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1. AÇIKLAMALAR / KISALTMALAR 
 

Hizmete Alma (Hat Kabülü ve Onayı - Commissioning): Bir ekipmanın, tesisin veya 

üretim hattının (kurulmuş veya tamamlanmış veya tamamlanmak üzere) hangi 

proseste, tasarım amaçlarına veya özelliklerine göre çalıştığını doğrulamak için test 

edilmesi 

İşletme onayı ve hat kabulu, proje sahipleri tarafından bir üretim hattının proje 

ihtiyaçları doğrultusunda bir sistem olarak test edilmesi, ayarlanması, doğrulanması, 

onaylanması  ve eğitim sürecidir.  Böylece teslim edilen projenin kalitesini, tüm hizmet 

ömrü boyunca makinenin veya üretim hattının hizmet kalitesini ve güvenilirliğini 

doğrulamak için test ederek görmektir. 

 

Kurulum Kalifikasyonu (IQ – Installational Qualification): Üretim hattının ve ilgili 

makine ve ekipmanın proje amaçları doğrultusunda dizayn edildiğinin ve 

yerleştirildiğinin objektif kanıtlarla tesis edilmesidir. 

 

Operasyonel Yeterlilik (OQ – Operational Qualification): Üretim hattı ve ilgili makine 

ve ekipmanların proje amaçları doğrultusunda  önceden belirlenmiş ve kabul görmüş 

spesifikasyonlara ve prosese göre sürdürülebilir şekilde ürün üretebildiğinin 

kanıtlanmasıdır. Operasyonel yeterlilik, kurulu sistemin belirtilen şekilde çalıştığının ve 

bunu kanıtlayacak yeterli belgesel kanıt olduğunun gösterilmesidir. 

 

Performans Kalifikasyonu (PQ – Performance Qualification): Üretim hattı ve ilgili 

makine ve ekipmanın güvenirliliğinin ve performansının normal çalışma ortamında 

belgelenmesi, doğrulanması, kullanıcı gereksinimlerini ve proje ihtiyaçlarını amaçlanan 

yüksek kalite, standartlar ve verimlilikle karşılamasıdır. 

 

Güvenilirlik (Reliability): Belirli bir zaman aralığı için belirli koşullar altında gerekli bir 

işlevi yerine getirmek için bir öğenin veya ekipmanın yeteneğinin uygun bulunması. 

 

Onarım (Repairing): Hatalı bir öğenin gerekli işlevini geri getirmek için fiziksel eylem 

gerçekleştirilmesi ve/veya tamir edilmesi 

 

Validasyon (Validation): Üretim hattı ve ilgili makine ve ekipmanın kullanılan üretim 

yöntemi ile doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin 

kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar. 

 

Doğrulama (Verifikasyon - Verification): Üretim hattı ve ilgili makine ve ekipman ile 

valide edilmiş yöntemle çalışıldığında yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, 

geçerli ve güvenilir olduğunun garanti edilmesidir. 

 

TRAC (ÇAYMER) Projesi: Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tea Research 

and Application Centre) projesi. Çaymer; onaylanmış TRAC kısaltması. 

 

RCEX: Rize Ticaret Borsası. 

 

RCCI: Rize Ticaret ve Sanayi Odası. 

 

TAT: TRAC Teknik Destek Ekibi (Technical Assistance Team). 
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi” (TRAC) Projesi, Rize Ticaret ve Sanayi 

Odası ve Rize Ticaret Borsası tarafından Proje Grubu liderliğindeki Konsorsiyum’un 

teknik ekip desteği ile yürütülmektedir.  

 

Bu proje “Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri No: TR07R1.10-03 / 001 Tedarik Sözleşmesi” 

kapsamında MoSIT / DoEUFP ile birlikte hayata geçmektedir. 

 

TRAC projesi, Türk Çay Endüstrisinin mevcut ve ortaya çıkan sorunlarına sürdürülebilir 

ve uluslararası rekabet  edebilir çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.  

 

TRAC projesinin başarılı olması için önemli faktörlerden biri tedarik edilen çay üretim 

makine ve ekipmanının yüksek teknoloji ile donatılmış, kullanımı kolay, esnek, 

sürdürülebilir üretime uygun, kaliteli ve müşteri odaklı (lokal ve global pazarlar) üretim 

yapabilir seviyede olması gerekmektedir.  

TRAC tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini garanti etmek için ekipman ve 

makinelerin teknolojisi, çalışma performansı ve etkinliği büyük önem taşımaktadır. 

 

Aday Grup ile yapılmış olan “Supply Contract for European Union External Actions No 

TR0771.10-03/001” sözleşme metni uyarınca LOT 1 (ID No: 

EuropeAid/131425/IH/SUP/TR-Lot 1) için Aday Grup yani tedarikçi firmanın tedarik 

ettiği cihazların “yeni, çalışır durumda ve verilen teknik spesifikasyonlara uygun” olması 

gerekmektedir. 

 

Tedarikçi firma LOT 1’e ait olan siyah çay ve yeşil çay üretim hattı makine ve 

ekipmenları Rize’de bulunan Metal Teknik’te ürettirmiş ve tedarik etmiştir. Metal Teknik, 

siyah çay ve yeşil çay işleme hatlarını 2017 yılı 4. çeyrek ve 2018 yılı 1. ve 2. çeyrekte 

TRAC pilot üretim tesislerine kurmuştur. 

 

Metal Teknik tarafından TRAC pilot üretim tesislerine kurulan LOT 1 şunları 

içermektedir. 

 

1. Siyah Çay Üretim Hattı 

2. Yeşil Çay Üretim Hattı 

3. Otomasyon Sistemi 

4. Buhar Kazanı 

5. Kompresör 

 

TRAC'ın başarılı olarak çalışmasını ve Türk çay sektörüne hizmet vermesini sağlamak 

için TAT ekibi, Aday Grup İnşaat Taahhüt Turizm Hayvancılık ve Tarım Danışmanlığı 

Ticaret Limited (AKY Teknoloji Makine Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti ile 

konsorsiyum oluşturmuştur) tarafından tedarik edilen makine ve ekipmanın (LOT1) 

performansını izlemek ve değerlendirmek için TRAC pilot üretim tesisinde siyah çay ve 

yeşil çay üretim denemeleri gerçekleştirmiştir.  

 

TRAC TAT ekibi ve TRAC yönetimi, Mayıs 2018'in farklı günlerinde kurulu bulunan 

LOT 1 performansını görmek, test etmek ve değerlendirmek için siyah çay ve yeşil çay 

üretimlerini gerçekleştirdi.  
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Yapılan bu üretimler süresince siyah çay ve yeşil çay üretim makine ve ekipmanlarının 

çalışma performansı gözlemlendi. Aday Grup tarafından tedarik edilen makine ve 

ekipmanların çalışma performansları yetersiz bulundu. Tespit edilen problemler rapor 

edildi ve aşağıda detayları sunuldu. 

 

3. TEKNİK DETAYLAR 

 
TRAC, “Ar-Ge ve Pilot Üretim Tesisleriyle” aşağıdaki hedefleri gerçekleştirecektir. 

 

1. Çay üretim ve ürün standartlarını uluslararası rekabet koşullarını dikkate alarak 

oluşturmak. 

2. KOBİ'ler için çay üretim süreçlerini optimize etmek ve verimli hale getirmek. 

3. Yeni ve çeşitlendirilmiş çay ürünlerini iç ve global pazar ihtiyaçlarına göre dizayn 

etmek, üretmek, geliştirmek ve ticarileştirmek. 

4. Global pazarda rekabet edebilir ve sürdürülebilir çay üretim tekniklerini 

geliştirmek ve uygulamak. 

5. Çay ve çay ürünlerini analiz etmek ve analiz hizmetleriyle Türk çay sektörünün 

gelişmesine katkıda bulunmak. 

6. Çay sektöründe çiftçilere, üreticilere, işverenlere, ihracatçılara ve çalışanlara 

eğitim vermek, geliştirmek ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak. 

7. Uluslararası pazarlarda Türk çayının rekabet düzeyinin artması ve kabul edilmesi 

için yüksek teknolojiler geliştirmek, uygulamaya koymak ve KOB’lere destek 

vermek suretiyle onların daha verimli çalışmasını, yüksek kaliteli ürünler 

üretmesini ve ihracat kapasitelerini arttırmak. 

8. Türk çay sektöründe işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek suretiyle uluslar arası 

rekabet düzeyini artırmak. 

9. Çay atıklarının ekonomiye kazandırılması, azaltılması ve değerlendirilmesiyle ilgili 

Ar-Ge çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak. 

 

        TRAC'ın 2 operasyonel birimi bulunmaktadır: 

 

1. Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Birimi 

2. KOBİ Eğitim ve Danışmanlık Birimi 

 

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RCCI) ve Rize Ticaret Borsası (RCEX), TRAC projesinin 

sahipleri ve yararlanıcısıdır.  Dolayısıyla Rize'nin kurumsal ve operasyonel 

kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel rekabet gücünün artırılmasına ve hedef 

bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunacak bu projenin uygulayıcısıdırlar. 

 

TRAC tarafından verilecek hizmetlerin kalitesini garanti etmek için aşağıdaki konuların 

gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır: 

 

1. Kapsamlı bir İzleme ve Değerlendirme (M & E) Sistemi Kurulması. 

2. Etkin İzleme ve Değerlendirme için Çalışma Stratejisinin Belirlenmesi. 

3. TRAC Yönetiminin Eğitimi. 

4. Etkin Kalite Yönetim Sistemi. 

5. Laboratuvar Makine ve Ekipmanlarında Verimlilik. 

6. Üretim ve Paketleme Makinelerinde ve Ekipmanlarında Verimlilik. 

7. Ekin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Eğitimi ve Gelişimi. 
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8. Çay Endüstrisinin Ana Alanlarına Destek Sağlamak; Çay Müşterileri, Çiftçiler, 

Üreticiler, Tüccarlar ve İhracatçılar için Araştırma, Analiz, Üretim, Verimlilik, 

Kalite, Promosyon, Eğitim, Yeni Ürün Geliştirme, Teknoloji, İyi Tarım 

Uygulamaları ve Tarım, Çay Atık Yönetimi, Pazarlama, İhracat Pazarlama ve 

Danışmanlık Hizmetleri. 

 

TRAC TAT ekibi ve TRAC yönetimi, Mayıs 2018'in farklı günlerinde kurulu bulunan 

LOT 1 performansını doğrulamak ve onaylamak için siyah çay ve yeşil çay üretimlerini 

gerçekleştirdi. Bu üretim denemelerine katılım aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

TAT Ekibi: 

1. Bryan Baptist, Uluslararası Çay Uzmanı (Sri Lanka) 

2. Şaziye Ayla Ilgaz, Çay Sektörü Uzmanı (Türkiye) 

3. Mahmut Sagın, Çay Sektörü Uzmanı (Türkiye) 

4. Gökçen Kızıltan, TAT Ofis Müdürü 

5. Figen Erkek, TAT Etkinlik Uzmanı 

6. Yusuf Tokdemir , TAT Takım Lider Yardımcısı (KE2) 

 

TRAC (Çaymer) Yönetimi: 

1. İsmail Kocaman, RCEX Genel Sekreteri 

2. Selçuk Azman, TRAC Genel Müdürü 

3. Ayfer Kopuz, RCEX Laboratuvar Müdürü 

4. RCEX Laboratuar Çalışanları 

 

Bu rapor, Proje Takım Lider Yardımcısı ve Gıda Tarım Endüstrisi Uzmanı Yusuf 

Tokdemir tarafından Mayıs 2018'de TAT Takım Lideri Sn. Prof. Stephen J A Newton ve 

TRAC Yönetiminin işbirliği ve denetimi altında hazırlanmıştır. 

 

 SİYAH ÇAY ve YEŞİL ÇAY ÜRETİMLERİ 

 

Siyah Çay Üretim çalışmaları TRAC Project TAT ekibinin, TRAC Yönetiminin, Metal 

Teknik teknisyenlerinin (bazen) ve Aday Grup temsilcisinin (Kamer Ömürlü, kısmen ve 

sadece 7-8 Mayıs 2018) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Üretim Tarihi  Ürün   Katılım 

07.05.2018 Siyah Çay  TAT, TRAC Yönetimi, KÖ, Metal Teknik 

08.05.2018 Siyah Çay  TAT, TRAC Yönetimi, KÖ, Metal Teknik 

11.05.2018 Yeşil Çay   TAT, TRAC Yönetimi, Metal Teknik 

15.08.2018 Yeşil Çay, Siyah Çay TAT, TRAC Yönetimi 

16.05.2018 Yeşil Çay, Siyah Çay TAT, TRAC Yönetimi 

17.05.208 Yeşil Çay, Siyah Çay TAT, TRAC Yönetimi 

 

 LOT 1 PERFORMANS KONTROLÜ 

 

Aday Grup tarafından imzalanan sözleşme anlaşmasına göre; “Aday Grup, teslim 

edilen ürünlerin yeni üretilmiş, proje amacına uygun, ihale dosyasının tüm teknik 

özelliklerine uyumlu ve çalışır durumda olduğunu” beyan ederek TRAC Projesine 

ulaşılmasını beklemektedir. Bu beklenti, makine ve ekipmanın zayıf performans 

göstermesi nedeniyle başarısız oldu. 
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TRAC Yönetimi, hasattan sonra çay çiftçilerinden taze çay yaprakları tedarik etti. Tüm 

çay yaprakları hasat edilmiş ve TRAC pilot tesisine aynı günde iyi çay üretim 

uygulamalarına göre plastik kaplar kullanılarak herhangi bir yanma ve aşırı yükleme 

yapılmadan nakledilmiştir. 

Taze çay yapraklarının temini, taşınması, yeşil ve siyah çay üretimi, uluslararası çay 

uzmanı Bay Bryan Baptist'in TA ve TRAC Yönetimi tarafından denetlenmesiyle 

gerçekleştirilmiştir.  

LOT1 makine ve ekipmanından kaynaklanan tüm performans hataları, sebepler ve 

sorunlar izlendi, gözlemlendi, tartışıldı ve not edildi. Karşılaşılan sorunlar çözülmeye 

çalışıldı. 

 TAT ekibi ve TRAC Yönetim ekibi LOT 1’de aşağıda verilen çalışma performans 

yetersizliklerini ve problemlerini tespit etmiştir. Bu sorunların ivedilikle Aday Grup 

tarafından çözülmesi beklenmektedir. 

 

 

 SİYAH ÇAY ÜRETİM BÖLÜMÜ PERFORMANS PROBLEMLERİ 

 

Soldurma: 

1. Soldurma ünitelerinin etrafı sandviç panel ile kapatılmalı ve ortamda oluşan 

yoğunlaşmış havanın dış atmosfere atılması için emiş sistemi yapılacak. 

2. Soldurmadaki karıştırıcı helezonlar yenisi ile değişecek. 

3. Soldurma bunker karıştırıcıları yavaş dönmeli ve çayı zedelememeli. İyileştirme 

yapılacak. 

 

Kıvırma:  

1. Siyah çay 1 ve 2 nolu kıvırma içinde göbek yok. Soldurmadan gelen çay 

yapraklarını bükmüyor ve arzu edilen şekli vermiyor. Her 2 kıvırmaya uluslararası 

çay uzmanı Bryan Baptist’in önerdiği şekilde göbek yapılacak. 

2. Kıvırma batonları (ay) üzerlerindeki keskin kısımlar törpülenecek ve çay 

yaprağının zarar görmesi engellenecek. Batonların yüksekliği kıvırma çap ve 

aldığı yaş çay miktarına uygun yükseklikte olmalıdır. 

3. Kıvırma baton üzerindeki vida boşlukları kapatılacak. 

 

Oksidasyon (Fermentasyon): 

1. Fermentasyon (oksidasyon) ünitelerinin üzeri fiber glas ile kapatılacak. Ünite de 

oluşan yoğunlaşmış hava dışarıya atılacak ve buna uygun hava sistemi 

kurulacak. 

2. Oksidasyon ünitesinde uygulanan buhar nedeniyle kondens suyu oluşmaktadır. 

Oluşan su yerleri ve konveyörleri kirletmektedir. Kondens su toplanarak dış 

ortama aktarılması sağlanacak. 

3. Fermentasyon bezlerinde sağa-sola kaymalar yaşanmakta ve bezler zarar 

görmektedir. İyileştirme yapılacak. 

 

Kurutma: 

1. Fırınların etrafı sandviç panel ile kapatılacaktır.  

2. Fırın göstergeleri ile PLC otomasyondan ayarlanmış göstergeler uyumsuz 

çalışmakta ve farklı sıcaklıklar göstermektedir. Düzeltilecek. 

3. Fırın üzerinde hem giriş hem de baca çıkışı sıcaklıkları kolayca görülmeli ve 

izlenmelidir. 

4. Kurutma fırınlarında zaman zaman çalışmama veya PLC-Manuel sistemde 

sorunlar çıkmakta. Kontrol edilecek ve düzeltilecek. 
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Eleme: 

1. Yuvarlak elek kasetleri mesh tel kaset (No:3,5 ) olacaktır. 

2. Eleklerden ürün akmıyor. Eleklerin dizaynı, yüzeyi ve gözenek çapları export ve 

premium kalite çay üretimine uygun değil. Gereği yapılacak. 

3. Elekler çok basit sökülür ve takılır olacak. 

4. Somunlu, vidalı ve kaynaklı elekler uygun değil.  Ayar için çok süre harcanıyor. 

İstenilen ayar yapılamıyor. Kare mesh elekler takılacak. Pratik ve kolay 

sök/tak/ayarla konseptine uygun olacak.  

 

 YEŞİL ÇAY ÜRETİM BÖLÜMÜ PERFORMANS PROBLEMLERİ 

 

Soldurma: 

1. Yeşil çay soldurma ve transfer konveyörü arasından çaylar yere dökülüyor. 

Düzeltilecek. 

 

Şoklama: 

1. Yeşil çay şoklama ünitesindeki buhar, soldurmadan gelen çayları ıslatıyor. 

Şoklama ünitesine buhar toplayıcı davlumbaz yapılacak.  

2. Buhar sistem boruları açıkta. Isı kaybını önlemek ve yaralanmaları engellemek 

için etrafı sarılacak. 

3. Şoklama ünitesine verilen buharın sıcaklığını ve basıncını  görmek için gösterge 

konulacak. 

4. Şoklama ünitesinde buhar uygulaması homojen dağılmıyor. İyileştirilecek.   

5. Şoklama ünitesine çay dökülürken homejen bir yaş çay dağılımı sağlanmalı,orta 

bölüm kalın olduğu için verilen buhar zaman zaman yetersiz kalmakta. 

İyileştirilecek. 

6. Yeşil çay ünitesinde buhar uygulaması yapılırken buhar yoğunlaşıp suya 

dönüşüyor. Çay yapraklarını kontamine ediyor ve ıslatıyor, yere dökülüyor. 

Ortamı kontamine ediyor. Su toplayıcı ve transfer edici sistem yapılacak. 

 

Ön Kurutma: 

1. Yeşil çay döner kurutucu kapasitesi 20 kg. Diğer yerler 50-60 kg. Döner kurutucu 

kapasitesi 50-60 kg’a artırılacak. 

2. Döner kurutucudan çay yaprakları yere düşüyor. Önlenecek. 

3. Döner kurutucu içi gözükmüyor. Pencere açılacak. Hız, nem ve sıcaklık ayarları 

ekran konularak takip edilecek. 

4. Döner kurutucu, şoklama ünitesinden sonraya taşınmalı. 

5. Yeşil çay döner kurutucu (roller dryer) kapak açılmıyor. Pratik açılır hale 

getirilecek. 

 

Rotervan: 

1. Yeşil çay şoklama ünitesindeki rotervan, CTC önüne taşınacak. 

 

CTC: 

1. Hat üzerindeki ünite yeni değildir, değişmesi gerekiyor. 

 

PLC: 

1. Yeşil çayda presli kıvırma uygulanırken sistem duruşlara sebep oluyor. Yazılım 

revize edilecek.  
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Kurutma: 

1. Yeşil çay fırın çalışmıyor. Hız, sıcaklık, nem ve zaman ayarları eklenecek ve 

pratik kontrol sağlanacak. 

 

Tasnif: 

1. Yeşil çay tasnifindeki eleklerden çaylar ayrı çuvallara dolacak şekilde dizayn 

edilecek. 

2. Dolum konveyörleri çok dik maksimum 40-50 derece açıya değişecek. 

 

 SİYAH ÇAY ve YEŞİL ÇAY ÜRETİM BÖLÜMLERİ ORTAK PERFORMANS 

PROBLEMLERİ 

 

Eleme: 

1. Siyah çay soldurma sonrası ve yeşil çay şoklama öncesinde ince ve kırık çay toz 

ve yaprakları, ot ve diğer yabancı partikülleri ayırmak için elek konulacak. 

 

Soldurma:  

1. Soldurma fan peteklerinin tıkanmaması için petek önlerine tel kafes konulacak. 

 

Kıvırma:  

1. Kıvırma göbeğinin şekli yumurta elips yapısından ziyade yarım domates şeklinde 

olmalı. Özel ölçü verilecek ve uluslararası çay uzmanı Bryan Baptist’in tavsiye 

ettiği gibi daha oval yapılacak. 

2. Kazaları ve yaralanmaları engellemek için tüm kıvırmaların etrafı kapatılacak. 

3. Kıvırma pinomatiklerinde sürekli kaçak var, kompresöre yük biniyor. Çözülecek. 

 

Kurutma: 

1. Yeşil çay fırın CTC olarak işlendiğinde paletleri değişecek. 

2. Fırınları besleyen konveyor üstündeki ürün kalınlık seviyesi ayar kolu daha 

yüksek ayar seviyesine getirilmeli ve iyileştirilmeli. Şu an seviye en fazla 5 cm’ye 

inebiliyor. 2 cm kadar inebilmeli. 

3. Fırın içindeki paletlerden alta ıslak çay dökülüp birikiyor. Bu engellenecek. Sistem 

revize edilecek. 

4. Kurutma fan peteklerinin tıkanmaması için petek önleri tel kafes ile kapatılacak. 

 

Tasnif: 

1. Tasnif eleklerinde birikmeler giderilmeli, elek dizaynları değiştirilmeli. 

2. Tasnif eleklerinin üzerindeki lif alıcılar kolay ayarlanabilir olmalı. 

 

Zemin: 

1. Yeşil ve siyah çay üretim alanı tabanı beton ile kaplı, pürüzlü ve de hijyenik 

açıdan yetersiz. Tamamen epoksi olacak (epoxy yapılması konusu Aday Grubu’n 

sorumluluğunda değildir.) 

2. Siyah ve yeşil çay alanında yeterli sayıda su gideri yok. Yenileri yapılacak. 

3. Siyah çay ve yeşil çay alanlarında fırın besleme konveyör üstleri görünmüyor. 

Kediyolu veya uygun seyirlik merdiven yapılacak. 
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Genel: 

1. Soldurma ünite girişlerindeki döner aksama ve tüm bant konveyörlere silici fırça 

konulacak. 

2. Yeşil çay ve siyah çay hatları aynı anda çalışmıyor. Birini kapatınca diğeri 

çalışıyor. Bu durum kabul edilebilir değil. 2 hat aynı anda çalışır yapılacak. 

3. Siyah çay hattında ve yeşil çay hattında havalandırma sistemi yok. Yapılacak. 

4. Tüm makine ekipmanların topraklama kontrolü yapılacak. 

5. Bant ve makine bağlantıları yeniden dizayn edilecek. 

 

Lif Alıcı Bantlar: 

1. Lif alıcıların çıkışlarına lifleri toplayacak helezon yapılacak. 

 

Motorlar: 

1. Yağlı elektrik motor altlarına yağ tutucu konulacak.  

 

Buhar Kazanı: 

1. Buhar kazanı çok yoğun siyah duman çıkarıyor. Çevreyi kirletiyor. Derhal 

çözümlenecek. 

2. Brulöre giden borudan fuel oil akıyor. Tamir edilecek. 

3. Kazan arka kısmında su akıtıyor. Kaçak giderilecek. 

4. Kazan memelerinde sorun var , sürekli arızaya geçiyor. Çözülecek. 

5. Kazan basıncını gösteren hortum renginden dolayı belli olmuyor, dijital gösterge 

konulacak. 

6. Kazan Yeterlilik Raporu ( Makine Mühendisleri Odası) alınıp gerekli testlerden 

geçirilecek. 

 

Kompresör: 

1. Kapasite ve yeterlilik testleri yapılacak ve alt kata indirilecek. 

 

Mıknatıs: 

1. Silo girişlerine bitmiş üründe metal kontaminasyonu engellemek için mıknatıslar 

konulacak. 

 

4. SONUÇ 

 
1. Aday Grup tarafından tedarik ve tesis edilen siyah çay hattı makine ve ekipmanları, 

yeşil çay hattı makine ve ekipmanları, buhar kazanı ve kompresör; TRAC Teknik 

Destek Ekibi ve TRAC Yönetim Ekibi gözetiminde çalıştırılmış, siyah çay ve yeşil 

çay üretimleri gerçekleştirilmiştir.  

2. Yeşil çay hattının performansı yetersiz bulunmuş ve karşılaşılan sorunlar çözülmek 

üzere yukarıda verilmiştir. 

3. Siyah çay hattının performansı yetersiz bulunmuş ve karşılaşılan sorunlar çözülmek 

üzere yukarıda verilmiştir. 

4. Siyah çay üretim hattı ve yeşil çay üretim hattı ve alanları iş sağlığı ve güvenliği 

açısından yetersiz ve ciddi tehlikeler içermektedir. 

5. Siyah çay üretim hattı ve yeşil çay üretim hattı iyi üretim uygulamaları açısından 

yetersizdir.  

6. Siyah çay üretim hattı ve yeşil çay üretim hattı çapraz kontaminasyona açıktır ve 

gerekli hijyen – HACCP uygulamaları açısından riskler taşımakta ve yetersizdir. 
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7. Siyah çay üretim makine ve ekipmanı ve yeşil çay üretim makine ve ekipmanı 

sürekli üretimde yetersiz kalmaktadır. Mevcut verimlilik seviyesi çok düşük. Çin, 

Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve diğer ülkelerden çay ithal eden ülkelere ihraç edilen 

birinci sınıf ihracat kaliteli çaylar göz önünde bulundurularak tasarlanmamış ve 

üretilmemiştir. 

8. Dolayısıyla makine ve ekipmanların amaca uygun etkin çalışır vaziyete getirilmesi 

TRAC Projesi’nin başarıyla hayata geçirilmesi için kritik önem arz etmektedir. 

9. Tedarik edilen makine ve ekipman çalışır vaziyette değildir. Karşılaşılan ve tespit 

edilen problemler bunları ispaatlamaktadır. Resmi tedarik sözleşmesi de; “teslim 

edilen malların yeni, çalışır vaziyette ve ihale dosyasındaki tüm teknik özelliklere 

uygun olması gerektiğini” belirtmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen sorunlar Aday Grup tarafından derhal çözüme kavuşturulmalıdır. 
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1. DEFINITIONS / ABBREVIATIONS 
 

Commissioning: Process by which an equipment, facility, or plant (which is installed, 

or is complete or near completion) is tested to verify if it functions according to its 

design objectives or specifications.  

Commissioning is the process of planning, documenting, scheduling, testing, 

adjusting, verifying, and training, to provide a plant or equipment or facility that 

operates as a fully functional system per the Owner’s Project Requirements. The goal 

of the Commissioning Process is to enhance the quality of the delivered project by 

testing  to verify the machine´s serviceability and reliability for its entire service life. 

 

Installation Qualification (IQ): Establishing by objective evidence that all key aspects 

of the process equipment and ancillary system installation adhere to the manufacturer’s 

approved specification and that the recommendations of the supplier of the equipment 

are suitably considered. 

 

Operational Qualification (OQ): The compilation of pragmatic evidence that a 

process can consistently produce regulatory controlled product to within predetermined 

specifications. The operational qualification shows that the installed system functions 

as specified and there is sufficient documentary evidence to demonstrate this. 

 

Performance Qualification (PQ): It is the documented verification of the equipment 

performance in its normal operating environment is consistently exactly as specified in 

the user requirements specification. 

 

Performance Verification: The confirmation of the reliability of a previously validated 

method(s) or equipment.  

 

Reliability: Ability of an item or equipment to perform a required function under given 

conditions for a given time interval. 

 

Repair: Physical action taken to restore the required function of a faulty item. 

 

Validation: Verification, where the specified requirements are adequate for an 

intended use. 

 

Verification: Provision of objective evidence that a given item fulfils specified 

requirements.  

 

TRAC (ÇAYMER) Project: Rize Tea Research and Application Center project. Is the 

tea; abbreviation of approved TRAC. 

 

RCEX: Rize Commodity Exchange. 

 

RCCI: Rize Chamber of Commerce and Industry. 

 

TAT: TRAC Technical Assistance Team. 

 

TRAC Management Staff: People working for the TRAC pilot plant, R&D laboratory  

and consultancy services. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY 

 

Technical Assistance for the Establishment of “Rize Tea Research and Application 

Centre" Project is implemented by Rize Chamber of Commerce and Industry with the 

technical assistance of the Consortium led by Project Group.  

 

The TRAC project has been designed to offer a sustainable solution to the Turkish Tea 

Industry’s existing and emerging problems.  

 

Therefore, the tea manufacturing technology and operating conditions of the 

machinery, supply, equipment and instruments and holding in proper working situation 

have great importance to manage successfully the TRAC laboratory, tea pilot plant and 

industrial facilities and advisory services. 

 

In order to ensure the quality of services provided by TRAC, the efficiency of 

equipment and machinery has considerable importance.  

 

In order to ensure the well-functioning of the TRAC, TAT and TRAC staff have 

performed black tea and green tea production trials to monitor and evaluate the 

performance of the machinery and equipment (LOT 1) supplied by the Aday Grup 

İnşaat Taahhüt Turizm Hayvancılık ve Tarım Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi in 

consortium with AKY Teknoloji Makine Reklamcılık San. ve Tic. Ltd. Şti approved by 

the MoSIT/DoEUFP under the “Supply Contract for Europen Union External Actions 

No: TR07R1.10-03/001”.  

  

As defined in the contract for the supply of the LOT 1 (ID No: 

EuropeAid/131425/IH/SUP/TR-Lot 1); the delivered goods must be "new, in working 

condition and in accordance with the technical specifications" is clearly mentioned in 

terms of the supply contract. 

 

Black tea and green tea production machinery and equipment were produced, supplied 

and installed by the Metal Teknik Rize on behalf of the Aday Grup.  

Metal Teknik has installed the black tea and green tea processing lines in the 4th 

quarter of 2017 and 1st and 2nd quarter of 2018 in TRAC pilot production facilities. 

 

LOT 1 includes: 

1. Black Tea Production Line 

2. Green Tea Production Line 

3. Automation System 

4. Steam Boiler 

5. Compressor 

 

TA team and TRAC management staff have performed the black tea and green tea trial 

productions to verify and commission the performance of the installed LOT 1 in the 

TRAC pilot plant in different days of May 2018. 

The performance of the machinery and equipment for the green and black tea 

production operations were observed and evaluated by the participants. The observed 

problems were mentioned in this report. The efficiency and performance of the green 

and black tea machinery and equipment were inefficient and not in working order as 

defined in the contract document signed by Aday Grup. 
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3. TECHNICAL INFORMATION 

 
Rize Chamber of Commerce and Industry (RCCI) is the End Recipient (ERA) of the 

project, which will serve to increase the regional competitiveness and contribute to the 

socioeconomic development of the target region as well as develop the institutional and 

operational capacity of the Rize Tea Research and Application Centre (TRAC) through 

the efficient and effective management of the TRAC. 

 

The TRAC has 2 operational units: 

1. Applied Research and Development Department 

2. SME Training and Consultancy Department 

 

TRAC will conduct “applied research” with a view to: 

1. Establish voluntary production and product standards 

2. Optimize tea production processes for SMEs 

3. Test and develop new and diversified tea products 

4. Develop and implement sustainable tea production techniques 

5. Test tea and tea products 

6. Train and develop tea farmers, tea processors, traders, exporters, employers 

and employees in the tea sector 

7. Improve the technology and increase the productivity, product quality, 

innovation and marketing capability of SMEs for Turkish and international 

market. 

8. Improve the cooperation and coordination among the tea sector actors. 

9. Reduce the impact of the tea waste to the nature. 

 

To ensure the quality of services provided by TRAC, the following components have 

great importance to ensure the well-functioning of the TRAC: 

 

1. Establishing a Comprehensive Monitoring and Evaluation (M&E) System 

2. Producing a M&E support strategy and approach 

3. Training the TRAC Management 

4. Effective Quality Management System 

5. Efficiency in Laboratory Machinery and Equipment 

6. Efficiency in Manufacturing and Packing Machinery and Equipment 

7. Providing Support to Main Areas of Tea Industry; Research, Analyses, 

Manufacturing, Productivity, Quality, Promotion, New Product Development, 

Technology, Training, Good Agriculture Practices and Farming, Tea Waste 

Management, Marketing and Advisory Services for the Tea Customers, 

Farmers, Manufacturers, Traders and Exporters. 

 

TA Team (List of participants in the green tea and black tea production operations and 

machinery and equipment performance controls):  

 

1. Mr. Bryan Baptist, International Tea Specialist (Sri Lanka) 

2. Ms. Şaziye Ayla Ilgaz, TAT Tea Sector Specialist 

3. Mr. Mahmut Sagın, TAT Tea Sector Specialist 

4. Ms. Gökçen Kızıltan, TAT Office Manager 

5. Ms. Figen Erkek, TAT Event Specialist 
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6. Mr. Yusuf Tokdemir, TAT Deputy Team Leader (KE2) 

 

TRAC (Çaymer) Management Staff ((List of participants in the green tea and black tea 

production operations and machinery and equipment performance controls): 

 

1. Mr. İsmail Kocaman, RCEX General Secretary  

2. Mr. Selçuk Azman, TRAC Managing Director 

3. Ms. Ayfer Kopuz, RCEX/TRAC Laboratory Manager 

4. RCEX/TRAC Laboratory Staff 

 

This report was studied and prepared by Senior Agro-Food Industry Specialist Mr. 

Yusuf Tokdemir under supervision of the TAT Team Leader Prof. Stephen J A Newton 

and TRAC Management on May 2018. 

 

 BLACK TEA and GREEN TEA PRODUCTIONS 

 

Black Tea and Green Tea production trials were performed by the participation of the 

TRAC Project TA team, TRAC Management Staff, Metal Teknik Technicians 

(occasionally7-8 May, 11 May) and Aday Grup Representative (Ms. Kamer Ömürlü 

(partly and only 7-8 May 2018). 

 

 

 

Date of Production Products 

07.05.2018 Black Tea 

08.05.2018 Black Tea 

11.05.2018 Green Tea 

15.05.2018 Green Tea, Black Tea 

16.05.2018 Green Tea, Black Tea 

17.05.2018 Black Tea 

 

 

 

 PERFORMANCE CONTROL of LOT 1 

 

According to the contract agreement signed by the supplier Aday Grup; the statement 

“Aday Grup attests that the delivered goods are new, in working order and comply with 

all technical specifications of the Tender dossier” was expected to be achieved for the 

TRAC Project. However, this expectation failed due to the weak performance of the 

machinery and equipment to produce premium quality tea products in a continuous 

manner. They were new but not in working order. They showed low performance that 

was not acceptable. 

 

TRAC Management supplied fresh tea leaves from the tea farmers after harvesting. All 

tea leaves were harvested and transported to the TRAC pilot plant on the same day 

without any burning and overloading by using plastic containers according to the Good 

Tea Manufacturing Practices. 
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The supply of fresh tea leaves, their transport, manufacturing of green and black tea 

were performed under the supervision of the international tea expert Mr. Bryan Baptist 

with the participation of the TA team and TRAC management staff. 

 

All the performance failures, causes and issues sourced from the LOT1 machinery and 

equipment were monitored, observed, discussed and noted. They tried to solve the 

faced problems. After monitoring and agreeing on the issues, they defined the following 

inefficiencies, performance failures and problems in the lot 1 that should be solved by 

the supplier company. 

 

 PERFORMANCE PROBLEMS in the BLACK TEA and GREEN TEA 

MACHINERY & EQUIPMENT 

 

1. Close the perimeter of the firing units with the sandwich panel.  

2. Close the perimeter of the withering units with the sandwich panel.  

3. Build an exhaust in firing unit to send hot air to the atmosphere in black and green 

tea units.  

4. Build an exhaust to send humidity to the atmosphere in withering units. 

5. The steam in the enzyme inactivation unit is going to the withering unit and fresh 

tea leaves are being wet. Build an exhaust system over the steaming unit. 

6. The thickness of the fresh tea leaves coming to the steaming unit is more and the 

distance between conveyor and spreader should easily be adjustable. Improve it to 

at least 2 cm. 

7. Cover the around of the steam pipes to keep the heat inside and prevent injuries. 

8. There are the accumulation of the condensation in the steaming in the green tea 

section. Build a water collector to prevent the contamination and wetting of the 

green tea leaves. 

9. Steam application is not homogenous to the different points in the enzyme 

deactivation unit. Improve it. 

10. The capacity of the roller dryer after steaming unit is a bottleneck for the green tea 

capacity and it is 20 kg. The other units are 50-60 kg. Increase the roller dryer 

capacity to 60 kg. 

11. The tea leaves are going to the outside in the roller dryer. Prevent this. 

12. Build compressed air hose to clean the rollers in green and black tea units. 

13. There are no roller cones within the roller 1 & 2 in black tea area. Build the cones 

for the roller 1 and roller 2. 

14. Taper the sharp edges and parts of the roller batons for not damaging the green 

leaf. 

15. Fill the cavities over the screwing points on the surface of the roller batons. 

16. Improve physically the roller cones.  

17. Improve the lower sieves after roller to take 25 percent black tea for the export 

markets. 

18. Change round sieve trays with the wire mesh type sieve trays; No: 3.5. 

19. There is an opening and a closing problem for the door of the roller 4 in the black 

tea area. It creates a big loss of time. Solve it. 

20. The roller 4 in the black tea section is not working and not twist the tea leaves if it 

speed is lower than 45rpm. Revise it. 

21. The rollers in the black tea section drops the tea leaves to the floor. Increase the 

height of the rollers 40-50 cm and put a shield or edging to prevent the tea falling to 

the floor. 

22. Revise the software in the pressurized roller in the green tea to prevent the stops. 
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23. Check the rotorvane and adjust reverse pitch vanes.  

24. Close the fermentation (oxidation) units with a fiberglass.  

25. Test the firing units when they are in working condition to check their drying 

performance. 

26. Improve the dryer in the green tea for speed, humidity, temperature and time to use 

practically. It does not work. 

27. Put oil collectors under the electric motors to prevent oil leakage into the processed 

green tea leaf on the floor.  

28. Close the fiber removal conveyor with a fiber glass where applicable.  

29. Close the firing motors, rotating parts and other risky parts to prevent injuries in the 

pilot plant. Use the safety protectors for people protection.  

30. Put emergency buttons close to the risky areas and increase the number of them to 

prevent injuries and fatal accidents.  

31. Imrove the middleton sieve trays in the upper, front and lower sections to change 

easily. They have to be one type tray.  

32. Close the around of the rollers to prevent injuries and accidents.  

33. Reduce the conveyor angles in the sorting and grading should be less and improve 

them. Otherwise tea transfer through conveyors will not be efficient and will spill 

out.  

34. The conveyor bands with metal staples should be changed to the continuous band 

type to prevent dust spillage.  

35. Put good magnets to the entrance of the silos to prevent metal contamination to the 

teas.  

36. Close the open fans with mesh to prevent powder contamination.  

37. Change the tea mixing spirals in the withering units.  

38. Put brushing to the withering units in green tea and black tea units.  

39. Test withering bunker mixers. If they cut the tea leaf, change them with plastics 

instead of steel.  

40. Close the green tea motors if they are open, to prevent injuries.  

41. Put water collector under the green tea shocking unit (enzyme inactivation).  

42. Put steam exhaust collector over the shocking unit in the green tea processing unit.  

43. CTC unit must be revized. The current one is old and useless. 

44. Put a dryer after shocking unit in the green tea processing line. 

45. Change the rotorvane place in the green tea processing unit.  

46. Change the sieve trays within the tea firing systems in the black and green tea 

processing areas.  

47. Separate 4 outputs to put into bags in green tea sorting.  

48. Filling silo conveyor’s angle is very steep. Change it from 70 to 40-50 degrees.  

49. Make epoxy for the floors in tea processing areas (This issue is not related to the 

constructor company, not Aday Group). 

50. Increase the number of the water drainage in the green tea and black tea 

processing areas. 

51. Tea fibers are getting down on the floor in the black tea and green tea. Build fiber 

collector under the fiber collector/separator in green tea and black tea areas. 

52. It is not possible to see and control the product transfer over the dryer feeding 

conveyor. Build a surveillance ladder. 

53. It is not possible to make fine adjustment on the product feeding conveyor to the 

driers for the product thickness control. Make improvement in the adjusting lever to 

make the distance minimum 2 cm to make thiny layer before drying. 

54. Steam boiler is producing heavy black smog to the atmosphere. Solve this problem 

urgently. 
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55. There is a steam condensation in the first conveyors going to the dryers. Build a 

collector for condensed water and drain it. 

56. Green tea leaves are dropping to the floor between the green tea withering to the 

transfer conveyor. 

57. The roller dryer door is not opening easily. Make it practical. 

58. The green tea leaves are dropping to the floor when they are transferred to the 

roller dryer. Make it practical. 

59. The roller cone designs are not good. Make them more oval according to the 

international tea expert Bryan Baptist’s instructions. 

60. The tea drying chambers in the dryers are not efficiently drying the tea due to the 

falling of the oxidized tea leaves to the bottom and producing undried tea. Solve 

this problem. 

61. There is no automatic controlled inlet and outlet temperature, speed of the band 

and humidity controller on the dryers to make efficient drying in the dryers. 

62. Sifter designs are not suitable to produce export quality tea. Demounting is about 1-

2 hours and very difficult due to the a lot of bolt nuts and metal hand rollers that are 

very difficult to turn. Change them with mesh type sifters that are demountable 

more easily in several seconds and can be placed on simply. 

63. Black tea and green tea lines are not working at the same time. After switching off 

one line, then, the other one is working. This is not acceptable. Both lines should 

work at the same time.  

64. There is no an air ventilation system in the black tea and green tea areas. Make an 

air ventilation system for black tea and green tea areas. 

 

 

4. CONCLUSION 
 

1. Black tea and green tea production lines were operated and their performance was 

observed. Black tea and green tea productions were performed and their 

performance was observed. The production and operating performances of the 

machinery and equipment were checked by the TA team and TRAC management 

staff. 

2. The performance of the green tea line was found to be inadequate and the 

problems encountered were addressed above. 

3. The performance of the black tea line was found to be inadequate and the 

problems encountered were addressed above. 

4. The black tea production line and the green tea production line and areas contain 

insufficient and serious hazards in terms of occupational health and safety. 

5. Black tea production line and green tea production line are insufficient in terms of 

good manufacturing practices. 

6. The black tea production line and the green tea production line are open to the 

cross contamination  and microbial contamination risks. They are insufficient in 

terms of hygiene - HACCP applications required. 

7. The black tea production and the green tea production machinery and equipment 

are insufficient in continuous production. The current productivity level is really low. 

They were not designed and built through considering premium export quality tea 

product portfolio exported to the tea importing countries that supply from China, 

India, Sri Lanka, Kenya and others. 

8. Therefore, proper and effective working of the machines and equipments is crucial 

for the success of the TRAC Project. 
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9. The supplied and delivered machinery and equipment are not in working order due 

to the faced problems. Please note that the official supply contract defines that 

“delivered goods are new, in working order and compliant with all technical 

specifications of the Tender dossier”.   

 

The problems mentioned above must be resolved promptly by the Aday Grup. 



 

    
 

This project is co-financed by the European 
Union and the Republic of Turkey 

 

 

Disclaimer 

This document shall not in any way be construed to reflect the opinion of the European 
Union or Republic of Turkey. 
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