerlendirme sonuçlarında, fabrika yönetimi ile 

birlikte kontrol ekibindeki elemanlar sorumludur. 

 

1.1.3. Fabrikada Tartım ve Tesellüm (Alım) ĠĢlemleri 
 

Çay fabrikalarından yaĢ çay yaprağı almak için çay alım yerlerine gönderilecek 

vasıtaların, yaĢ çay fabrikasından çıkmadan önce aracın boĢ olarak darası kantarlarda 

tartılarak alınır. Çay yaprağını almadan önce darası alınmıĢ araç, çay alım yerlerine yaĢ çay 

yaprağını almak için gönderilir. Araçlar için vasıta çıkıĢ fiĢi düzenlenir. Vasıta çıkıĢ fiĢi 

fabrika tarafından gerekli bilgiler yazılarak gönderilir. 

 

 
       

VASITA ÇIKIġ FĠġĠ 
    

ÇAY FABRĠKASI     

    ÇIKIġ DÖNÜġ   

  Tarihi       

  Saat       

  Km       

     

  Vasıtanın Plaka Nu.su     

  ġoförün Adı Soyadı     

  Verildiği servisin ve Ģahsın adı     

  Nereye ve ne iĢ için gidildiği     

     

  VASITANIN ÇIKIġ - GĠRĠġ DURUMU   

   

       Bir defa 

çıkabilir 
 

 

       Bir gün 

devamlı  çıkabilir 
 

 

       Seyahat Ġçin       

çıkabilir 
 

  

    

  
AÇIKLAMA 

   

     

   
BĠRĠM AMĠRĠ 

  

              

Parktan vasıta alırken saha amirine verilecektir. 

ġekil 1.1: Vasıta çıkıĢ fiĢi 
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Fabrikalarda vasıtaların fabrikaya giriĢ sırasına göre boĢaltılmaları sağlanır. Aktarma 

alan iĢletmelerde gelen çaylarda kızıĢma ve yanma durumu söz konusu olduğunda öncelikle 

bu vasıtalar boĢaltmaya alınır. 

 

Fabrikanın bir saatte iĢleyeceği çay miktarı kadar çay, bir saatte soldurma teknelerine 

yavaĢ yavaĢ boĢaltılır. Birden fazla boĢaltma yeri olan fabrikalar ise saatlik boĢaltacağı çayı 

bant sayısına göre ayarlar. Vasıtaların tonajına göre hesap edilecek boĢaltma süresi, bir 

görevli tarafından “YaĢ Çay BoĢaltma Formu”na iĢlenerek bu süre titizlikle takip edilir. 

Böylece fazla ya da az çayın boĢalması önlenmiĢ olunur. 

 

1.2. Soldurma Makinelerinin Tanımı 
 

Soldurma, sıcak hava ile suyu buharlaĢtırılarak azaltılan çay yaprağının, fiziksel olarak 

kıvırma iĢlemi için uygun hâle dönüĢtürülme iĢlemidir. Bu iĢlem contınue (hareketli) 

soldurma ve sabit soldurma makinelerinde yapılmaktadır.  

 

1.3. Soldurma makinesinin görevi 
 

Soldurma makineleri, çay yaprağının bünyesinde bulunan % 70–80 oranındaki suyun,  

yaklaĢık 32 
0
C sıcaklığındaki hava ile % 30- 40 oranında buharlaĢtırılarak çay yaprağını 

yumuĢak hâle getirir. Çay yaprakları soldurma makinelerinde soldurularak fiziksel olarak 

kıvırma iĢlemine hazır hâle gelir. 

 

1.4. Soldurma Makinelerinin Özellikleri 
Soldurma iĢlemi için iĢletmelerde, sabit traf sistemi ile soldurma makineleri ve 

hareketli ( continue ) traf sistemi ile soldurma makineleri kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil.1.2: Sabit soldurma makinesi genel görünümü 
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 Sabit Soldurma 

YaĢ çay ürününü sabit soldurma makinesine almadan önce aĢağıdaki hususların yerine 

getirilmesi gereklidir; 

 Traf kafes telleri eksilmiĢ ve çok fazla deforme olmuĢsa değiĢtirilmelidir. 

 BoĢluklarda sarkma yapmıĢsa, tamamen sökülerek ters çevrilip yeniden 

düzeltilerek gerdirilip monte edilmelidir. Çok geniĢ olan gözlerde lama veya 

ince köĢebentlerle alttan takviye yapılmalıdır. 

 Tekne kısımlarında çürüyen sunta kısımları onarılmalı ve değiĢtirilmelidir. 

Alttan veya yanlardan hava kaçakları önlenmelidir. 

 Isıtıcı kısmında kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli, buhar giriĢ ve çıkıĢ 

hattındaki armatürler sökülerek bozulan parçaları (ring, conta, vb.) değiĢtirilerek 

onarımları yapılarak çalıĢır duruma getirilmelidir 

 Vantilatör yataklama mili yatak ve bilyaları kontrol edilip revizyon edilecek, 

vantilatör rotor ve kanatlan kontrol edilecek motor kızakları, kasnaklar ve 

kayıĢların sentesinde olup olmadığı kontrol edilecektir 

 

 

Resim.1.1: Sabit soldurma 

Soldurmaya verilecek havanın sıcaklığı, yaĢ çayın tazeliği, ıslaklık durumu, hava ve 

çalıĢma koĢullarına göre ortam sıcaklığı ile 38
o
C arasında değiĢebilir. Ġdeal soldurma 

sıcaklığı 32
o
C‟dir. Sıcaklık, her bir soldurma teknesine bağlanan bir dijital termometre ile 

takip edilir.  

 

Yaprağın solma durumuna göre soldurma teknesine verilen sıcaklık ayarlanır.  

 

Her saat baĢı soldurma teknelerine verilen sıcaklık kontrol edilerek “Soldurma Kontrol 

Formu”na iĢlenir.  

 

SolmuĢ yaprağın; sarkık, hâlsiz ve pörsümüĢ durumda olması, canlı ve parlak 

olmaması, sap kısımlarının kırılmadan eğilir ve bükülebilir durumda olması, yaĢ çayın iyi 

solduğunun göstergesidir. Solma olayı buna göre takip edilir.  
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Solma iĢlemi tamamlandıktan sonra, solmuĢ çay yaprakları taĢıyıcı banta verilerek 

kıvırmaya sevk edilir. 

 

 Contınue (Hareketli) Soldurma 

YaĢ çay ürününü hareketli soldurma makinesine almadan önce aĢağıdaki hususların 

yerine getirilmesi gereklidir; 

 YaĢ çay solmuĢ veya taĢıma bantları ve yükleme bünkerlerinin, herhangi 

bir tıkanıklığa meydan vermeyecek Ģekilde yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

 Ana tambur ve taĢıyıcı ruloların yüzeylerinin temiz olması ve polyester 

bandın düzgün çalıĢmasına engel olan durumların düzeltilmesi lazımdır. 

 Traf polyester bandı söküldükten sonra, polyester banttaki delinme, 

yırtılma ve kenarlarındaki bozulmalar onarıldıktan sonra zarar 

görmeyecek Ģekilde depolanmalıdır. 

 Isıtıcı tarafından sıcak hava geçiĢini engelleyecek durumlar önlenmelidir. 

 ÇalıĢma esnasında tekne kısmındaki ön arka ve yanlarda hava 

kaçaklarının önlenmesi için tedbir alınması gerekmektedir. 

 Her 3000 çalıĢma saati neticesinde redüktörlerin eski yağı boĢaltılacak 

gerekli iç temizlik yapıldıktan sonra, yağı değiĢtirilecektir. Redüktör diĢli 

ve zincir gruplarının bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

 Otomatik traf yüklemesine sahip iĢletmeler, bu sisteme ait tahrik grubu 

(varyatör, zincir, zincir diĢli vb.) ile diğer tüm aksamların (tırmıklı yayıcı 

vb.) bakımı eksiksiz sistemin düzenli çalıĢmasını sağlamak amacıyla 

yapılmalıdır. 

 Otomatik traf yükleme sistemindeki 2000 mm geniĢliğinde ve üzerine 

galvanizli taĢıyıcı köĢebentler monte edilen bant sökülerek rulolar ve tüm 

taĢıyıcı malzemeler kontrol edilip bakımı yapılacaktır. 

 Hareketli sistemleri besleyen ısıtıcı ve vantilatörler gruplarında her 

yönüyle bakımlarının tamamlanıp çalıĢmaya hazır durumda olması 

gerekmektedir. 

 Trafların tahriklerinde helisel diĢlili redüktörlü motorlar kullanıldığından, 

sistemin mümkün olduğunca dur-kalk olayından uzak tutulması 

gerekmektedir. Dur-kalk iĢlemi yapıldığında traf yüzeyinde bulunan tüm 

yük bir diĢlinin diĢine gelmekte ve bu durum diĢlilerin kısa sürede 

kırılmasına ya da zarar görmesine meydan vermektedir. 
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ġekil 1.2: Hareketli  ( continue )  soldurma makinesi genel görünüĢü 

 

Kısımları: 

1-Tuğla duvar   8-Ana tahrik mili  15-Polyester delikli bant 

2-Hazne   9-Zincir diĢli   16-Süpürgelik+süp.sacı 

3-Yayıcı   10-Zincir diĢli   17-Hava kanalı 

4-Yayıcı redüktörü  11-Kızaklı yatak   18-Vantilatör ısıtıcı 

5-Yayıcı kayıĢ kasnağı 12-Ana tanbur   19-1210 rulman ve yatağı  

6-DiĢli kavrama  13-Rulo borusu  20-Enversol bant 

7-Ana redüktör   14-Rulo çatal mesneti  21-ġut deliği 
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Soldurmaya verilecek havanın sıcaklığı, yaĢ çayın tazeliği, ıslaklık durumu, hava ve 

çalıĢma koĢullarına göre ortam sıcaklığı ile 38
o
C arasında değiĢebilir. Ġdeal soldurma 

sıcaklığı 32
o
C‟dir. Sıcaklık, her bir soldurma teknesine bağlanan bir digital termometre ile 

takip edilir.  

 

Yaprağın solma durumuna göre, soldurma teknesine verilen sıcaklık ayarlanır.  

 

Her saat baĢı, soldurma teknelerine verilen sıcaklık kontrol edilerek “Soldurma 

Kontrol Formu”na iĢlenir.  

 

SolmuĢ yaprağın; sarkık, hâlsiz ve pörsümüĢ durumda olması, canlı ve parlak 

olmaması, sap kısımlarının kırılmadan eğilir ve bükülebilir durumda olması, yaĢ çayın iyi 

solduğunun göstergesidir. Solma olayı buna göre takip edilir.  

 

Solma yeterli değilse, soldurma tekneleri durdurularak solma sağlanır. Durdurma 

süresi „‟Soldurma Kontrol Formu‟‟nun açıklama kısmına iĢlenir. 

 

Hareketli soldurma sisteminde, solmanın iyi olması için soldurma teknelerine serilen 

yaĢ çayın kalınlığı 25 cm‟yi geçmemelidir.  

 

.   

Resim1.2: Hareketli soldurma 

 Yıllık Bakım ve Revizyon 

 YaĢ çay taĢıma (araba boĢaltma-bunker arası) transportları sökülerek 

(bantlar kesilmeyecek); röleleri, tamburları, yan paspasları, tambur 

kızakları, rulmanlar vs. ile komple bakımı yapılır. 

 YaĢ çay yükleme hareketli (enversör) transportu sökülerek; röleleri, 

tamburları, rulmanları, yan paspasları, silgileri ile komple bakımı yapılır. 
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 Hareketli traf polyester bantları sökülerek yırtık ya da sökülen kısımların 

onarımı yapılır. Polyester bantlar kampanyanın bitiĢi ile birlikte sökülüp 

rulo hâline getirilerek zarar görmeyecek Ģekilde depolanacaktır. 

 SolmuĢ çay taĢıyan transportlar sökülerek (bantlar kesilmeyecek); 

röleleri, tamburları, yan paspasları, silgileri, rulmanları vs. ile beraber 

komple bakımı yapılır. 

 Hareketli traf polyester bantları sökülerek; taĢıyıcı röleleri, merdaneleri, 

hava tutucu keçeleri ve diğer kısımların komple bakımı yapılır. 

 Traf vantilatörlerinin fan kanatları, kanal bağlantısı ve diğer kısımların 

komple bakımı yapılır. 

 Hareketli traf yayıcı ya da ana tambur tahrik gruplarının (redüktör, zincir 

diĢli, zincir, kasnak vb.) bakımı yapılır. 

 Hareketli traf redaktörlerinin yağ kontrolleri yapılarak bozulan diĢliler ve 

evsafını kaybetmiĢ yağ değiĢtirilir. 

 Otomatik yükleme tahrik gruplarının (varyatör, redüktör, zincir, zincir 

diĢli, kayıĢ, kasnak vb.) komple bakımı yapılır. 

 Otomatik yükleme transport kayıĢları, kenar süpürgelikleri, taĢıyıcı "L" 

sacları, tırmıklı yayıcıları, hazne saclarının kontrolleri ve gerekli bakım, 

onarım iĢleri yapılır. 

 Traf karıĢtırıcıları, lastikleri ve hava kaçaklarını engelleyen karıĢtırıcı alt 

sacları ile keçeleri kontrol edilerek gerekli bakım ve tamiratları yapılır. 

Zorunlu olmadıkça bantlar kesilmemelidir. 

 

 Günlük Bakım 

 Her vardiya değiĢiminde bakım ekipleri tarafından yapılması istenen 

bakım Ģeklidir. Bakımda makinelerin hasar , yağ sızdırma , aĢırı ses 

çıkarma, gevĢemiĢ elemanların, tahrik gruplarının,, makinelerin genel 

temizlik durumu vb. iĢlemler “Günlük Bakım ve Takip Formu”na iĢlenir. 

 

 Ara Dönem Bakımı 

 Sürgün dönemleri arasında, imalat makinelerinin üretim yapmadığı 

zamanlarda yapılan bakım Ģeklidir. 

 Arızaları tespit edilen veya arıza yapma ihtimali yüksek makinelerin 

öncelikle bakım ve onarımı yapılır. 

 

 Devre Sonu Bakımı 

 YaĢ çay kampanyasının bitimi ile imalat makinelerinde yapılması 

gereken bakım Ģeklidir. Tüm makinelerin aĢınan, kırılan veya onarılması 

gereken parçaları ve elemanları sökülerek tamir bakımı sağlanır. Bu 

operasyon kampanyanın kapanması ile yalnız bakım ekibinin belli bir 

süre daha çalıĢtırılmasıyla sağlanır. 

 Kampanyanın bitiĢine paralel olarak imalattan çıkan makine ve 

ekipmanların genel temizliği mevcut imalat iĢçilerinin iĢ gücünden 

istifade edilerek kampanya kapanıncaya kadar yapılır. Bu arada tüm 

makinelerin içinde ve dıĢında çay ve benzeri atıklar temizlenip tüm 

taĢıyıcı bantların ve bunların geçtiği kanalların temizliği yapılır. 2. sürgün 
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bitimi ile gerek yenileme iĢlemi nedeniyle, gerekse yaĢ çay mubayaa 

miktarı dikkate alınarak 3. sürgün veya son sürgünde çalıĢtırılmayan 

fabrikalar tüm makinelerin aĢınan, kırılan veya onarılması gereken 

parçaları ve elemanları sökülerek tamir bakımı yapılarak kampanya 

bitimine kadar tamamlar. 

 

1.5. Çay Yapraklarının Soldurma Makinesine Serilmesi 
 

Soldurmanın kısa sürede ve uygun Ģekilde gerçekleĢebilmesi için çay yapraklarının 

hava ile teması iyi bir biçimde sağlanmalıdır. Bunun için yapraklar olabildiğince ince bir 

tabaka hâlinde ve geniĢ bir yüzeye serilmelidir. Bu iĢlem yapılırken yaĢ çay yapraklarının 

üzerine baskı yapılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Soldurma makinesine 100 kg çayı seriniz. 
 Kullanılan araç gereçler 

DiĢli kürek 

Süpürge 

Çay bezi 

100 kg çay 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 YaĢ çay yapraklarını soldurma bandına 

diĢli kürek yardımıyla alınız.  

 Topaç hâline gelmiĢ çayları ayıklayarak 

banda verilmesine dikkat ediniz. 

 TaĢıyıcı bantta bulunan yaĢ çayı 

soldurma ünitesine eĢit olarak seriniz. 

 YaĢ çayın belirli bölgelere yığılmasını 

önleyiniz. 

 YaĢ çay yapraklarının soldurma 

makinesine serme yüksekliğini 

belirleyiniz. 

 YaĢ çay kalınlığının 25 cm‟yi 

geçmemesine dikkat ediniz. 

 YaĢ çay yapraklarının soldurma 

makinesine yüksekliğini belirlediğiniz 

Ģekilde seriniz. 

 Serdiğiniz yaĢ çayın yüksekliğinin 25 

cm‟den fazla olmamasına özen 

gösteriniz. 

 Serilen yaĢ çayı havalandırınız.  Traflara serilmiĢ yaĢ çayı havalandırarak 

yerleĢtirilmesine dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. Modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri aĢağıdaki soruları 

cevaplandırarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki Ģıkları doğru yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz. 

 

1. (  ) Soldurma çay yaprağını kıvırma iĢlemine uygun hâle getirilmesi iĢlemidir. 

 

2. (  ) Soldurma iĢlemi sabit ve contınue hareketli soldurma makineleri ile yapılır. 

 

3. (  ) Çay yaprağı bünyesinde % 7 – 8 oranında su bulunur. 

 

4. (  ) YaĢ çay yaprağı soldurma makinelerine alınmadan önce makinelerde bakım onarım 

ve temizlik iĢlemi yapılması gerekli değildir. 

 

5. (  ) Soldurma iĢlemi sırasında soldurma sıcaklığı kontrol edilmez. 

 

6. (  ) SolmuĢ çay yaprağı diri ve kırılgandır. 

 

7. (  ) Soldurma bandına alınan çay 25 cm yüksekliği geçmeyecek Ģekilde serilmelidir. 

 

 

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 
 

Soldurma makinesine 100 kg çayı seriniz. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki 

değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. YaĢ çay yapraklarını soldurma bandına diĢli kürek yardımıyla 

aldınız mı? 

  

2. TaĢıyıcı bantta bulunan yaĢ çayı soldurma ünitesine eĢit olarak 

serdiniz mi? 

  

3. YaĢ çay yapraklarının soldurma makinesine serme yüksekliğini 

belirlediniz mi? 

  

4. Serilen çayı havalandırdınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın hepsi evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında alım esaslarına uygun Ģekilde yaĢ çayı 

soldurma makinesinde soldurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Soldurma esnasında çayda oluĢan fiziksel değiĢiklikleri gözlemleyiniz. 

 

2. SOLDURMA  

 

Siyah çay üretiminin zorunlu ilk iĢlemi soldurmadır. Pratikte basit bir uyguma gibi 

gözükmekle beraber soldurma kuramsal olarak karmaĢık, önemli bir iĢlemdir. Soldurmanın 

amacı kısmi kurutma ile suyu buharlaĢtırarak azaltılan çay yaprağını fiziksel olarak kıvırma 

iĢlemi için uygun Ģekle dönüĢtürmektir. Bu yolla iyi bir fermantasyon için uygun bir ortam 

da hazırlanmıĢ olur. 

 

Taze çay yaprağı, koĢullara da bağlı olarak % 70_83 arasında değiĢen miktarlarda su 

içerir. Yeterli düzeyde turgora sahip olan yaprak hücrelerinde, öz suyun hücre duvarlarına 

yaptığı basınç sonucu yapraklar düzgün, sert ve parlak görünür. Böyle bir taze çay yaprağı 

kurutulmak istenirse kırılır ve küçük parçalara ayrılır. Siyah çayın nitelik kazanmasında ve 

fermantasyonun iyi bir Ģekilde oluĢmasında büyük önem taĢıyan hücre öz suyu akarak 

kaybolur. Bu arada hücre öz suyu ile ıslanan yaprak parçacıkları, elek deliklerini tıkayarak 

eleme iĢini olumsuz yönde etkiler. 

 

SolmuĢ çay yapraklarında su miktarının azalması nedeniyle hücre özsuyunun 

yoğunluğu artarken yaprağının kırılmaksızın ağır ağır kıvrılıp bükülmesinin ve aynı zamanda 

hücre özsuyunun yapraktan dıĢarı çıkmasını kolaylaĢtıran fiziksel bir ortam oluĢur. Suyun bir 

bölümünü yitiren yaprak hücreleri esnek bir durum kazanır. Bu Ģekilde çay yaprağının kırılıp 

parçalanması önlenir.  

 

Uygun Ģekilde soldurulmuĢ çay yaprağı gevĢek yumuĢak bir hâl alarak kırılmadan, 

kıvrılmaya elveriĢli bir duruma gelir. Yoğun hâle geçen hücre öz suyunun dıĢarı çıkması için 

yaprağın geçirgenliği artar. Kıvırma anında uygulanan basınç nedeniyle, yaprak dıĢına çıkan 

özsu yitmeden ince bir tabaka hâlinde çay yapraklarına yapıĢır. Böylece siyah çayın nitelik 

kazanmasında önemli rol oynayan enzimler de yaprakların yüzeylerinde iyi bir Ģekilde 

dağılmıĢ olur. Soldurulan çay yaprağından suyun azaltılması, kurutma iĢleminde maliyeti 

düĢürdüğü için ayrıca büyük yarar sağlar.  

 

AĢırı solmuĢ çaylarda, kuru çayın görünüĢü kahverengi, dem rengi hafif ve yeĢilimsi; 

az solmuĢ çaylarda, kuru çayın görünüĢü siyah, dem rengi kaba ve zayıftır 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1. Soldurma Mekanizmaları  
 

Yapraktan suyun buharlaĢarak uzaklaĢtırılmasında sıcak ve kuru hava akımının etkisi 

büyüktür. Sıcak hava akımı bir yandan da yapraklarda renk farklılığının oluĢmasına, donuk 

ve mat renkli görünmelerine neden olmaktadır. 

 

Siyah çayda aroma oluĢumunda soldurma iĢlemi büyük önem taĢır. Genel olarak 

Ortodoks yöntemine göre üretilen siyah çay,  C.T.C yöntemine göre üretilen siyah çaya göre 

daha kuvvetli aromaya ve çok daha yüksek kokuya sahiptir. Ortodoks ve C.T.C yöntemlerine 

göre üretilen siyah çayların aromalardaki farklılığın çay yapraklarının solma derecelerindeki 

farklılık yanında fabrikasyondaki ayrımlılıktan da ileri geldiği belirlenmiĢtir. Yapılan 

araĢtırmalar soldurma iĢlemi sonunda, çay sürgünlerinde aroma bileĢiklerinin önemli 

miktarda arttığını göstermiĢtir. 

 

2.2. Soldurmada Meydana Gelen Kimyasal DeğiĢimler 
 

Çayda çeĢitli kimyasal ve biyokimyasal maddeler bulunur. Bu maddeler aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

1. Enzimler:  

 

YaĢayan her hücrede yüzlerce, binlerce kimyasal tepkime cereyan eder. Tepkimelerin 

düzenli bir Ģekilde sürmesi hücrede bulunan ve enzim adı verilen karmaĢık bileĢiklerin 

yardımıyla olur. Enzimler yaĢayan hücrelerde oluĢan katalizörlerdir. Çay yaprağında bulunan 

enzimler; 

 

Polifenol oksidaz enzimi : Çay yaprağında bulunan polifenol oksidaz enzimi ( O-

diphenol : O2 oksidoredüktaz) siyah çay iĢlemede en önemli görevi yapar. Bu enzimin 

aktivatör olarak bakır içerir. Enzim aktivitesi soldurma ve kıvırma esnasında artarken 

fermantasyon esnasında giderek azalmaktadır.  

 

Peroksidaz enzimi: Siyah çay iĢleme esnasında artmaktadır. 

 

5-dehidroshikimat redüktaz enzimi:: Bu enzimin aktivitesi genç sürgünlerde daha 

fazladır. Polifenollerin biyosentezinde anahtar rol oynar.  

 

Fenilalanin amonyak liyaz enzimi: Aktivitesi çay yaprağının çeĢidine, yaĢına ve 

geliĢme dönemindeki gölgelenme durumuna göre değiĢir. YaĢ yapraklarda ve gölgelenme 

aktiviteyi azaltır. KateĢin kapsamı ile aktivitesini olumlu yönde etkileyen bu enzim, 

polifenollerin sentezinde önemli rol oynar. 

 

Peptidaz enzimi : Altivitesi sürgün uçlarında saptanmıĢtır. Çay bitkisi çeĢitlerine göre 

sürgün uçlarındaki aktivitesi farklılık gösterir. Soldurma aĢamasında proteinlerin amino 

asitlerine parçalanmasında görev yapmaktadır.  
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Leusin - a - kettoglutarat transaminas enzimi : Çaya koku veren uçucu bileĢiklerin 

biyosentezinde görev yapar. 

Klorofilas enzimi : Aktivitesi mevsime göre değiĢir. Aktivitesi çay yaprağının klorofil 

kapsamı ile ters orantılıdır. Bu olgu siyah çaya iĢleme anında fiofitinin fioforbide olan oranın 

belirlenmesinde de önmeli rol oynar.· 

 

Pektin metilesteras enzimi: Pektinin dimetilizasyonu sonucunda pektik asit 

oluĢturmakta ve pektik asit de oksijenin difüzyonunu engelleyerek ortamda oluĢturduğu bir 

gel ile oksidasyon tepkimelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Aktivitesi polifenoller gibi 

polifenollerin oksidasyon ürünleri tarafından da önemli ölçüde geriletilmektedir.·Alkol 

Dehirogenas (ADH+) enzimi : Çayın aroma oluĢumunda görev yapar. YaĢ çay yaprağında 

cis-3-hexenal ile trans-2-hexenalin dönüĢümlerinde rol oynar.  

 

2. Polifenoller:  

 

Çayı iĢlemede bir seri kimyasal değiĢikliklere uğrayarak çayın özellik kazanmasında 

temel rolü oynarlar. Çay bitkisinde gallik asit ve kateĢinin türevleri hâlinde bulunurlar. 

Gallik asitin en iyi bilinen türevlerinin tanenler olması nedeniyle çayda bulunan 

polifenollerin büyük bir bölümü uzun süre tanenler olarak sınıflandırılmıĢtır.  Çayda bulunan 

polifenollerin hiçbirinin tanen özeliğine sahip olmaması nedeniyle, yanlıĢ olarak yapılan bu 

sınıflandırma son yıllarda geçerliliğini kaybetmiĢtir. YaĢlı yaprağa doğru gittikçe miktarları 

azalır. Bu yüzden çay üretimi için körpe çay yaprakları ile tomurcuk tercih edilir. YeĢil çay 

üretiminde polifenol oksidas enzimi Japonya'da yapıldığı gibi sıcak buharla, Çin'de yapıldığı 

gibi sıcak hava ile parçalanarak flavonellerin oksitlenmesi engellenir. Genç çay yaprağı ve 

tomurcukta bulunan polifenolik bileĢikler : 

 

Flavoneller (önceleri kateĢinler olarak isimlendirilmiĢtir) : Siyah çayın iĢlenmesi 

anında polifenol oksidaz enzimi ile oksitlenerek siyah çayın renk dâhil çeĢitli özelliklerini 

kazanmasına neden olur.·Flavoneller ve flavonol glikozidler  çay bitkisinde az miktarda 

bulunurlar. Siyah çay iĢleme esnasında kapsamları giderek azalır. Siyah çayda yeĢil çay 

yaprağına göre %15-25 daha azdırlar.· 

 

Flavonlar asitler ve depsitler : Siyah çayda aspartik asit, lösin, glutamik asit, 

fenilalanin, valin, alanin, serin, asparagin, tirozin, arginin, histidin, lisin, izolösin, treonin, 

gltamin, beta-alanin, alfa-aminobütürik asit, triptofan, prolin ve çaya özgü olan theanin gibi 

amino asitlere rastlanmıĢtır.  

 

3. Alkaloidler :  
 

Çayın aranan bir içecek olmasının bir önemli sebebi, içerdiği alkoloid maddelerdir. 

Alkoloid madde olarak bilinen kafein, teobromin ve teofilin pürin türevleridir. 

 

Kafein : Saf olarak (C8 H10 N4 O2) çay yapraklarında bulunup, tadı acı kristal halde bir 

maddedir. YaĢlı yaprağa doğru miktarı giderek azalır. Soldurma esnasında kafein miktarı 

artar. Çayın insanlarda yorgunluk giderici, canlılık verici etkisi, içerdiği kafein ile yakından 

ilgilidir. Bir bardak çayın kafein içeriği özdeĢ miktardaki kahvenin içeriğinden yaklaĢık %50 

daha azdır. Kuruçay %1-5 oranında kafein içerir. Normal Ģekilde yapılan demleme ile çayda 
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bulunan kafeinin yaklaĢık %80'i deme geçer. Buna göre 5-6 bardak çay içen kimse ortalama 

300 mg kafein alıyor demektir. Bu miktar Ġngiliz Eczacılık Kodeksi'nce kabul edilen (650 

mg saf kafein) günlük dozun yarısından azdır. Ancak kafeinin özel fizikokimyasal durumu 

nedeniyle çay içildiği zaman, vücudun kafeine karĢı direnci daha fazla olmakta, tolerans 

sınırı yükselmektedir. Kafein ve kafeinden oluĢan metabolik maddeler de vücutta birikmeyip 

ifrazat yoluyla metil ürik asit Ģeklinde atılırlar. Kafein beyindeki kılcal damarların önemli 

derecede geniĢlemesine neden olur. Bu kan hareketinin hızlanmasına, insanların canlılık 

kazanmasına ve yorgunluklarını atmasına yol açar. Mide salgılarını çoğaltır. Kafeinin 

olumsuz etkilerinin çayda olumlu etkilere dönüĢmesi konusu gerçekten ilginçtir. Çay 

içersinde bulunan ve thearubigin adı verilen bileĢikler kafein ile tepkimeye girerek mide 

üzerindeki olumsuz etkilerini önlemektedir.  

 

4. Azotlu BileĢikler :  

 

Bitkilerde 'N' kapsayan bileĢiklerin baĢında proteinler gelir. Çay yapraklarında 'N' 

miktarı % 4.5 civarında bulunur. % 2.5'un altına düĢtüğünde Ģiddetli azot noksanlığı ortaya 

çıkar. Çay bitkisinde proteinler yapı taĢı olarak önem taĢırlar. Eğer çay bitkisi yüksek oranda 

protein içeriyorsa iĢleme sırasında protein ile polifenoller arasında tepkime sonucu suda 

çözünmeyen bileĢikler oluĢur. Bu durum siyah çayın niteliksiz olmasına neden olur. Buna 

karĢın yeĢil çay üretimine olumsuz etki yapmaz. Japonya'da çaylıklar gölgelik yerlerde 

kurulur. Bu nedenle bitkide protein kapsamı yüksek, polifenol kapsamı düĢük olur. Çay 

bitkisinde tomurcuktan baĢlayarak aĢağıya doğru inildikçe yapraklarda toplam protein 

kapsamı azalmaktadır. Bu arada vejetasyon baĢında sona nispeten önemli derecede 

yüksektir.  

 

5. Karbonhidratlar :  

 

Öteki bitkiler gibi çay bitkisi de basit Ģekerlerden kompleks polisakkaritlere ;- 

selülozdan ve hemiselüloza- değin tüm Ģekerleri içerirler. Çay yapraklarında serbest glikoz, 

früktoz, sakkaroz ve iki oligosakkarid ile glikozit bileĢenleri olarak glikoz, ramnoz, galaktoz 

ve arabinoz bulunmaktadır.  

 

Üretim sırasında sakkaroz miktarı azalır. Buna karĢın siyah çayda glikoz ve früktoz 

gibi monosakkaritlerin miktarı artar. Kimyaca saf glikoz ya da früktoz çözeltilerinin yüksek 

sıcaklıkta ısıtılmalar durumunda karamel aroması verdiği bilinmektedir. Kurutma sırasında 

da özdeĢ bir koku hissedilir. O nedenle basit karbonhidratların çayın aromasına olumlu 

yönde etki yaptığı varsayılır. Çay yaprağı yaĢlandıkça lignin, hemiselüloz ve selüloz oranı 

artar. Her ne kadar bunlar çay suyuna geçmedikleri için olumsuz etkileri olmazsa da lif 

oluĢturmaları nedeniyle kuruçaydan ayrılmaları gerekir zira randımanı düĢürür. 

 

Pektik Maddeler:  
Çay yapraklarının iĢlenmesi sırasında görülen sıvı kısmın kıvamına, siyah çayın tat 

kazanmasına olumlu yönde etki yapar. Soldurma süresinin uzunluğu ve derecesi pektik 

madde üzerine etki yapmaz. Buna karĢın değiĢik çay bitkisi çeĢitlerinde pektik madde 

miktarları da farklılık arz etmektedir.  
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6. Klorofil ve Öteki Pigmentler:  
 

Çay bitkisi karoten, ksantofil ve klorofil içerir. Yaz aylarına göre çay bitkisi, 

ilkbaharda daha fazla klorofile sahiptir. YaĢlı yaprakların klorofil kapsamları genç 

yapraklarınkine oranla yüksektir. ĠĢleme esnasında pigmentler önemli ölçüde azalır. Siyah 

çayda fazla miktarda klorofil bulunması hâlinde çayın rengi yeĢil ve tadı otsu olur. Karoten 

ve neoksantin miktarı soldurma esnasında azalırken lutein ve violeksantin miktarları artar.  

 

7. Vitaminler:  

 

Çayın fizyolojik etkinliği, büyük ölçüde çay bitkisinde ve çayda bulunan 

vitaminlerden ileri gelir. Çayda bulunan vitaminler Ģunlardır:  

 

C vitamini: Çay yaprağında bulunan vitamin C miktarı, limon ya da portakal suyunda 

bulunandan 3-5 kat daha fazladır. ĠĢleme esnasında siyah çayda C vitamini büyük ölçüde yok 

olur. YeĢil çay üretiminde ise göreceli olarak daha az kayıp olur. B1 vitamini (tiamin), B2 

vitamini (riboflavin), PP vitamini  (nikotinik asit), pantotenik asit. 

 

8. Uçucu Maddeler:  
 

Tat ve koku (aroma) çayın niteliğini belirleyen öğeler arasında yer alır. Çayın kokusu 

üzerinde esansiyel yağlar temel öğe olarak kabul edilir. Çayın kokusu tek bir maddenin etkisi 

altında değil pek çok etmenin altında oluĢmaktadır. DeğiĢik kökenli  çayların farklı kokulara 

sahip olmalarına karĢın uçucu madde miktarları birbirine çok yakındır.  

 

9. Mineral Maddeler:  

 

Mineral maddeler çay bitkisinin geliĢmesinde olduğu kadar bitkide fizyolojik, 

kimyasal ve biyokimyasal iĢlevlerin yerine getirilmesinde de önemli görev yaparlar. Çay 

bitkisinde bulunan minerallerin kimileri az, kimileri de çok az çözünür. KuĢkusuz çay içenler 

için suda çözünebilme derecesine göre mineraller önem kazanır. Çünkü suda kolay çözünen 

mineraller, çayın demlenmesi anında kolayca deme geçebilirler. Kimi araĢtırıcılara göre 

yüksek nitelikli çayın kül kapsamı düĢük nitelikli çaya  oranla daha azdır.  

 

 Fosfor: Çay bitkisi yaprağında fosfor organik ve inorganik bileĢikler hâlinde 

bulunurlar. Proteinlerde, nükleproteinlerde ve öteki fizyolojik yönden önem 

taĢıyan bileĢikler de yer alırlar. Bitkide karbonhidratların parçalanmalarında, 

hücrelerde oluĢan enerjinin taĢımasında rol oynarlar. Azot ve potasyum oranla 

çay bitkisinde daha azdır. Genç yapraklar daha fazla fosfor içerir. 

 

 Potasyum: Çay bitkisinde potasyum su düzeni üzerinde etkili olduğu gibi, 

fotosentezin cereyanında güneĢ enerjisinin kimyasal enerjiye dönüĢtürülmesinde 

etkilidir. Bitki hücrelerinde enzimlerin optimum düzeyde görev yapabilmeleri 

potasyuma bağlı olduğu gibi proteinlerin sentezi ve sentezlenen organik 

maddelerin taĢınması da potasyuma bağlıdır. Çay bitkisinde potasyum miktarı 

azottan sonra gelir. Genç yapraklarda daha fazladır.  
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 Magnezyum: Çay bitkisinde fotosentezin cereyanında ve karbonhidrat 

metabolizmasında aktif rol oynar. Bu element klorofil molekülünün ortasında 

yer alır ve bitkideki toplam magnezyumun %15-20 kadarı profile bağlıdır. YaĢlı 

yapraklarda daha fazladır.  

 

 Demir: Klorofil molekülünün yapısında yer almıyorsa da klorofil oluĢumunda 

temel elementtir. Peroksidaz, katalaz ve sitokrom gibi enzimlerin etkinliklerini 

sağlama yanında çeĢitli enzimlerde koenzim olarak da görev yapar. YaĢlı 

yapraklarda daha fazla bulunur.  

 

 Mangan: Klorofil oluĢumuna, demirle birlikte dolaylı olarak yardım eder. 

Bitkide cereyan eden solunum  olaylarında ve özellikle karbonhidratların 

parçalanmasında olumlu etki yapar. Mangan, proteinlerin ve kimi amino 

asitlerin sentezi için de gereklidir. Çoğu enzimlerde manganda aktivatör olarak 

görev yapar. Bitkinin azottan daha fazla yararlanmasını sağlar. Çay 

yapraklarının fermantasyonunu olumlu yönde etkilemek suretiyle siyah çayın 

nitelikli olmasını sağlar. Fermantasyonda görev yapan peroksidaz enziminin 

iĢlevleri için mangan olağanüstü öneme sahiptir. Çay bitkisinin Mn kapsamı 

öteki  kültür bitkilerine göre çok daha yüksektir. YaĢlı yapraklarda daha fazla 

bulunur. 

 

 Çinko: Çay bitkisinde metabolik iĢlevlerin düzenli bir Ģekilde cereyanı için 

olduğu kadar kimi enzimlerin iĢlevleri için de gereklidir. Azot metabolizması ile 

de yakından ilgili olan çinko, bitkinin su absorpsiyonu üzerinde de etkili 

olmaktadır. Noksanlığında çay bitkisinin hasat tablası üzerindeki yapraklar 

küçülüp rozet oluĢturduğu gibi  orak Ģeklini de alabilmekte ya da kenarları 

girintili çıkıntılı olabilmekte ya da kenarları girintili çıkıntılı olmakta ve yukarı 

doğru kıvrılmaktadır. Çinko genç yapraklarda daha çok bulunur.  

 

 Bor: Çay bitkisinde protein senteziyle yakından ilgili olduğu gibi karbonhidrat 

metabolizması ve karbonhidratların taĢınması ile de yakından ilgilidir. Yağ 

metabolizması ve pektin sentezinde de görev yapan bor, bitkide su düzeni 

üzerine de etki yapmaktadır. Bor noksanlığı gösteren çay bitkisinde, yapraklar 

koyu yeĢil renkli ve normaline oranla daha kalın olur, tepe tomurcuğu dinlenme 

haline girer ve kısa sürede ölür. Mantar oluĢumu bor noksanlığının en 

karakteristik olgusudur. Yaprak sapının üst kısmında oluĢan mantar ur Ģeklinde 

yayılır. Zaman ilerledikçe mantar yığını yaprağın alt ve üst yüzeylerindeki ana 

ve yan damarlara kaplar. Mantar oluĢumu sonucu yaprak damarı çatlar.  

 

 Bakır: Çay bitkisinde klorofil oluĢumunda olduğu gibi solunum olayında da 

etkin rol oynar. Protein ve karbonhidrat metabolizmasında görev yapar. 

Noksanlığında bitkide protein sentezi oluĢmaz ve çözünebilinir amino-N 

bileĢikleri birikir. Çayda fermantasyonun düzenli Ģekilde oluĢması, bakır 

miktarı ile doğrudan ilgilidir. Yeteri kadar bakır içermeyen yapraklardan 

yapılan üretimde nitelikli çay elde etmek imkânsızdır. 
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 Klor: Kloroplastların iĢlevlerini yapmada ve fotosentez oluĢumunda ve 

karbonhidrat metabolizmasında da etkilidir.  

 

 Alüminyum: Çay bitkisi alüminyum biriktiren bitkiler arasında ilk sırayı alır. 

Alüminyum çay fidelerinde büyümeyi artırıcı ve teĢvik edici rol üstlenmiĢtir.  

Soldurma esnasında karbonhidratlar, kafein aminoasit artmakta, polifenol oksidaz 

aktivitesi yükselmektedir. 

 

2.3. Soldurmada Meydana Gelen Fiziksel DeğiĢimler  
 

Taze yaĢ çay yaprağını bünyesinde bulunan % 75-80 rutubetin sıcak hava ortamı 

yardımıyla % 65-66 rutubete kadar indirgeme iĢleminin yapıldığı bir bölümdür. Solma olayı, 

sınırlı bir zaman ve sınırlı bir ısı ortamında gerçekleĢtirilir. Yaprakların hücre özsuyu daha 

yoğun hâle gelir, kıvırma iĢlemi için uygun elastikiyet kazanır. Eğer tüm solma olmazsa 

elastikiyet olmayacağından yapraklar kırılır ve ufak parçalara ayrılacağından kalitesi düĢer 

 

2.4. Soldurma Derecesi 
 

SolmuĢ yaprağın; sarkık, hâlsiz ve pörsümüĢ durumda olması, canlı ve parlak 

olmaması, sap kısımlarının kırılmadan eğilir ve bükülebilir durumda olması yaĢ çayın iyi 

solduğunun göstergesidir.  

 

2.5. Taze Yaprağın Nem Ġçeriği 
 

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

su içerir. Böyle bir taze çay yaprağı kıvrılmak istenirse kırılmalar ve küçük parçacıklar 

oluĢur. Soldurmayla su oranı %58-67 arasına iner. Kırılma yerini kıvrılmaya bırakır. AĢırı 

solmuĢ çaylarda, kuruçayın görünüĢü kahverengi, dem rengi hafif ve yeĢilimsi. Az solmuĢ 

çaylarda, kuruçayın görünüĢü siyah, dem rengi kaba ve zayıftır.  

 

2.6. Soldurmaya Etki Eden Faktörler 
 

Ġstenilen derecede çayın soldurulmasını sağlayabilmek için soldurmaya etki eden 

faktörlerin göz önünde tutulması gerekir;  

 Yaprağın durumu ( günlük, birkaç günlük)  

 Yaprağın tipi (taze, kart, vs.)  

 Yaprağın toplama standardı (2.5–3.5 vs. gibi)  

 Yaprağın serme kalınlığı,  

 Yaprağın soldurma zamanı,  

 Yaprağın soldurulması için yeterli solma havası,  

 Yaprağın soldurmada fazla örselenmesi,  

 Yaprağın soldurma sıcaklığı,  

 Yaprağın solma havasının dıĢarı atılması, 

 Yaprağın solması bitince beklemeden kıvırmaya gönderilmesi.  

 Bu gibi konulara özen gösterilmesinin gereği görülmektedir. 
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2.6.1. Yaprağın Tipi  
 

Çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucunda oluĢan tepe tomurcuğu ile bu 

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

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. 

 

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 olmamıĢ ve gereğinde 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 kör yapraktır. 

 

Taze tek yaprak: Çay sürgünlerinden herhangi bir sebeple koparılan veya ayrılan çay 

yapraklarıdır. 

 

Kart yaprak: Kesimi gecikmesi sonucu çay yapılamayacak kadar kartlaĢmıĢ olan iki 

buçuk yapraklı sürgündür. 

 

2.6.2. Yaprağın Durumu  
 

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

olmalı, üzerinde güneĢ yanığı, hastalık ve zararlıların izleri ve aĢırı nem bulunmamalı, 

aralarında ve üzerinde hiçbir yabancı madde olmamalı, kendine özgü renk ve kokuda, taze ve 

körpe görünüĢlü olmalıdır. 

 

2.6.3. Toplama Standardı  
 

Toplama zamanı gelen taze çay yaprakları elle veya çay makası diye adlandırılan 

kesici bıçaklı torbalı ve çift kollu makinelerle toplanır. Toplama esnasında çay yapraklarına 

zarar verilmemesine dikkat edilir. 

 

 
 

Resim 2.1: Elle çay toplama 
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Resim 2.2: Çay makasıyla çay toplama 

 

2.6.4. Serme Kalınlığı  
 

Soldurma ünitesine serilen çay kalınlığı 25 cm'yi geçmemelidir. ĠĢletmeye her saat 

aynı miktarda yaĢ çayın girmesi ve bunun üretim safhasında kesintiye sebebiyet vermemesi 

önemle sağlanmalıdır. 

 

2.6.5. Soldurma Süresi  
 

Soldurma iĢlemi 6 ya da 8 saat sürer. Sabit soldurma makinelerinde solma süresi 

dolduktan sonra yapraklar kıvırma ünitesine elle sevk edilir. Hareketli soldurma 

makinelerinde ise solmuĢ yapraklar taĢıyıcı banda dökülerek kıvırma ünitesine el değmeden 

sevk olur.   

 

2.6.6. Havanın Kurutma Kapasitesi 
 

Soldurma ünitesine verilen yaklaĢık 32 
0
C deki hava soldurma teknesinde yaĢ çayla 

teması sağlanarak tüm yaprakların istenilen oranda soldurulması sağlanır. Bu iĢlem soldurma 

makinesinin hava kapasitesi göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

 

2.7. Soldurma Tekniği  

 
2.7.1. Trafta Soldurma  

 

Sabit traf, ortalama 15-20 m boyunda, 1.5-2 m eninde, l m yüksekliğinde yanları 

suntadan yapılmıĢ, üstten derinliği 30 cm çukur olarak yapılmıĢ ve yaĢ çayı taĢıması için 

ızgara ile döĢenmiĢ olan, üzerine kafes tel jüt bezi konmuĢ bir makinedir. Bir tekne ortalama 

750-1000 kg yaĢ çay alabilmektedir. Ġki tekneye bir traf makinesi olarak adlandırılır. 

 

Bir traf saatte 20–25 bin metre küp hava ile soldurma iĢlemini yapar. 2–3 saat zaman 

aralığı ile yaĢ çayın ters düz edilmesiyle 6–8 saat süresinde iĢlemini tamamlar. Yoğun emek 

ve iĢ gücünün ön plana çıktığı bu bölüm belirli aralıklarla yaĢ çayın ters yüz edilmesi, diğer 

süreç kademelerine taĢınması, kalite ve kantitatif değerlerin kontrol dıĢına çıkmasına neden 

olur. Ayrıca çayın soldurulmasına etki eden faktörlere yeterli cevap verememektedir. Bu 

nedenle sistem geliĢtirilmesi ve otomasyonun yaĢanan sıkıntıları ortadan kaldıracağı 

düĢüncesiyle hareketli soldurma yapımına geçilmiĢtir. 
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Hareketli (kontinü)  traf, ortalama 40 m boyunda, 2 m geniĢliğinde, 1.30 m 

yüksekliğinde, üzerine 25–30 cm kalınlığında yaĢ çay alabilecek Ģekilde derinlik bırakılmıĢ 

ve yaĢ çayı taĢıyan delikli polyester banttan ibaret bir makinedir. Ġki makinenin bir diğerine 

yükünü aktarmasıyla çalıĢır. Her bir makine ortalama 20.000–25.000 m
3
 hava ile solma 

iĢlemini belirli bir sıcaklıkta (32°C) ve sürekli hareket hâlinde toplam 6 saat süre içerisinde 

sağlar. Sistemde yoğun emek ve iĢ gücü azaldığından soldurmada belirtilen Ģartlar, kalite ve 

kantitatif değerlerde sabit sisteme göre artıĢlar olur. Fabrikanın istenilen kapasitede çalıĢması 

sağlanır.  

 

2.8. Kıvırmaya Sevk 
 

Soldurma makinesinde soldurulmuĢ çay yaprakları taĢıyıcı bantlar vasıtasıyla kıvırma 

ünitesine kontrollü bir Ģekilde sevk edilir. 

 

2.8.1. Soldurma ĠĢlemi TamamlanmıĢ Çayların Banta Verilmesi 
 

Soldurma ünitesinde istenilen normlarda solduğuna kanaat getirilen çay yaprakları, 

kıvırmaya sevk için taĢıyıcı bantlara havalandırılıp dıĢ etmenlerden arındırılarak 

bekletilmeden aktarılmalıdır.  

 

 

Resim2.3: SolmuĢ çayların kıvırmaya sevki 

 

2.8.2. Bantlarla Kıvırma Makinesine Sevk Etme 
Soldurma ünitesinde soldurulan çay yaprakları taĢıyıcı bantlara nakledildiğinde 

yığılma ve sıkıĢma önlenmelidir. Aksi takdirde solmuĢ çayda istenmeyen durumlar meydana 

gelir ve çay üretim kalitesinde düĢüĢ olur. Soldurma ünitesinden kıvırma ünitesine kapasite 

miktarı kadar solmuĢ çay sevk edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Soldurma makinesine 100 kg çayı soldurunuz. 

 Kullanılan araç gereçler 

DiĢli kürek 

Süpürge 

Çay bezi 

100 kg çay 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Soldurma makinesi sıcaklığını kontrol 

ediniz. 

 Ġdeal soldurma sıcaklığı 32 
0
C‟dir. Her 

saat baĢı kontrol edilerek kontrol formuna 

iĢleyiniz. 

 Yaprağın solma durumuna göre soldurma 

teknesine verilen sıcaklığı ayarlayınız. 

 Yaprağın solma durumuna göre soldurma 

teknesine verilen sıcaklığı ayarlarken 

özen gösteriniz. 

 Çay yapraklarının solma derecesini 

kontrol ediniz. 

 SolmuĢ yaprağın; sarkık, hâlsiz ve 

pörsümüĢ durumda olması, canlı ve 

parlak olmaması, sap kısımlarının 

kırılmadan eğilip bükülebilir durumda 

olması yaĢ çayın solduğunun 

göstergesidir. 

 Solma yeterli değilse soldurma 

teknelerini durdurarak soldurmayı 

sağlayınız. 

 Soldurma teknelerini durdurmak, 

soldurma makinesi diĢlilerine zarar 

vereceğinden mümkün olduğu ölçüde 

soldurmayı durdurmayınız. 

 Soldurma iĢlemi biten çay yapraklarını 

kıvırmaya sevk ediniz. 

 Soldurma iĢlemi biten çay yapraklarını 

kıvırmaya sevk ederken dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıkları doğru yanlıĢ olarak iĢaretleyiniz. 

 

1. (  )  Siyah çay üretiminde soldurma yapılması gereken ilk zorunlu iĢtir. 

 

2. (  )  Soldurma iĢleminin iyi yapılması sonucunda daha sonra yapılacak iĢlerde kolaylık 

sağlanır. 

 

3. (  ) Soldurma iĢleminin iyi yapılması sonucunda kurutma iĢleminde olabilecek 

maliyetler artar. 

 

4. Soldurma iĢlemi esnasında çayın aroması azaltılır. 

 

5. (  )  Soldurulacak yaprakların tazeliği ve tipi soldurmayı etkiler. 

 

6. (  ) Soldurma iĢlemi 6-8 saat sürer 

 

7. (  )  Soldurma iĢleminden sonra çay yaprakları fermantasyona sevk edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Soldurma makinesine 100 kg çayı soldurunuz. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki 

değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Soldurma makinesi sıcaklığını kontrol ediniz mi?   

2. Yaprağın solma durumuna göre soldurma teknesine verilen 

sıcaklığı ayarladınız mı? 

  

3. Çay yapraklarının solma derecesini kontrol ettiniz mi?   

4. Solma yeterli değilse, soldurma teknelerini durdurarak 

soldurmayı sağladınız mı? 

  

5. Soldurma iĢlemi biten çay yapraklarını kıvırmaya sevk ettiniz 

mi? 

  

 

 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın hepsi evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz. Önündeki harfi 

parantez içine yazınız. 

 

1.  (  ) ……………….. çay yaprağını kıvırma iĢlemine uygun hâle getirilmesi iĢlemidir. 

 

2.  (  )  Çay yaprağı bünyesinde ………………. oranında su bulunur. 

 

3.  (  ) Soldurma bandına alınan çay ……….yüksekliği geçmeyecek Ģekilde serilmelidir. 

 

4.  (  )  Soldurma iĢlemi …………. saat sürer 

 

5.  (  ) Siyah çay üretiminde ………………… yapılması gereken ilk zorunlu iĢtir. 

 

A ) 6-8 

B )  soldurma 

C )  soldurma 

D ) % 70-80 

E )  25 cm 

 

 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanını iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi soldurma ünitesinin bakım dönemlerinden değildir?  

 

A) Günlük bakım 

B) Saatlik bakım 

C) Ara dönem bakım 

D) Devre sonu bakım 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi soldurma ünitesine serilen çayın serme kalınlığıdır?  

 

A) 25 cm 

B) 55 cm 

C) 100 cm 

D) 5cm 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi soldurmada meydana gelen kimyasal değiĢiklik değildir? 

 

A) Enzimler 

B) Polifenoller 

C) Vitaminler 

D) Mikroplar 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi soldurmaya etki eden faktörlerden biri değildir? 

  
A) Yaprağın soldurma sıcaklığı 

B) Yaprağın durumu 

C) Soldurmanın tipi 

D) Yaprağın serme kalınlığı 

 

10. „Çay yapılabilecek ölçüde taze olan kör yapraktır.‟cümlesi aĢağıdakilerden 

hangi yaprak tipinin tanımıdır? 

  

A) Üç buçuk yaprak 

B) Taze kör yaprak 

C) Kart yaprak 

D) Kart kör yaprak 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 
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UYGULAMALI TEST  

Siyah çay üretmek üzere iĢletmeye hammadde alıp, iĢlemeye gönderene gerekli 

iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 
1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   
2. Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?   
3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   
5. ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   
6. Kullanılan araç, gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   
7. Soldurma bandının temizliğini kontrol ettiniz mi?   
8. YaĢ çay yapraklarını soldurma bandına uygun Ģekilde 

aldınız mı? 
  

9. TaĢıyıcı bantta bulunan yaĢ çayı soldurma ünitesine ideal 

olarak serdiniz mi? 
  

10. YaĢ çay yapraklarının soldurma makinesine serme 

yüksekliğini belirlediniz mi? 
  

11. Serilen çayı havalandırdınız mı?   
12. Soldurma makinesi sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   
13. Yaprağın solma durumuna göre soldurma teknesine 

verilen sıcaklığı ayarladınız mı? 
  

14. Çay yapraklarının solma derecesini kontrol ettiniz mi?   
15. Solma yeterli değilse soldurma teknelerini durdurarak 

soldurmayı sağladınız mı? 
  

16. Soldurma iĢlemi biten çay yapraklarını kıvırmaya sevk 

ettiniz mi? 
  

 
 

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. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 E 

4 A 

5 C 

6 B 

7 A 

8 D 

9 C 

10 B 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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