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YÖNETİCİ ÖZETİ / EXECUTIVE SUMMARY 
 
Bu doküman işletmeye ait genel iş planı kapsamında, uygulanması gereken 5 temel strateji ile ilgili 
tanımlamaları ve aksiyon planlarını içermektedir. 
İlgili stratejilerin uygulanmasında rehber niteliğinde olacak bu dokümanın içeriği, sektörde 
oluşabilecek yenilikler/değişiklikler, değişen koşullar, dünya çapındaki gelişmeler vs. gibi 
parametreler ile revize edilmelidir. 
/ 
This document contains descriptions and action plans for the 5 key strategies to be implemented 
within the overall business plan of the facility. 
The content of this document, which will be a guide in the implementation of related strategies, should 
be revised with parameters such as innovations / changes in the sector, changing conditions, 
developments around the world. 
 
1. KAYNAK YARATMA ve İŞ GELİŞTİRME STRATEJİSİ /  

A FUND-RAISING and BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY 
 

ÇAYMER, kaynak(gelir) yaratma ve iş geliştirme uygulamaları kapsamında kısa, orta ve uzun vadede tüm 
potansiyel fırsatları belirleyerek ilgili süreçleri tanımlayacaktır. 
Çay üreticileri çiftçileri, çay üreticisi KOBİ’ler ve kurum/kuruluşlarla bir küme benzeri sistem kurularak 
işbirliği içerisinde çalışılacaktır. Bu kapsamda tüm sektör aktörlerinin dahil edildiği bir konsorsiyum kurulacak 
ve tüm paydaşların öncelikleri gözetilecektir. 
Birlik üyesi paydaşlar kısa -orta vadede gelişim ve yeniliklerin getirilerinden faydalanırken ÇAYMER de 
kurum olarak doğal görevini yerine getirmek yanında mali sürdürebilirliğini sağlamak için birçok önemli bir 
gelir kalemi elde edecektir. 
/  
TRAC will define the relevant processes by identifying all potential opportunities in short, medium and long 
term as part of resource (income) creation and business development applications. 
A cluster-like system will be established in cooperation with tea producers, farmers, tea maker SMEs and 
institutions / organizations. In this context, a consortium will be established in which all sector actors will be 
included and the priorities of all stakeholders will be taken into consideration. 
As union member stakeholders benefit from short-to-medium term development and innovations, TRAC will 
achieve many important income items in order to maintain financial sustainability as well as fulfill its natural 
mission as an institution. 
 
 Siyah ve Yeşil Çay Satış Gelirleri / Black and Green Tea Sales Revenues 

 
ÇAYMER’in finansal sürdürebilirliği gelir kalemlerinden siyah ve yeşil çay satışı gelirleri rutin ve önemli bir 
gelir olarak kaydedilecektir. Fiyatlandırma yapılırken özellikle pazar araştırması yapılarak pazarda ikame ürün 
fiyatları emsal olarak gözetilmiştir. Bu kapsamda sadece niş pazara yönelik özel ürünlerle fiyatlar yüksek 
olarak belirlenmiştir.  
/ 
In the financial sustainability income items of ÇAYMER, black and green tea sales revenues will be recorded as 
a routine and important income. When the pricing was carried out, market research was carried out and the 
prices of substitute products in the market were considered as precedent. In this context, prices are determined 
to be high only with special products aimed at the niche market 
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 Fason Üretim ve Fason Paketleme Gelirleri / Contract Manufacturing and Packaging Revenues 

 
ÇAYMER’in envanterinde olan makine ve ekipmanlarla, bölgede bulunan KOBİ’lerin bir taraftan üretimleri 
desteklenmekte diğer taraftan da gelir kaydedilebilmektedir. Bölgede bulunan birçok KOBİ’nin yapılan 
araştırmalarda üretim hatlarında makine ve donanım eksikliği tespit edilmiştir. ÇAYMER kendi üretimini 
gerçekleştirdikten sonra kısa vadede özellikle üretim hattının boş kalmaması ve aynı zamanda bölge 
KOBİ’lerine fayda sağlamak adına fason üretim gerçekleştirecektir.  
/ 
With the machines and equipments in the TRAC's inventory, the production of SMEs in the region can be 
supported from one side and income from the other side can be recorded. Many SMEs located in the region 
were found to have lack of machinery and equipment in their production lines. After TRAC perform it’s own 
production in the short term, it will perform also contract manufacturing especially in order not to leave the 
production line empty and at the same time to benefit SMEs in the region 
 
 Franchise Gelirleri / Franchising Revenues 

 
ÇAYMER kendi bünyesinde öncelikle ulusal daha sonra uluslararası pazarda sistematik bir şekilde yarattığı 
marka ve konseptle bir franchise oluşturacaktır. Bu oluşturulan franchise özellikle Rize’den başlayarak 
bölgeden büyük şehirlere yayılacak şekilde pazarlanacaktır.  
ÇAYMER yarattığı ürünlerle ve Türk çayları başta olmak üzere yerel ve yöresel ürünlerle oluşturduğu ürün 
yelpazesi ile “franchise”i sözleşmelerle ulusal ve uluslararası pazarda yaygınlaştıracak ve gelir elde edecektir. 
/ 
TRAC will create a franchise with a brand and concept that has been created in a systematic way first in the 
national and international markets. This created franchise will be marketed especially starting from Rize, 
spread to the major cities in the region. TRAC will spread the "franchise" with making contracts nationally and 
internationally with the product range with local products, especially Turkish teas that it has created, and it will 
generate income. 
 
 Test ve Analiz Gelirleri / Test and Analysis Revenues 

 
ÇAYMER bölgede kapsamı açısından eşi ve benzeri olmayan ve ihtiyaç duyulan tüm test ve analizleri 
yapabilecek laboratuvarlara sahiptir. Test ve analizler ÇAYMER’in yine diğer bir gelir kalemini 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda resmi ve özel birçok kurum ve kuruluşa test ve analiz hizmetleri verilecektir. 
Ayrıca bu test ve analiz laboratuvarları akademik çalışmalar ve öğrencilere yönelik test ve analizler için 
kullandırılarak bu uygulama ile de gelir kaydedilecektir. 
/ 
TRAC has laboratories that are able to do all the tests and analyzes that are needed and which are 
unprecedented in terms of scope of technology. Tests and analyzes are another income item of TRAC. Within 
this scope, many official and private institutions and organizations will be provided with testing and analysis 
services. Also, these test and analysis laboratories will be used for academic studies and tests and analyzes for 
students and will be recorded as income with this application 
 
 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri / Training and Consultancy Revenues 

 
Öncelikle verilecek tüm danışmanlık ve eğitim hizmetleri bölgede çay sektörünün gelişimi ve büyümesi, 
standardizasyonun sağlanması, yeni ürün ile yeni pazarlara girilmesi, çay sektörünün rekabet edilebilirliğinin 
artırılması ve AR-GE çalışmalarının geliştirilmesine yönelik olarak bölge ve sektör ihtiyaçlarına göre 
belirlenecektir. Bu uygulama ile de gelir kaydedilecektir. 
/ 
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Firstly, all consultancy and training services will be determined according to regional and sectoral needs for 
the development and growth of the tea industry in the region, standardization, entry into new markets with new 
products, increasing competitiveness of the tea sector and improving AR-GE work. With this application, 
revenue will also be recorded. 
 
2. İŞ ORTAKLIĞI STRATEJİSİ /  

BUSINESS PARTNERSHIP STRATEGY 
 

Stratejik iş ortaklıkları birden fazla işletmenin kendi çıkarları doğrultusunda fayda sağlama amacıyla 
oluşturdukları işbirlikleridir.  
Her iki taraf da birbirleriyle uyumlu ve bütünleşik olmalıdır. En önemlisi ise, her iki taraf için de anlamlı bir 
değer yaratılması gerekmektedir. 
 
Sağlanacak stratejik iş ortaklıkları sayesinde; 
İşletmelerin büyümesine olanak sağlanmış olacak, 
Riskleri en aza indirilip, maliyetler düşürülecek, 
İşletmelerin yeni pazarlara girmesi sağlanacaktır. 
 
Kurum ve kuruluşlara sağlanacak olan iş geliştirme hizmetleri kapsamında öncelikle müşterilerinin mevcut 
satın aldığı hizmetleri analiz edip müşteri olan kurum/kuruluşların net beklentilerini ve önceki hizmet 
sağlayıcı ile olan ilişkilerini ve aksaklıkları detaylı öğrenecektir.  
Müstahsiller, Çay üreticisi KOBİ’ler, hedef gruplar, bilgisayarlar, web siteleri ve bilgi işleyen diğer varlıklar 
arasındaki ilişkilerin ve akışların haritalanması ve ölçülmesine yönelik faaliyetlere yer verilecektir.  
/ 
Strategic business partnerships are collaborations that are created by multiple facilities in order to benefit 
from their own interests. 
Both sides must be compatible and integrated with each other. 
By help of strategic partnerships to be provided; 
Enterprises will be allowed to grow, 
The risks will be reduced the most, costs will be reduced, 
Businesses will be allowed to enter new markets. 
 
Within the scope of the business development services to be provided to the institutions and organizations, 
firstly the services of the customers will be analyzed and the clear expectations of the customers / institutions 
and the relations with the previous service provider and the problems will be learned in detail. 

It will include activities to map and measure relationships and flows between manufacturers, tea producer, 
SMEs, target groups, computers, websites, and other information-processing entities. 

 
3. ARAŞTIRMA ORTAKLIĞI STRATEJİSİ /  

RESEARCH PARTNERSHIP STRATEGY 
 

ÇAYMER, kurum ve kuruluşlarla rekabet halinde olmayıp işbirliği içerisinde hareket edecektir. Bu 
kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olacaktır. Danışma kurulunda bulunan bütün kurum ve 
kuruluş yetkilileri ile özellikle paydaş olmaları sebebi ile işbirliği modelleri geliştirilecektir. Bölgede çözüm 
üreten ve kalkınmaya yönelik projeleri geliştiren kurum olarak işbirliği kültürünün bölgede kurumlardan 
başlayarak yaygınlaşmasına katkı sağlamayı öncelikleyecektir. 
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ÇAYMER’in ortak çalışma yürütebileceği ve destek alabileceği benzeri kurum ve kuruluşlar aşağıdaki 
gibidir: 
/ 
TRAC will act in cooperation with institutions and organizations not in competition. In this context, all 
institutions and organizations will be in communication. Collaboration models will be developed with the 
authorities of all the institutions and organizations in the Advisory Board, especially with the reason that 
they are stakeholders. As an institution that develops solutions for the region and develops projects for 
development, it will prioritize contributing to the widespreading of the cooperation culture starting from the 
institutions of the region. 
The organizations that TRAC can work with are as follows. The similar institutions and organizations that 
TRAC can work with and get support are as follows: 

1. ÇAYKUR: 
ÇAYKUR bölgenin en büyük aktörü ve pazarı domine eden kurumu durumundadır. Hâlihazırda 
bölgeye yayılmış 47 işletme ile bölgenin en ciddi çay ve tek başına en büyük alımını yapmaktadır. 
Aynı zamanda yine sektörün en ciddi kuru çay üreticisi konumundadır. 

Bazı faaliyetleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 Gerekli tesisleri kurmak ve çay yapraklarını işlemek, 
 Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek, 
 Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları 

yapmak, 
 Laboratuvarlar kurmak işletmek, 
 Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, 
 Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak, 
 Gelişimleri için KOBİ’lere idari ve teknik alanlarda rehberlik sağlamak 
/ 

ÇAYKUR is the biggest actor of the region and the institution that dominates the market. Currently, 
with 47 facilities spread across the region, ÇAYKUR is the largest and most serious tea purchasing 
company in the region. At the same time ÇAYKUR is the most powerful dry tea producer in tea sector. 

Some of the activities are listed below: 

 To set up the necessary facilities and process tea leaves, 
 To evaluate the by-products arising from production activities, 
 To conduct the necessary researches to improve the quality and efficiency of tea product and 
business technique, 
 Establishing and operating laboratories, 
 To carry out the activities necessary for the co-operation of tea producers, 
 To do necessary activities for the training of tea experts, 
 Provide guidance to SMEs in administrative and technical areas for their development 

 
2. ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / 

ÇAYKUR Atatürk Tea and Horticultural Crops Research Institute: 
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, bağlı olduğu Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü'nün kuruluş yasası ile belirlenen genel görevlerine paralel olarak çalışmaktadır. Bunun 
dışında çayda; tarım, teknoloji, biyokimya, mücadele ve pazara hazırlık konularında AR-GE 



 
 
 
 

6 
 
 
 

çalışmalarında bulunmak, diğer çay üreticisi konumundaki ülkelerde çay konusunda yapılan 
çalışmaları takip etmek, yapılan bu çalışmalar neticesinde elde edilen verileri değerlendirerek 
sonuçlarının ilgili daire ve kuruluşlar tarafından uygulamaya geçirilmesi için gerekli faaliyetlerde 
bulunmak amaçlı olarak kurulmuştur. 
/ 
Atatürk Tea and Horticultural Crops Research Institute is working in parallel with the general duties 
of the General Directorate of Tea Operations. Other than that it is established; to be involved in AR-
GE studies in agriculture, technology, biochemistry, competitiveness in market, follow the studies on 
tea in other tea producer countries, to evaluate the data obtained on the basis of these studies and to 
carry out the necessary activities for the implementation of the results by the related departments and 
organizations. 
 
3. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ /  

RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNIVERSITY 
Üniversite 2006 yılında kurulmuş ve kısa sürede eğitim & öğretim ve araştırma & geliştirme altyapısı 
açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgedeki kişi ve kurumların ihtiyacı olan; bal, su, çay, 
gübre, kömür, akaryakıt, çimento, beton, asfalt, toprak gibi birçok analiz ve deneyler ile radyasyon ve 
manyetik alan ölçümü gibi analizler, başta Merkezi Araştırma Laboratuvarı olmak üzere Su Ürünleri 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan laboratuvarlarda 
gerçekleştirilmektedir. 
/ 
The university was founded in 2006 and has recently come to a very important point in terms of 
education & training and research & development infrastructure. The requirements of people and 
institutions in the region need many analyzes and experiments such as honey, water, tea, fertilizer, 
coal, fuel oil, cement, concrete, asphalt and soil and analysis such as radiation and magnetic field 
measurement are carried out in Central Research Laboratory, Faculty of Fisheries, Faculty of 
Engineering and Faculty of Science and Literature. 
 
4. ULUSAL ÇAY KONSEYİ: 
Ulusal Çay  Konseyi Türkiye çay sektörü paydaşlarının (üretici, tüccar ve sanayici) ekonomik 
faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve dünya ile rekabet edebilir kılınmasına yardımcı 
olmak, ayrıca  çay sektörünün ulusal ve uluslararası itibarının artmasına katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur.  

 Çay üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur, raporlar hazırlar. 
 Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.  
 Çayla ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alır ve sonuçlarını izler. 
 Çayın tanıtımını yapar ve tüm bu faaliyetlere katılımı sağlamak için çalışma grupları oluşturur. 
 Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün 

arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil gerekli önlemlerin alınması ve 
bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.  

 Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici 
haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve 
bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar. 

 Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütür. 
/ 



 
 
 
 

7 
 
 
 

National Tea Council established for ensure the sustainability of economic activities of Turkey tea 
industry stakeholders (producers, traders and industrialists) and help rendered to compete with the 
world, also established in order to contribute to the increase of national and international reputation 
of the tea industry. 

 Prepare reports for activities to improve tea production, consumption and trade. 

 Cooperates with other similar organizations in other countries. 
 According to conjuncture regarding tea related sectors, it takes urgent functional measures and 
monitors its results. 
 Promotes tea and creates working groups to ensure participation in all these activities. 
 It works to solve the structural problems of the sector, to meet the needs and to increase the 
international competitive power. 
 Within the framework of production and industry activities in the sector, studies are undertaken to 
identify and implement the necessary measures to protect the public health, producers and consumers' 
rights, rural development. 
 Conducts training, publishing, consulting services related to the sector. 

 
4.  İLETİŞİM ve TANITIM STRATEJİSİ /  

COMMUNICATION and PROMOTION STRATEGY 
 
Pazarlamanın halka ilişkiler fonksiyonu aktif ve planlı bir şekilde yürütülecek ve hedef gruplar dışında tüm 
bölge halkında ÇAYMER’in saygın ve güvenilir bir kurum olduğu hissettirilecektir. Halkla ilişkiler 
kapsamında gerçekleştirilen hiçbir faaliyette doğrudan pazarlama unsurları kullanılmayacaktır. Sadece sosyal 
sorumluluk kapsamında faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
 
ÇAYMER’de pazarlama sürdürülebilirlik açısından çok büyük önem taşımaktadır. Değişen rekabet şartları 
şirket faaliyetlerinin şirketin sürdürülebilir kılınma çabalarıyla paralel bir yapıya oturtulması gereğini ortaya 
çıkarmıştır. ÇAYMER’in kurumsal sürdürebilirlik konusunda teşvik eden en etkin faktörler aşağıdaki 
gibidir: 

 Artan marka değeri, güven ve itibarın, şirket sürdürebilirliğini artırması. 
 Personel motivasyonunu artırması 
 İşletmenin itibarının artmasıyla, kalifiye işgücü istihdamının kolaylaşması 
 Toplumun gözünde elde edilen meşruiyet sayesinde rakiplere karşı rekabet üstünlüğünün elde 

edilmesi, 
 Bilinç düzeyi artan tüketicilerin değişen işletme taleplerine cevap verilebilmesi 

 
Etkili bir pazarlama stratejisi uygulanırken aşağıdaki araştırmaların ve uygulamalarının yapılması gereklidir: 
 
Mevcut Pazar Durumu: Pazarının büyüklüğüne, ulaşabileceği kitleye, pazarda satış yapabileceği 
kapasitesine ve sürdürülebilirliğine yönelik gerekli araştırmaları yapılmış olması, 
Hedef Grupları: Hedef kitlesinde bulunan kişilerin, yaş, cinsiyet, tüketim miktarı, tüketici ihtiyaçları, 
coğrafi konum, demografik yapı ve benzeri özellikleri incelemiş olması, 
Rekabet Ortamı: Rakiplerin konum, ekonomik durum, yapı, istihdam özellikleri, teknolojik üstünlükler ve 
özelliklerine bakarak, analizi objektif olarak gerçekleştirmiş olması, 
Pazarlama Planı: Ürün veya hizmetin, ilk aklında oluşmasından başlayarak, fiyatlandırmasının, 
tutundurmasının ve dağıtımının doğru planlanmış olması, 
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Sunulan Hizmetler: Sunulacak hizmetleri anlatan iş akış şemasının ve / veya ürün/hizmet sunum sürecinin 
gerektiği kapsamda gerçekleştirilmiş olması, 
Tutundurma Stratejisi: Ürün başarısının, büyük ölçüde işi aynı zamanda tanıtmasıyla gerçekleşeceğini 
bilmesi ve reklam bütçesi oluşturmuş olması, 
SWOT Analizi:  Güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlemek, zayıf yönleri güçlendirecek, tehditleri 
de fırsata çevirecek bir yol haritası oluşturmuş olmasına dikkat edilmelidir. 
 
ÇAYMER faaliyetleri ve bunların programları hakkında önemli bilgilerin sunulması, tanıtım ve 
bilinirliliğe yönelik faaliyetler amacıyla ÇAYMER web sitesi kurulmuştur 
(http://rizecaymerkezi.com).  
/ 
The public relations function of the marketing will be carried out in an active and planned manner and it will 
be felt that TRAC is a respectable and trustworthy institution in the people of the region except the target 
groups. Direct marketing elements will not be used in any activity carried out within the context of public 
relations. Only social responsibility activities will be carried out. 
 
Marketing at TRAC is of great importance in terms of sustainability. The changing competition conditions 
have led to the necessity for the company's activities to be structured in parallel with the company's efforts to 
make it sustainable. The most effective factors promoting ÇAYMER's corporate sustainability are as follows: 
 

 Increased brand value, trust and reputation, increased company sustainability, 
 Increased employee motivation, 
 Facilitation of qualified labor force with increasing reputation of the facility, 
 Achieving competitive advantage against competitors thanks to the legitimacy of the society, 
 Increased awareness of consumers to respond to changing business requirements. 

 
When an effective marketing strategy is implemented, it is necessary to carry out the following researches 
and applications: 
 
Current Market Status: The necessary research on the size of the market, its reachable mass, the capacity to 
sell on the market and its sustainability. 
Target Groups: The necessary research on the age, gender, consumption, consumer needs, geographical 
location, demographic structure and similar characteristics of target population, 
Competition Environment: Analyzing the competitors based on position,, economic situation, structure, 
employment characteristics, technological superiorities and characteristics, 
Marketing Plan: Beginning with the first occurrence of the product or service, the pricing, promotion and 
distribution are planned correctly, 
Services Provided: The workflow diagram and / or product / service delivery period describing the services 
to be provided have been carried out within the scope required, 
Promotional Strategy: Knowing that product success will happen at the same time, and creating an 
advertising budget, 
SWOT Analysis: Care must be taken to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats, 
strengthen weaknesses, and create a road map that will turn the threats into action. 
 
TRAC  website has been established for the purpose of presenting important information about TRAC 
activities and their programs, and for promotional and awareness activities. 
(http://rizecaymerkezi.com). 
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5. ULUSLARARASILAŞTIRMA STRATEJİSİ /  

INTERNATIONALISATION STRATEGY 
 
Uluslararasılaştırma hem bir amaç hem de bir araçtır. Uluslararasılaştırmaya yönelik tüm eylemler, aynı 
zamanda Hakla İlişkiler, Standardizasyon, Rekabet Edebilirlik, gibi alanlarda kurumun kalitesini artırmaya 
yönelik adımlardır. 
 
Uluslararasılaştırma Stratejisi ÇAYMER’in işlevlerini kapsayan 2 temel alana odaklanır: 
 

1. Uygulamalı Ar-Ge Departmanı Faaliyetleri 
2. Eğitim ve Danışmanlık Departmanı Faaliyetleri 
 
1. Uygulamalı Ar-Ge Departmanı Faaliyetleri: 
 
 Pilot tesiste gerçekleştirilecek deneme üretimlerini uluslararası pazarda yer alan ve alabilecek 

ürünlere yönelik yapmak. 
 Paketleme teknolojisi konusunda inovatif çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası pazarda yer 

kazanmak. 
 Uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri standartları çerçevesinde proseslerini oluşturmak ve 

paydaşlarına bu konuda hizmet vermek. 
 Gerçekleştirilecek analiz hizmetleri konusunda akredite olarak uluslararası kapsamda güvenilir bir 

laboratuvara sahip olmak 
 

2. Eğitim ve Danışmanlık Departmanı Faaliyetleri: 
 
 Kalite Denetim ve Geliştirme Birimi bünyesinde verilecek eğitimleri belirlerken, uluslararası rekabet 

düzeyini arttırıcı ve sektör ihtiyaçlarına yönelik parametreleri göz önünde bulundurmak. 
 Kendi bünyesinde öncelikle ulusal daha sonra uluslararası pazarda sistematik şekilde yarattığı marka 

ve konseptle bir franchise oluşturmak. 
/ 
Internationalization is both a goal and a tool. All actions towards internationalization are at the same time 
steps to increase the quality of the institution in areas such as Public Relations, Standardization, 
Competitiveness. 
 
The Internationalization Strategy focuses on 2 main areas covering the functions of TRAC: 
 

1. Applied R&D Department Activities 
2. Training and Consultancy Department Activities 
 
1. Applied R&D Department Activities: 
 
 To carry out pilot production for the products which may take place in the international market. 
 To gain position in national and international markets by doing innovative work on packaging 

technology. 
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 Establishing processes within the framework of internationally recognized quality systems standards 
and serving its stakeholders in this regard. 

 To have a reliable laboratory in international scope as an accredited laboratory for the analysis 
services to be realized 
 

2. Training and Consultancy Department Activities: 
 
 To consider the parameters that increase the level of international competition and the sector needs 

while determining the trainings to be given within the Quality Audit and Development Unit. 
 To create a franchise with a brand and concept that has been systematically created first in national 

and later international markets 



7KLV�SURMHFW�LV�FR�ILQDQFHG�E\�WKH�(XURSHDQ�
8QLRQ�DQG�WKH�5HSXEOLF�RI�7XUNH\

'LVFODLPHU
7KLV�GRFXPHQW�VKDOO�QRW� LQ�DQ\�ZD\�EH�FRQVWUXHG� WR�UHIOHFW� WKH�RSLQLRQ�RI� WKH�(XURSHDQ�
8QLRQ�RU�5HSXEOLF�RI�7XUNH\�
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