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   Kitapçık Türü   A 
TARIM TEKNİK ŞEFLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 

21 NİSAN 2018, Cumartesi, Saat: 10.00  

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü 
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu 
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz 
sayılacaktır. 
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer 
almaktadır: 

Testin Adı  Soru Sayısı Sayfa No 

Ortak Mevzuat 10 3 

Tarım Teknik  40 4 

3. Sınav süresi 60 dakikadır. 
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan 
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap 
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme 
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan 
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir 
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi 

cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Tükenmez 
veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi 
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size 
en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak 
kullanabilirsiniz. 
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın 
arka kapağında belirtilmiştir. 

 

Adı Soyadı  :……………………………………………………………………… 
TC Kimlik No :…………………………………....................................... 
Salon No :……………………………………………………………………… 
Sıra No         :……………………………………………………………………… 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının 

veya bir kısmının RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir 

yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai 

sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 
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1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
personelin asli devlet memurluğuna atandıktan 
sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca 
düzenlenecek “Yemin Metni” ni imzalayarak 
göreve başlamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun “Ödev ve Sorumlulukları” bağlamında 
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir? 
 

a) Sadakat     

b) Liyakat     

c) Tarafsızlık       

d) Kariyer 

 

2- Devlet memurlarının siyasi partilere üye 
olamamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun hangi ilkesiyle ilgilidir? 
 

a) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık  

b) Sadakat           

c) Kariyer         

d) Liyakat 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre; amir durumunda olan 
devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
arasında yer almaz? 
 

a) Amir, maiyetindeki memurların hal ve hareketlerini 

takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. 

b) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik 

içinde davranır. 

c) Amir, maiyetindeki memurlara hak ve 

sorumluluklarını her gün hatırlatır. 

d) Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı 

emir veremez. 

 

 

 

 

 

 

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
“Devlet memuru amirinden aldığı emri, anayasa, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse…………………” cümlesinde boş bırakılan 
alana aşağıdaki hangi ifade gelmelidir? 
 

a) Yerine getirilmesinde sakınca yoktur. 

b) Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. 

c) Yerine getirir ve bu aykırılığı bir üst amirine bildirir. 

d) Yerine getirir ve bu aykırılığı savcılığa bildirir. 

 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ön 
görülen hüküm aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Zarar ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden 

ödenmesi esastır. 

b) Zarar rayiç bedel üzerinden hesaplanarak genel 

bütçeden ödenir. 

c) Zarar ilgili memur tarafından ödenmesi konusunda 

rayiç bedel esas alınmaz. 

d) Bu konuda her hangi bir ödeme yapılmasına gerek 

yoktur. 

 

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurları hangi konular hakkında basına, 
haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç veremezler? 
 

a) Hiçbir konuda bilgi veya demeç veremezler. 

b) Kamu görevi ile ilgili olmasa da uzmanlık 

alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

c) Şahsi hayatına ait konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

d) Kamu görevleri hakkında bilgi ve demeç 

veremezler. 
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7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 
“Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı” için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 

a) Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın 

amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen 

amirler atlanarak yapılır. 

b) Müracaat ve şikayetlerle ilgili olarak belirlenmiş 

herhangi bir usul yoktur. 

c) Müracaat ve şikayet hakkını kullanabilmek için üst 

amirlerden izin almak gerekir. 

d) Müracaat ve şikayetler sadece memurun 

bulunduğu il valiliklerine yapılabilir. 

 

8- Resmi yazışmalarda “ilgi” bölümünün tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da 

belgelerin belirtildiği bölümdür. 

b) İlgi, belgenin eklerinin belirtildiği bölümdür. 

c) İlgi resmi yazıya ilişkin parafların yer aldığı 

bölümdür. 

d) İlgi, resmi yazının gideceği yeri ifade eden 

bölümdür. 

 

9- Resmi yazılarda “metin” bölümü ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
 

a) Metin, “ilgi” ile “imza” arasındaki kısımdır. 

b) Metin bölümünde, noktalama işaretleri kendinden 

önce gelen harfe bitişik yazılır.   

c) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki 

yana hizalanır. 

d) Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılır. 

 

10- Üst, aynı düzey, alt makamlara birlikte dağıtımlı 
olarak yapılan yazışmalarda resmi yazı hangi ibare 
ile bitirilir? 
 

a) Arz ederim 

b) Rica ederim 

c) Arz ve rica ederim 

d) Sunarım 

 

 

11- Çayın anavatanı hangi şıkta doğru verilmiştir? 

 

a) Sri Lanka ve Kenya 

b) Çin ve Hindistan 

c) Japonya ve Kenya 

d) Türkiye ve İran 

 

12- Dünya üzerinde çay bitkisi hangi enlem dereceleri 

arasında yetişmektedir? 

 

a) Kuzey yarımkürede 45 enlem derecesinden, güney 

yarım kürede 59 enlem dereceleri arasında 

b) Kuzey yarımkürede 50 enlem derecesinden, güney 

yarım kürede 59 enlem dereceleri arasında 

c) Kuzey yarımkürede 42 enlem derecesinden, güney 

yarım kürede 27 enlem dereceleri arasında 

d) Kuzey yarımkürede 45 enlem derecesinden, güney 

yarım kürede 60 enlem dereceleri arasında 

 

13- Dünya kuru çay üretiminde ilk üç sırada hangi 

ülkeler yer almaktadır? 

 

a) Çin, Hindistan, Kenya 

b) Japonya, Kenya, Endonezya 

c) Çin, Türkiye, Sri Lanka 

d) Türkiye, Japonya, Kenya 

 

14- En fazla çay üretiminin yapıldığı kıta hangisidir? 

 

a) Afrika 

b) Asya 

c) Güney Amerika 

d) Kuzey Amerika 

 

15- Türkiye’de çay üretim alanına göre (fazladan aza 

doğru) illerin sıralaması hangi şıkta doğru 

verilmiştir? 

 

a) Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu 

b) Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun 

c) Rize, Artvin, Giresun, Trabzon, Ordu 

d) Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu 
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16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Çay sürgünleri ortalama 90 günde toplama 

olgunluğuna erişmektedir. 

b) Sürgün gelişiminde sıcaklık, nem, gün uzunluğu ve 

yağış oldukça önemlidir. 

c) Çayda sürgün gelişiminde en önemli iklim faktörü 

35 derecenin üzerindeki sıcaklıklardır. 

d) Rize ilinde iklim koşulları uygun olduğunda 6 

sürgün hasadı yapılabilir. 

 

17- Ülkemiz koşullarında çay bitkisinin tam çiçeklenme 

dönemi hangi aylara denk gelmektedir? 

 

a) Nisan-Mayıs 

b) Mayıs-Haziran 

c) Haziran- Temmuz 

d) Ekim-Kasım 

 

18- Çay dünyada hangi iklim koşullarında 

yetiştirilebilmektedir? 

 

a) Ilıman İklim koşullarında 

b) Tropik ve suptropik iklim koşullarında 

c) Sıcak-Ilıman iklim koşullarında 

d) Soğuk-Ilıman iklim koşullarında 

 

19- Çayın iklim istekleri yönünden aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Çay direk ve yoğun güneş ışığı alan bölgelerde 

daha verimli olur. 

b) Güneşli bölgelerde sürgün boyu uzar. 

c) Yüksek sıcaklık ve düşük nem verimi arttırır. 

d) Çay bitkisi yoğun ışık ve yüksek sıcaklık 

koşullarında zarar görür. 

 

 

 

 

 

20- Çayda vejetasyon süresi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Ekvatordan uzaklaştıkça vejetasyon süresi uzar. 

b) Düşük sıcaklık ve kısa gün koşulları çayda 

dinlenmeye neden olur. 

c) Ülkemizde çay 3 ay dinlenme döneminde 

kalmaktadır. 

d) Kenya ve Sri Lanka gibi ekvatora yakın ülkelerde 

dinlenme dönemi 6 aydır. 

 

21- Çayda; Kenya ve Sri Lanka gibi ekvatora yakın 

ülkelerde …….. sürgün dönemi, Türkiye’de  ise 

………. sürgün dönemi oluşmaktadır. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alanlara 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

a) 4-5      /     3-4 

b) 2-3     /      4-5 

c) 3-4     /      4-5 

d) 4-5    /      5-6 

 

22- Çay sürgünlerinin gelişmesi için gerekli minimum 

sıcaklığın …………….., optimum sıcaklığın ise 

……………..’ler arası olduğu bildirilmektedir. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alanlara 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

a) 15-18  0C / 35-40 0C 

b) 35-40 0C / 45-50 0C 

c) 13-14 0C / 18-30 0C 

d) 5-10 0C / 30-35 0C 

 

23- Dünyada çay üretilen aşağıdaki bölgelerin 

hangisinde kar yağmaktadır? 

 

a) Türkiye–Japonya-Sri Lanka 

b) Gürcistan-Türkiye-Çin-Japonya 

c) Türkiye-Gürcistan-Kenya 

d) Sadece Türkiye 
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24- Çay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

a) Düşük rakımlı bölgelerde yüksek nemden dolayı 

çay kalitesi artmaktadır. 

b) Rakımın çayda verim ve kaliteye etkisi yoktur. 

c) Sahil kesiminde sürgün boyu kısa kalmaktadır. 

d) Yüksek rakımlı bölgelerde sürgün gelişimi daha 

yavaş, ürün kalitesi yüksektir. 

 

25- Doğu Karadeniz Bölgesinde çay bitkisinin iyi 

gelişmesi ve bol ürün verebilmesi için yıllık 

ortalama bağıl nemin en az …………..olması 

gerekmektedir. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

a) %80 

b) %90 

c) %70 

d) %50 

 

26- Yazın ilk dönemlerinde esen ……………………. 

rüzgarlar, kışın ise ……………… rüzgarlar çay için 

zararlıdır. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alanlara 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

a) sıcak ve kuru / dondurucu 

b) nemli  / dondurucu 

c) sıcak ve kuru / nemli 

d) dondurucu / nemli 

 

27- Doğu Karadeniz bölgesindeki çaylıkların tamamına 

yakını ………… üretilmiştir. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 
a) Çelik ile 

b) Aşı ile 

c) Tohum ile 

d) Dip sürgünü ile 

 
 

28- Çayın çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 
a) Çay çeliği, yaşlı dallardan alınmalıdır. 

b) Çay üretiminde en fazla yaprak-göz çelikleri 

kullanılmaktadır. 

c) Çelik alınacak klonlar, Temmuz-Ağustos ayında 

derin budamaya tabi tutulur. 

d) Çayda dip sürgünleri ile üretim oldukça yaygındır. 

 

29- Çayda, doku kültürü ile çoğaltmanın aşamaları 

sırasına göre aşağıdakilerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 
a) Köklendirme – Alıştırma - Çoğaltma - Kültürün 

yapılması - Anaç bitkinin seçimi 

b) Anaç bitkinin seçimi - Alıştırma - Çoğaltma - 

Kültürün yapılması- Köklendirme 

c) Anaç bitkinin seçimi - Kültürün yapılması - 

Çoğaltma - Köklendirme –Alıştırma 

d) Kültürün yapılması - Çoğaltma - Köklendirme – 

Alıştırma- Anaç bitkinin seçimi 

 

30- Çay hasadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 
a) Çayda iki yaprak bir tomurcuk şeklinde hasat 

önerilmektedir. 

b) Hasadın erken yapılması halinde alınacak ürün 

miktarı azalır. 

c) Geç hasatta ürün kartlaşarak kalitede bozulmalar 

meydana gelir. 

d) Taze sürgün bırakılmadan yapılan derin hasat çay 

bitkisinin bol sürgün vermesini sağlayarak verimi 

arttırır. 
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31- Çayda budama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 
a) Budama, verimden düşmüş çay ocaklarının sürgün 

verim ve kalitesini arttırır. 

b) Budama genç yaprak sayısını arttırarak, 

tomurcuklu sürgünleri çoğaltır. 

c) Çay ocaklarında her yıl derin bir budama yapılarak 

verim arttırılmalıdır. 

d) Budama ile rahatça toplama yapılacak düzgün bir 

hasat tablası oluşur. 

 

32- Bir çay bahçesinde kurulduğu andan itibaren 

sırasıyla hangi budamalar yapılmalıdır? 

 
a) Şekil budaması– Gençleştirme budaması– Ürün 

budaması  

b) Ürün budaması– Şekil budaması– Gençleştirme 

budaması 

c) Gençleştirme budaması– Şekil budaması– Ürün 

budaması  

d) Şekil budaması– Ürün budaması– Gençleştirme 

budaması 

 

33- Çay hasadı sonucunda toplama tablasında oluşan 

bozuklukların giderilmesi amacıyla uygulanan 

yüzeysel budama aşağıdakilerin hangisidir? 

 
a) Şekil budaması 

b) Çırpma 

c) Düzeltme 

d) Gençleştirme budaması 

 

34- Budama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 
a) Yaz aylarında yapılan budamalar o yıla ait ürün 

miktarını arttırır. 

b) Budamanın sorun olduğu çok eğimli arazilerde 

yakma yöntemi kullanılmalıdır. 

c) Budamada,  bütün ocağın tek bir seferde testere ile 

kesilmesi önerilir. 

d) Çay ocaklarının, hemen toprak seviyesi üzerinden 

kesilmesi zararlıdır ve gelişmeyi geciktirir. 

 

35- Çay bahçelerinin 1/5 oranı yerine 7 yıl boyunca her 

yıl 1/7 oranında budama yapma zorunluluğu hangi 

yasal düzenleme ile getirilmiştir? 

 
a) 2004/7758 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

b) 2001/2493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

c) 98/118097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

d) 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

36- Budamadan kaynaklanan gelir kaybına ait 

tazminatın ödenmesinde kullanılan formül hangi 

şıkta doğru verilmiştir? 

 
a) Gelir kaybı tazminatı(TL)= Budanan alan (m2) x 

Ortalama verimin %70’i(kg/1000m2) –– Çay fiyatı 

(TL/kg) 

b) Gelir kaybı tazminatı(TL)= Budanan alan (m2) –– 

Ortalama verimin %70’i(kg/1000m2) x Çay fiyatı 

(TL/kg) 

c) Gelir kaybı tazminatı(TL)= Budanan alan (m2) x 

Ortalama verimin %70’i(kg/1000m2) x Çay fiyatı 

(TL/kg) 

d) Gelir kaybı tazminatı(TL)= Budanan alan (m2) + 

Ortalama verimin %70’i(kg/1000m2) + Çay fiyatı 

(TL/kg) 

 

37- Çayda gübreleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 
a) Çiftlik gübresi, toprağın fiziksel yapısını iyileştirip, 

havalanmasını sağlar. 

b) Çaylıklara her yıl 3-4 ton/dekar ahır gübresi 

verilmelidir. 

c) Çaylıklara verilen ahır gübresinin etkisi 3-4 yıl 

sürmektedir. 

d) Budama atıkları, tekrar toprağa verildiğinde 

toprağın fiziksel yapısını iyileştirir. 
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38- Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde görülen önemli bir çay 

zararlısıdır? 

 
a) Yaprak biti 

b) Kırmızı örümcek 

c) Kelebek (Ricania Simulans)  

d) Unlu bit 

 

39- Ülkemizde Çayın tarımı, üretimi ve satışı hangi 

kanunla serbest bırakılmıştır? 

 
a) 3092 sayılı Çay Kanunu 

b) 2012/2526 Sayılı Çay Kanunu 

c) 3067 sayılı Çay Kanunu 

d) 2011/2526 Sayılı Çay Kanunu 

 

40- 3092 sayılı Çay Kanununa göre “budama yapılan 

alanlarda yıllık üretim kaybı ...... oranında hesap 

edilir”. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

 
a) %60 

b) %80 

c) %70 

d) %50 

 

41- Aşağıdakilerden hangisi; Çay bahçesi kurulacak 

alanlara ruhsatname verilmesinde uygulanacak 

esaslara dair yönetmeliğe göre “Çay bahçesi 

kurulacak arazilerde aranılan şartlar’dan değildir? 

 
a) Toprağın tamamının kumdan ibaret olmaması 

gerekmektedir. 

b) Toprağın asitlik derecesinin 4.5-6 arasında olması 

gerekmektedir. 

c) Çay bahçesi kuracak olanların arazinin sahibi veya 

hissedarı olmamaları gerekmektedir. 

d) Çay bahçesi kurulacak alanların %50 den fazla 

meyilli olmaması gerekmektedir. 

 
 
 
 
 

42- “Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme 

modeline göre yaş çay üreticilerine yaş çay ürünü 

için fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar” 

hangi Tebliğ ile belirlenmiştir? 

 
a) Tebliğ No: 2017/33 

b) Tebliğ No: 2013/33 

c) Tebliğ No: 2016/3 

d) Tebliğ No: 2011/3067 

 

43- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, yaş çay 

satın alma proseslerinde, “Yıllık Yaş Çay Ürünü 

Alım Programı’ndan kim sorumludur? 

 
a) İşletme ve Üretim Dairesi Başkanı 

b) Çay Tarım Dairesi Başkanı 

c) Tarım Kısım Müdürü 

d) Tesellüm Heyeti 

 

44- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, “Yaş Çay 

Alımları İçin Alım Yerlerinde Yapılacak İşlemler 

Talimatı”na göre; alım yerlerinin kontrolü sırasında 

aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilir? 

 
a) Taban ve tavanın su geçirgenliğine 

b) Çayın ne ile ve ne şekilde toplandığına 

c) Çayın organik olup olmadığına 

d) Yeterli ısıtmanın yapılıp yapılmadığına 

 

45- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, “Yaş Çay 

Alımları İçin Alım Yerlerinde Yapılacak İşlemler 

Talimatı’na göre; aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Alım yerlerinin kontrolü, her yılın Mart ayı içerisinde 

kurulan bir ekip tarafından yapılır. 

b) Yaş çay alımı yapılmasına karar verilen çay alım 

yerlerinde, yaş çay alımlarına başlanmasından bir 

gün önce, çay eksperine işbaşı yaptırılır. 

c) Çay alım yerlerinde görevlendirilen çay eksperi 

alımlara başlamadan Yaş Çay Fabrikaları Temizlik 

ve Hijyen Planına göre alım yeri ve çevresinin 

temizler. 

d) Kontroller sonucunda alım yerlerinin alımlara açık 

olup olmayacağına Muhtarlıklar karar verir ve 

durum mal sahiplerine bir yazı ile bildirilir. 
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46- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Çay Eksperleri’nin 

görevlerinden değildir? 

 

a) Üreticilerin ürün satış sırasını düzenler. 

b) Akıllı telefonlardaki mubaya ve tesellüm 

miktarlarını kontrol eder. 

c) Alım yerlerini kontrol eder, görülen eksiklikleri bir 

yazı ile mal sahiplerine veya muhtarlıklara bildirir. 

d) Alım yeri işçisi ile beraber alım yerinin zamanında 

açılıp kapanmasını sağlar. 

 

47- Aşağıdakilerden hangisi yaş çay alım yerlerinin 

kontrolü için kurulan ekipte yer almaz? 

 
a) Fabrika Müdür Yardımcısı 

b) Tarım Kısım Müdürü 

c) Bakım Onarım Kısım Müdürü 

d) Tarım Teknik Şefi 

 

48- Aşağıdakilerden hangisi Alım Yeri İşçisinin 

görevlerinden değildir? 

 
a) Satın alınan yaş çayın alım yerine serilmesi 

esnasında, üreticilerle olumlu ilişkiler kurar. 

b) Satın alınan yaş çayı satın alınan ürünün Alım 

yerindeki Muhafazası ve Firesi Talimatına göre 

havalandırarak alım yerine serer. 

c) Eksper olmadığı zamanlarda yaş çay alımı gibi 

eksperin yapacağı işleri de yapar. 

d) Görevi esnasında tespit ettiği olumsuzlukları 

ekspere bildirir. 

 

49- Aşağıdakilerden hangisini Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’nün Yaş Çay Ürün Normuna dâhil 

edilemez? 

 
a) İki buçuk yaprak 

b) Üç buçuk yaprak 

c) Taze kör yaprak 

d) Kart kör yaprak 

 
 
 
 
 

50- Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün “Yaş Çay Ürünü Alım 

Talimatı’na uygun değildir? 

 
a) Yaş çay ürünü, Fabrika Müdürlüklerince alım 

yerlerine görevlendirilen alım ekibi tarafından satın 

alınır.  

b) Satın alınacak ürünün, hata oranı %20’dir. Hata 

oranı %20’ye kadar olan yaş çay ürünü satın alınır. 

c) Yaş çay ürünü, Çay Fabrikaları tarafından yaş çay 

alımında kullanılmak üzere önceden belirlenen ve 

adına “çay alım yeri” denilen yerlerde satın alınır. 

d) Alım yerleri, alım ekibi tarafından Fabrika 

Müdürlüğünce belirtilen saatte açılır ve kapatılır. 
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GENEL KURALLAR 
 Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir. 

 Sınav sırasında, adaylar arasında kalem silgi vb. araç gereç paylaşımı yasaktır. 

 Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

 Adayın, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam 

bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.  Adayın cevap kâğıdını ve soru kitapçığını 

sınav salonu dışına çıkarması yasaktır. 

 Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli 

vb.) kullanan katılımcıların sınavları geçersiz sayılır. 

 Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan 

adaylar hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve adayın sınavı 

geçersiz sayılır. 

 Adaylar sınava sadece; kalem, silgi, kalemtıraş ve su (şeffaf pet şişe) 

getirecektir.  

 Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlar; cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, 

depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah 

ve silah yerine geçebilecek nesneler ve anahtar ile sınava girmeleri 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

 Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (T.C. 

Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya pasaport)  

yanlarında bulunduracaklardır. Sürücü Belgesi, kurum kimlik kartı vb. 

belgelerle sınava girilemez.  

 Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, 

sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunduğu anlaşılan veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra 

saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış 

olanların atamaları iptal edilir. 

 Bu belgede yer almayan kurallar için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 

yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu hükümleri geçerlidir. 

 Sınav esnasında bu evrak görevlilerce toplanacaktır. Resmi deforme olmuş ve 

adayın imzası olmayan giriş kartını ibraz edenler sınava alınmayacaktır. 

 

 


