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TANIMLAR 
 
Kalibrasyon Aralığı: Birbirini takip eden kalibrasyonlar arasında önceden 
tanımlanmış süre.  
 
Kalibrasyon Doğrulaması: Belli başlı gerekliliklerin yerine getirildiğinin 
kalibrasyonla kanıtlanması.  
 
Kalibrasyon: Genellikle onaylı bir referans veya standartla karşılaştırarak bir ölçüm 
cihazının doğruluğunun ayarlanması veya standardizasyonu.  
 
Kalibrasyon Standardı: Bu, ölçüm cihazlarını veya madi ölçütleri calibre etmek 
veya kontrol etmek için kullanılan ayarlanmış bir ölçüm ekipmanıdır. Bu aynı 
zamanda, Çalışma Standardı, Transfer Standardı veya Referans Standardı olarak da 
belirtilir.  
 
Sertifikalı Referans Malzemesi (SRM): Özellik değerleri, teknik olarak geçerli bir 
prosedürle onaylanan ve bir sertifika kuruluşu tarafından verilen bir sertifika veya 
belge ile izlenebilen veya böyle bir belgenin eşlik ettiği bir referans malzemesidir. 
 
Kritik Laboratuvar Ekipmanı: Bir test yönteminin doğruluğunu veya kesinliğini 
etkileyen analitik alet düzeni ve ekipman.  
 
Arıza: Bir parçanın, istenilen fonksiyonu yerine getirme kabiliyetinin sona ermesi.  
 
Kurulum Özelliği (KÖ): Ekipman ve yardımcı sistem kurulumu sürecinin tüm kilit 
yönlerinin üretici tarafından onaylanmış şartnameye uygun olduğun olduğunun ve 
ekipman tedarikçisinin tavsiyelerinin uygun şekilde göz önünde bulundurulduğunun 
tarafsız kanıtlarla belirtilmesidir.   
 
Bakım: Bakım, ÇAYMER laboratuvarı ve üretim sistemleri, bunların bileşenleri ve 
bunların standart kalite düzeyini gerçekleştirme kabiliyetinin belli bir düzeyde 
bulunmasını ve güvenilirliğini korumaya ilişkin tüm faaliyetleri içermektedir.  
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Operasyonel Özellik (OÖ): Önceden belirlenmiş özelliklere göre sürecin tutarlı 
olarak düzenleyici ve kontrollü ürün üretebileceğine ilişkin pragmatik kanıtların 
toplamıdır. Operasyonel özellik, yüklenen sistem fonksiyonlarının belirtildiği şekilde 
olduğunu ve bunu kanıtlamak üzere yeterli yazılı kanıt olduğunu göstermektedir.  
  
Performas Özelliği (PÖ): Normal operasyon ortamında bir ekipmanın 
performansının yazılı olarak ve kullanıcı ihtiyaçları açıklamalarında belirtildiği şekilde 
tutarlı ve açık olarak doğrulanmasıdır.   
 
Kalite Kontrolleri: Ekipman, alet düzeni ve/veya ayıraçların güvenilirliğinin periyodik 
olarak teyit edilmesidir.  
 
Performans Doğrulama: Daha önceden doğrulanmış yöntem(ler)in veya ekipmanın 
güvenilirliğinin teyit edilmesidir.  
 
Kayıt Tutma: Laboratuvar ekipmanlarının tüm bakım, servis, tamir ve herhangi bir 
hasar, arıza veya değişimine ait kayıtlar, ekipman kayıt defterlerinde tutulacaktır.  
 
Referans Standardı: Bir veya iki özellik değeri, bir cihazın kalibrasyonu, bir ölçüm 
yönteminin değerlendirilmesi veya malzemelere değer atanması için kullanılmak 
üzere yeteri derecede homojen ve sağlam olan malzemeler veya maddeler.  
 
Güvenilirlik: Bir ekipmanın veya parçanın belirli bir zaman aralığında ve belirli 
şartlar altında talep edilen bir fonksiyonu yerine getirebilme kabiliyetidir.  
 
Tamir: Arızalı bir parçanın talep edilen fonksiyonu tekrar yerine getirebilmesi için 
alınan fiziksel eylem.   
 
Standart Kalibrasyon Yöntemi: Üretici/tedarikçi tarafından önerilen herhangi bir 
kalibrasyon yöntemi. 
 
İzlenebilirlik: Ölçüm standartları ve/veya ölçüm cihazlarının sürekli 
karşılaştırmalarla ilgili ulusal veya uluslararası standartlarla bağlantılı olması.  
 
Onaylama: Belirtilen şartların kullanım amacı için yeterli olduğunun doğrulanması.  
 
Doğrulama: Belirli bir parçanın belirtilen şartları yerine getirdiğine ilişkin tarafsız 
kanıt sunulmasıdır.  
 
GİRİŞ 

“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi” Projesi için Teknik Destek, Project 
Group liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteğiyle Rize Sanayi ve Ticaret Odası 
tarafından uygulanmaktadır.  
 
ÇAYMER Projesi, Türk çay endüstrisinin mevcut ve ortaya çıkan sorunlarına 
sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. ÇAYMER, aşağıdaki 
hedefler doğrultusunda “uygulamalı araştırmalar” yürütecektir:  
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1. Gönüllü üretim ve üretim standartlarının oluşturulması 
2. KOBİ’ler için çay üretim süreçlerinin optimizasyonu 
3. Yeni ve çeşitli çay ürünlerinin test edilmesi ve geliştirilmesi 
4. Sürdürülebilir çay üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
5. Çay ve çay ürünlerinin test edilmesi 
6. Çay sektöründeki üreticilerin, işverenlerin ve çalışanların eğitilmesi ve 

geliştirilmesi 
7. KOBİ’lerin verimlilik, ürün kalitesi, inovasyon ve pazarlama kapasitelerinin 

Türk ve uluslararası pazarlar için artırılması    
8. Çay sektörü aktörleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi 
9. Çay atığının doğaya etkisinin azaltılması 

 
ÇAYMER’in ki 2 operasyonel birimi bulunmaktadır:  

1. Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Birimi 
2. KOBİ Eğitim ve Danışmanlık Birimi 

Bölgesel rekabet edebilirliği artırmaya ve hedef bölgenin sosyoekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra ÇAYMER’in etkin ve verimli yönetimi için 
ÇAYMER’in kurumsal ve operasyonel kapasitesini geliştirmeye hizmet edecek Rize 
Ticaret ve Sanayi Odası (RTSE), projenin nihai faydalanıcısıdır (NF). ÇAYMER 
tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini ve ÇAYMER’in iyi çalışmasını sağlamak için 
aşağıdaki bileşenlerin büyük önemi bulunmaktadır:    
 

1. Kapsamlı bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması 
2. İzleme ve Değerlendirme Destek Stratejisi ve Yaklaşımı geliştirilmesi 
3. ÇAYMER Yönetimi’nin eğitimi 
4. Etkin Kalite Yönetimi Sistemi 
5. Laboratuvar Ekipmanı ve Makinelerinde Etkinlik  
6. Çay Endüstrisinin temel alanlarına destek sunulması: araştırma, analiz, 

verimlilik, kalite, promosyon, yeni ürün geliştirme, teknoloji, iyi tarım 
uygulamaları ve çiftçilik, çay atığı yönetimi, çay müşterileri, çiftçileri, 
üreticileri, tüccarları ve ihracatçıları için pazarlama ve danışmanlık 
hizmetleri.   

Bu nedenle, makinelerin, gereçlerin, ekipmanların ve cihazların çalışması, 
kalibrasyonu ve bakımı ve bunların iyi durumda tutulması, ÇAYMER laboratuvarının, 
çay pilot tesisinin ve endüstriyel tesislerin başarılı biçimde yönetilmesi için büyük 
öneme sahiptir.  
 
ÇAYMER tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini sağlamak için ekipman ve 
makinelerin verimliliği büyük öneme sahiptir. ÇAYMER’in iyi çalışmasını sağlamak 
için TDE, makine ve ekipmanların iyi ve kaliteli teçhizini garanti etmek ve söz konusu 
malzemelerin yüksek performansta çalıştırılmasını sağlamak için bir bakım programı 
rehberi hazırlamıştır.  
 
ÇAYMER Bakım Programı Rehberi, etkin çalışmayı, maliyetleri kontrol etmeyi ve 
yasalara uygunluğu ve müşteri sadakatini sağlamak amacıyla Ar&Ge 
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laboratuvarının, pilot tesisin ve endüstriyel tesislerin iyi yönetilmesi şartlarını yerine 
getirmek üzere hazırlanmıştır.   
 
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rize Çay Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’ni (ÇAYMER) tanıyacak idari organdır. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın tanıma yönetmeliği (Gıda Laboratuvarı Kuruluş 
Yönetmeliği, 29 Aralık 2011-28157), gıda laboratuvarı kuruluşu ve yönetimi için yasal 
gereklilikleri açıklamaktadır. ÇAYMER Laboratuvarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın ve Türkiye Akreditasyon Merkezi^’nin (TÜRKAK) tanımaya ilişkin yasal 
gerekliliklerine uygun olmalı ve Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu’daki Türk çay 
sektörüne mükemmel hizmet sunmalıdır.     
 
Bu belge, etkin bir bakım programı uygulamak için ISO/IEC 17025 ve ISO/IEC 
9001/2015 standartlarını uygulamak üzere ÇAYMER laboratuvarı ve pilot tesis 
hizmetleri için kapsam ve kılavuzluk sağlamayı amaçlamaktadır.   
 
Etkili bir bakım programı, yapılan çalışmaları aşağıdaki şartlara göre tanımlamalıdır:  

1. Planlanmış çalışmalar 
2. Uygulanmış çalışmalar 
3. Kaydedilmiş çalışmalar 
4. Raporlanmış çalışmalar 
5. Arşivlenmiş çalışmalar 
6. İzlenmiş çalışmalar 

İyi Laboratuvar Uygulamalarına göre, tüm ekipmanlar çalışır vaziyette olmalıdır. 
Bunu sağlamak için ÇAYMER Ar&Ge Bölümü’nde katı bir yeterlilik, kalibrasyon ve 
bakım programı benimsenmelidir.  
 
Bu ÇAYMER Bakım Programı Rehberi, Nisan 2018’de TDE Ekip Lideri Stephen J.A. 
Newton’ın gözetiminde Kıdemli Agro Gıda Endüstrisi Uzmanı Yusuf Tokdemir 
tarafından hazırlanmıştır.  
 
Temel Yeni Ekipman Belgeleri 

ÇAYMER Ar&Ge yönetimi, her ekipmanın belgelerini tutarak bu ekipmanların 
testlerini ve servislerini etkin bir biçimde yönetecektir:  

1. Ekipman için en yeni yazılım versiyonunun kaydı 
2. ÇAYMER tesisinde ekipmanın temel kullanım veya uygulama alanları 

hakkında kısa bir açıklama  
3. Ekipmanın çalışma prosedürü hakkında temel bir açıklama  
4. Ekipmanın kurulum şartları 
5. Temel kalibrasyon prosedürü ve talep edilen sıklık 
6. Temel rutin bakım, talep edilen sıklığa (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık 

veya gelişigüzel) göre sınıflandırılmıştır  
7. Ekipmanları etkileyen en sık karşılaşılan sorunlar için olası nedenleri ve bu 

sorunların çözümünü içeren eylemleri içeren sorun giderme tabloları  
8. Ekipmanlar hakkında diğer yararlı bilgiler 

 
Bakım Programının Amacı 
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Bu rehber, kalite yönetimi ve bakım programlarının etkin teknik yönetimi ve 
uygulaması için test, analiz, işlem ve diğer aktivitelerin yürütülmesinde önemli bir rol 
oynayan çeşitli ekipman türlerinin kurulumu, kullanımı ve bakımı açısından teknik 
şartların daha iyi anlaşılmasını sağlamacak amacıyla ÇAYMER personeline destek 
sunmak üzere hazırlanmıştır.  
 
 
Bu bakım süreci rehberi, ÇAYMER laboratuvatı deney aygıtları ve ekipmanları, pilot 
tesisi ekipmanları ve makineleri ile endsütriyel tesislerin kalibrasyonu, performans 
doğrulaması ve bakımı için gerekli şartları belirtmektedir.  
 
Ekipman Bakımı Kapsamı 
 
Bu prosedür, ÇAYMER tarafından kullanılan kritik laboratuvar ve üretim makineleri 
ve ekipmanları için geçerlidir.  
 

1. Tüm ekipmanlar, ÇAYMER yönetiminin sürekli kontrolü altında olmalıdır ve 
test ve üretim amaçları ve prosedürleri bağlamında yeterli olmalıdır.  

2. Ekipman dahili olarak ve gerekli hallerde harici olarak kalibre edilmelidir.  
3. Bir cihaz bir yerden bir yere alınırken, yeniden calibre edilmelidir.   
4. Eğer ekipmanlar dahili olarak calibre ediliyorsa, kalibrasyon günlük olarak ya 

da periyodik aralıklarla gerçekleştirilmelidir.   
5. Ekipmanların çalışma kılavuzu ve kurulum, güvenlik, temizlik, kalibrasyon ve 

sorun gidermeye ilişkin diğer belgeleri, ekiopmanla birlikte hazır durumda 
olmalıdır.  

6. Her ekipmanın bir kimlik numarası olmalıdır.  
7. Ekipmanın tozsuz, kontrollü nem seviyesi olan ve sıcaklığı kontrol edilen bir 

odaya konulmalı ve testleri bu odada gerçekleştirilmelidir.  
8. Her ekipmanın üretici firma tarafından sağlanan bir KÖ, OÖ ve PÖ Sertifikası 

olmalıdır.  
9. Tespit sınırı ve tayin sınırı, her test yöntemi için her ekipmana özel 

oluşturulmalıdır.  
10. Ekipmanlar düzgün çalışmıyorsa ve arıza varsa, ekipmanlara “arızalı” etiketi 

yapıştırılmalıdır.   
11. Ekipman yazılımı doğrulanmalı ve kayıt tutulmalıdır.  
12. Ekipman için bir bakım planı, eğer uygulanabilir ise, yıllık bakım sözleşmesi ile 

birlikte hazır olmalıdır.  
13. Ekipmanlar, hatalı sonuçları önlemek için düzgün şekilde kullanılmalıdır.  
14. Ekipman, tamir vs. nedenle dışarıya gönderilecekse, düzgün bir paketleme ve 

taşıma prosedürü hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.  
15. Ekipmanların düzenli kontrolleri, bilindik ve sertifikalı standartlarla düzenli 

olarak yapılmalıdır.  
16. Ekipmanlar yalnızca teknik olarak yetkin ve eğitimli personel tarafından 

kullanılmalıdır ve bu personeller, ekipmanların rutin bakımı ve ufak arızaları 
konusunda düzgün bir eğitim almalıdır.   

17. Kullanım öncesi ve sonrası çalıştırma talimatları ve temizlik prosedürleri, 
düzgün bir biçimde uygulanmalıdır.  

18. Standart operasyon prosedürleri, ekipmanların düzgün çalışmasını sağlamak 
ve ekipmanların bozulmasını veya kirlenmesini engellemek için ekipmanların 



 
 
 

TRAC Maintenance Program Manual for Machinery, Equipment and Supply C1.3.4 Sayfa 7 
 

güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve idaresi ve tesis bakımı için hazır 
olmalıdır.  

19. Yapılması ve yapılmaması gerekenler, her zaman görünür olmalıdır.   
20. Sabit elektrik voltaj beslemesi, ekipmanlar için test sonuçlarındaki 

dalgalanmayı ve değişikliği engellemek açısından oldukça önemlidir.  
21. Bir ekipmanın tamirden sonra yeniden kullanılmasından önce yeniden kalibre 

edilmesi gerekmektedir.  
22. Bazı ekipmanlar için yakıt kullanılacaksa, yakıtın saflığı ekipmanın 

gereklilikleri ve test prosedürleriyle uyumlu olmalıdır.  
23. Gaz silindirleri, laboratuvarın dışına konmalıdır. Silindirler güvenli bir biçimde 

muhafaza altına alınmalı ve kolayca erişilebilir bir yerde olmalıdır.  
24. Oda sıcaklığı ve nem düzeyi, kayıt altına alınmalı ve her zaman kontrol 

edilmelidir.  
25. Ekipmanın yazılımı, test yöntemiyle ilgili şartnameye uygun olmalıdır. Yazılım, 

zaman içerisinde güncellenmeli ve geçerli kılınmalıdır.   
26. Bir ekipman hata veriyorsa, kullanılmamalıdır.  
27. Vibrasyonsuz bir platform, ekipmanların test edilmesi için gereklidir.  
28. Laboratuvar ve ekipmanların günlük temizliği, GLP’ye göre eğitimli bir 

personel tarafından yapılmalıdır.  
29. Personelin olmadığı durumlarda, gece ve gündüz çalışan ekipmanlar için 

uygun güvenlik önlemleri alınız.  
 
Bakım Rehberinin Temel Bileşenleri 
 
ÇAYMER, her ekipman için uygun bir bakım rehberi hazırlayacaktır.  
 
Örnek olarak, pH ölçer için hazırlanacak bakım rehberi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

1. Ekipmanın amacı 
2. pH ölçerin fotoğrafları ve bileşenleri 
3. Çalışma ilkeleri 
4. pH öçler bileşenleri 
5. Tipik devre 
6. Kurulum gereklilikleri 
7. Genel kalibrasyon prosedürü 
8. pH ölçerin genel bakımı  
9. Elektrodun temel bakımı  
10. Sorun giderme tablosu 
11. Temel tanımlar 
12. Ek: pH teorisi 

 
 
 
Kalibrasyon ve Performans Değerlendirme 
 
ÇAYMER Ar&Ge laboratuvarı yönetimi, ekipmanları/cihazları düzenli olarak 
incelemeli, kontrol etmeli ve kalibre etmelidir. Bu nedenle yönetim, kalibrasyon ve 
performans doğrulama için bir program belirlemelidir. Bu kalibrasyonlar, yetkin 
personel tarafından dâhili ve/veya harici olarak yürütülmelidir. Kalite yönetimi birimi, 
izlenebilirlik amacıyla kalibrasyon sertifikalarını muhafaza etmelidir.  
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GC-MS MS, UPLC, LC-MS MS, ICP-MS ve UV-VIS Spectrophotometer gibi 
aygıtların, en azından yılda bir kez performans doğrulamasını ve operasyonel 
özelliğini kontrol etmesi önerilmektedir.    
 
Laboratuvar, labortatuvar protokolü ve laboratuvarın aynı ekipmanları doğrulama 
standardı olarak kullanma ihtimali nedeniyle, düzenli aralıklarla uygun izlenebilirliği 
olan harici kalibrasyon araçlarıyla termometre, basınç ölçer, nem ölçer gibi 
ekipmanları kalibre edebilir.   
 
Kalite Yönetimi Sisteminde Ekipman Yönetiminin Rolü  
 
Ekipman yönetimi, ÇAYMER kalite güvence yönetimi sisteminin en önemli 
unsurlarından birisidir. ÇAYMER uygulamalı Ar&Ge biriminine ait ekipmanların iyi 
yönetimi, doğru, güvenilir ve zamanlı test ve analizler yapmak için gereklidir. İyi 
ekipman yönetimi programının faydaları şunlardır:   

1. ÇAYMER Ar&Ge Birimi performansını yüksek tutmaya yardımcı olur. 
2. Test sonuçlarındaki değişiklikleri azaltır, personelin test sonuçlarının 

doğruluğu hakkındaki güvenini geliştirir.  
3. Tamir giderlerini düşürür. Tamir, iyi bakılan aygıtlar için gerekli hale gelecektir.  
4. Aygıtların kullanım ömrünü uzatır.  
5. Arızalar veya hasarlar nedeniyle hizmetlerin sekteye uğramasını azaltır.  
6. Çalışanların güvenliğini artırır.  
7. Daha fazla müşteri memnuniyeti yaratır.  
8. Üretim maliyetlerini azaltır.  
9. Daha fazla işgücü verimi sağlar.  
10. Daha fazla makine verimliliği sağlar.  
11. Kaliteyi geliştirir.  
12. Sistem güvenilirliğini artırır.  
13. Daha kısa üretim süresine neden olur.  

 
Program Hususları 
 
ÇAYMER Ar&Ge birimi, etkili bir ekipman yönetimi uygulamak için bakım programı 
ve planı hazırlayacaktır. Bu nedenle, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:  

1. Yeni aygıtların seçim ve satın alma kriterleri 
2. Kurulum gereklilikleri, yeni aygıtları kim kuracak? 
3. Düzgün işleyiş için kalibrasyon ve performans değerlendirme 

gereklilikleri 
4. Bakım programı gereksinimleri 
5. Açık sorun giderme prosedürleri 
6. Servis ve tamir giderleri ve bu hizmetlerin müsaitliği 
7. Ekipmanın ıskartaya çıkarılması ve atılması ve yenisiyle değiştirme 

fırsatı  

Yönetim ve Sorumluluk 
 
ÇAYMER Ar&Ge Yönetimi: 

1. Birimdeki tüm ekipman yönetim sistemlerini kontrol eder,  
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2. Aygıtları kullanacak tüm personelin uygun şekilde eğitilmesini sağlar 
ve hem aygıtı düzgün şekilde nasıl çalıştıracaklarını hem de tüm 
gerekli, rutin kalibrasyon ve bakım prosedürlerini nasıl 
gerçekleştireceklerini anladıklarından emin olur.   

 
Ekipman yönetimi sorumluluğu özellikle, iyi ekipman bakımı ve sorun giderme 
kabiliyetleri olan bir teknik operatöre verilmelidir.   
 
Ekipman yönetim programının yönetimi şunları kapsamaktadır:  

1. Tüm faaliyetler için sorumluluklar vermek,  
2. Tüm personelin operasyon ve bakım konusunda eğitim almalarını sağlamak, 
3. Ekipman yönetim faaliyetlerini izlemek,  
a) Tüm ekipman kayıtlaını rutin olarak gözden geçirmek, 
b) Gerekli durumlarda bakım prosedürlerini güncellemek,  
c) Tüm prosedürlerin takip edilmesini sağlamak.  

 
Not: Günlük bakım, teknik operatörün sorumluluğu olmalıdır. Ekipmanı kullanan 
herkes, kalibrasyon ve günlük bakım konusunda eğitilmelidir.  
 
ÇAYMER Pilot Tesisinde Bakım 
 
ÇAYMER pilot tesisi, 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta, şunlar bulunmaktadır:  

1. Çay harmanlama makineleri 
2. Paketleme makineleri 
3. Depo  

İlk katta, şunlar bulunmaktadır:  

1. Siyah çay işleme hattı 
2. Yeşil çay işleme hattı 

Bakım, yeni çay ürünleri geliştirmek için çay üretimini ve üretim denemelerini 
yönetmek amacıyla ÇAYMER Ar&Ge Birimi’nin en önemli görevlerinden biridir. Etkin 
bir bakım programı, maliyetleri azaltmak, varlıkların değerini artırmak ve çay 
ürünlerinin kalitesini geliştirmek için gereklidir.  
 
Satın alma, üretim, kalite, Ar&Ge, pazarlama, mühendislik ve bakım, farklı amaçlarla 
üretim tesislerinin faydalarını paylaşan ortak fonksiyonel alanlardır.  
 
Üretim endüstrilerinde farklı üretim sistemleri bulunmaktadır. Örneğin, Toplam 
Üretken Bakım (TÜB), işletme performansında mükemmelliği sağlamak amacıyla 
operasyonel performans, güvenlik, temizlik, çalışan morali ve müşteri memnuniyeti 
givi pek çok farklı yönü geliştirmektedir. TÜB’ün temel hedeflerinden bazıları 
şunlardır:  

1. Kayıpları minimize etmek için kişileri verimli şekilde yönetmek,  
2. Kolay ve pratik ekipman bakımı gerçekleştirmek için bir bakım yönetimi 

politikası geliştirmek,  
3. Ekipmanların durumlarını ve verimliliklerini takip etmek amacıyla üretim 

operatörlerini güçlendirmek için özerk bir bakım sistemi geliştirmek,  
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4. Planlı bir bakım sistemi geliştirmek ve uygulamak,  
5. Operatörlere ve bakım personeline ekipmanla alakalı bilgilerini ve becerilerini 

iyileştirmek amacıyla eğitim ve öğretim sunmak,  
6. Güvenlik uygulamaları oluşturmak ve çevreye zararlı etkileri engellemek.  

ÇAYMER Ar&Ge yönetimi, maliyet etkinliğini, kaliteyi ve müşteri sadakatini sağlamak 
amacıyla pilot tesis operasyonlarında TÜB’ü uygulayabilir.  
 
ÇAYMER tesislerinde bakım 2 şekilde yürütülebilir:  

1. Düzeltici bakım (DB), bir arıza ve/veya hasar meydana geldikten sonra 
gerçekleştirilir.   

2. Önleyici bakım (ÖB), bir parçanın bozulmasını ve arızasını azaltmak 
amacıyla ve önceden belirlenmiş aralıklarla veya Şarta Bağlı Bakım’a (ŞBB), 
yani belirlenmiş koşullara göre gerçekleştirilir.   

ÇAYMER Pilot Tesisindeki Makineler 

 1. Lot: Bunlar, TR07R10.03/001 sayılı sözleşme altında Tedarikçi Aday Group 
İnşaat Taahhüt Turizm Hayvancılık Tarım Danışmanlığı Limited Şirketi’nden 
gelen çay işleme makineleri ve ekipmanlarıdır (1. Lot).   

Bu makineler, Rize’deki Metal Teknik tarafından ÇAYMER pilot tesisinde inşa 
edilmiş ve kurulmuştur.  

 2. Lot: Nisan-Temmuz 2018’de teslim edilecektir. Bunlar, TR07R10.03/002 
sayılı sözleşme altında Tedarikçi Aday Group İnşaat Taahhüt Turizm 
Hayvancılık Tarım Danışmanlığı Limited Şirketi’nden gelen çay paketleme 
makineleridir (2. Lot).   

 
2. Lot çay paketleme makineleri şunlardır:   

1. Dikey çay paketleme makinesi 
2. Demlik poşeti doldurma makinesi 
3. Poşet çay doldurma makinesi 
4. Renk ayrıştırıcı 
5. Konveyörler 
6. Çay harmanlama makinesi – 300 kg 
7. Çay harmanlama makinesi – 600 kg 
8. Besleme silosu 
9. İşlenmiş çay eleyici 
10. Karton kutu paketleme makinesi 
11. Çektirme makinesi 

 
ÇAYMER Ar&Ge Laboratuvarında Bakım 
 
ÇAYMER laboratuvarı, çay ve çay ürünleri, doku örnekleri, su, toprak, pestisit ve çay 
pazarının ihtiyacı olan diğer etmenlerin analizi için gerekli tüm ekipmanlar ile 
donatılmıştır.  
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Bakım, yeni çay ürünleri geliştirmek için çay ürünü deneme, kalite kontrol süreci ve 
üretim denemelerini yönetmek amacıyla ÇAYMER Ar&Ge Laboratuvarındaki en 
önemli görevlerden birisidir. Etkin bir bakım programı, maliyetleri azaltmak, 
varlıkların değerini artırmak, çay ürünlerinin kalitesini artırmak ve çay ürünlerinin 
kalitesini geliştirmek ve müşteri sadakatini sağlamak için gereklidir.   
 
Tüm ekipmanların kalibre edilmesi ve/veya ilgili koşullara göre doğrulanması 
gerekmektedir. Ekipmanın kalibrasyon sıklığı, yöntemle ilgili doğruluğu sağlamak için 
ekipmana uygun olmalıdır.   
 
 
ÇAYMER Ar&Ge Laboratuvarı Ekipmanı 
 
ÇAYMER laboratuvar ekipmanları, Ağustos 2017’de 3. Lot kapsamında tedarik 
edilmiştir. Bunlar, TR07R10.03/003 sayılı sözleşme altında Tedarikçi MYB Rönesans 
Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’den elde edilen laboratuvar makineleri ve 
ekipmanlarıdır (3. Lot). 
 
 
3. Lot – Ar&Ge Laboratuvarı Ekipman Listesi 

Madde No Ekipman Marka/Model 
Miktar 
(Parça) 

 3.26 Kül Fırını Protherm ECO110/3 1 

 3.45 Yoğunluk Ölçer Anton Paar DMA 4100 M 1 

 3.13 Analitik Tartı Radwag AS 220.R2 2 

 3.25 Tartı Radwag PS 2500.3Y 1 

 3.33 Nem Analiz Cihazı Radwag MA 110.R 2 

 3.1 Yalım Ölçer Jenway PFP7 1 

 3.23 Dijital Büret 50 ML VWR-Jencons Digitrade-Pro 50 ml 2 

 3.51 Laboratuvar Santrifüjü Hermle Z 326K 1 

 3.59 Mikrolitre Santrifüjü Hermle Z 216 MK 1 

 3.16 Kalsimetre Eijkelkamp 0853 1 

 3.17 El Matkabı Seti Eijkelkamp 0111SO 1 

 3.4 Masaüstü pH Ölçer Elmetron CP-505 1 

 3.5 Seyyar pH Ölçer Elmetron CP-401 1 

 3.2 Davlumbaz Enlab 1 

 3.9 Kimyasal Hava Deposu Enlab 5 

 3.22 Toprak Karıştırıcı Erkaya Small Grinder 1 

 3.36 Blender Erkaya Small Grinder 1 

 3.38 Dürbünlü Mikroskop Euromex BB.1152-PL BioBlue.Lab 3 

 3.57 Bitki Yetiştirme Kabini İklimlab PRS U27 - 400 1 

 3.37 Döner Buharlaştırıcı Heidolph Hei-VAP Precision ML 1 

 3.7 Kırma Değirmeni  Fritsch Pulverisette 15 1 

 3.35 Buzdolabı – Tip 1 Siemens KG86NAW30N 1 

 3.44 Buzdolabı - Tip 2 Siemens KG36NNL30N 1 
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Madde No Ekipman Marka/Model 
Miktar 
(Parça) 

 3.3 Homojenleştirici IKA T 25 Digital 2 

 3.11 
Kjeldahl Damıtma ve Yakma 
Ünitesi 

Gerhardt VAP 200 1 

 3.14 Orbital Çalkalayıcı Tip 1 GFL 3017 2 

 3.18 Elek Sallama Cihazı Retsch AS 200 1 

 3.24 Santrifüj Değirmen Retsch ZM 200 1 

 3.31 
Yağ Belirlemek için 
Ekstraksiyon Sistemi 

Gerhardt SOX 416 1 

 3.41 Portatif Isıtıcı İka C-MAG HP 7 1 

 3.46 Sallanan Su Banyosu Memmert WNB 22 1 

 3.54 Orbital Çalkalayıcı Tip 2 GFL 3017 1 

 3.49 Evre-Zıt Ters Mikroskop Leica Dmi8 1 

 3.48 Buz Makinesi Scotsman AF80 1 

 3.39 Bulaşık Makinesi Miele PG 8583 CD 1 

 3.8 Vakum Pompaso Vacuubrand MZ2C NT+2AK 2 

 3.19 Otomatik Pipet Seti -Tip 1 Brand Transferpette S 3 

 3.20 Otomatik Pipet Seti -Tip 2 Brand Transferpette S 3 

 3.21 Otomatik Pipet Seti –Tip 3 Brand Transferpette S 3 

 3.27 Dağıtma Aracı Brand Dispensette S 3 

 3.6 Sterilizatör Nüve FN 500 3 

 3.40 Su Damıtıcısı  Nüve ND 4 1 

 3.47 Derin Dondurucu Tip 1 Nüve DF 490 1 

 3.50 Steril Hava Kabini Nüve MN 120 2 

 3.53 İnkübatör Nüve EN 500 1 

 3.56 CO2 İnkübatörü Nüve EC 160 1 

 3.58 Otoklav Nüve OT 90L 1 

 3.12 Mikroplaka Spektrofotometre  Thermo Varioskan LUX 1 

 3.15 Laboratuvar tipi saf su sistemi Sartorius Arium Comfort 2 

 3.10 
Endüktif eşleşmiş plazma 
kütle spektrometresi (ICP-MS) 

Agilent ICP-MS, 7900 1 

 3.28 
Ultra Performans Sıvı 
Kromatografi (UPLC) Sistemi 

Agilent 1260 Liquid Chromatography 1 

 3.29 
Gaz Kromatograf – Tandem 
Kütle Spektrometresi (GC-
MS/MS)  

Agilent GC_MS/MS, 7000D 1 

 3.30 
Sıvı Kromatograf–Kütle 
Spektrometresi (LC-MS/MS)  

Agilent 1260 Liquid Chromatography - 6420 
LC-MS/MS mass spectrometry 

1 
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Madde No Ekipman Marka/Model 
Miktar 
(Parça) 

 3.34 UV-VIS Spekrometresi Agilent Carry 60 1 

 3.52 Selenleyici Hielscher UP 200 Ht 1 

 3.60 Derin Dondurucu Tip 2 Simfer CS4340 A++ 1 

 3.32 
Selüloz Belirleme için Ham Lif 
Analiz Cihazı  

Velp Fiwe 6 1 

 3.42 Manyetik Karıştırıcı Velp Arex 1 

 3.55 Deney Tüpü Sallayıcı Velp Vortex Mixer Classic 2 

 3.61 Stereomikroskop Carl Zeiss Stereo Discovery V8 1 

 
Referans Standartları   
 
Eğer uygunsa, standart referans materyalleri veya sertifikalı referans materyalleri, 
kalibrasyon ve doğrulamada kullanılacaktır.  
 
Referans standartları, ISO 17025 sistemi nedeniyle akredite bir kuruluş veya satıcı 
tarafından ÇAYMER laboratuvarında kalibre edilecektir.  
 
Eğer uygunsa, bir izlenebilirlik sertifikası, izlenebilirliği sağlamak için alınacaktır.  

Üreticinin sunduğu kullanma kılavuzu, doğru kalibrasyon aralıklarını belirlemek için 
kullanılacaktır. Eğer kalibrasyon sonucu tatmin edici değilse, bu ekipman 
kullanılmayacaktır. Tüm yeni ekipmanlar, kalibrasyon prosedürlerine veya 
performans doğrulama sürecine uyumlu olacaktır.  

Ekipman Seçimi 
 
Laboratuvar için en iyi performans gösteren cihazların seçimi, ÇAYMER tarafından 
yüksek kaliteli hizmet sunmak açısından önemlidir. Bu nedenle, aşağıdaki kriterler 
göz önünde bulundurulmalıdır:  
 

1. Ekipman neden ve nasıl kullanılacaktır? Ekipman, ÇAYMER 
hizmetlerine uygun mu?  

2. Cihazın performans özellikleri nelerdir? Yapılacak analizin ihtiyaçları için 
yeteri derecede doğru ve bu ihtiyaçlara uygun mudur?  

3. Fiziksel alanın gereklilikleri dâhil olmak üzere tesisin gereklilikleri nelerdir?  
4. Ekipman giderleri, laboratuvarın bütçesinden karşılanacak mı?  
5. Tüketim maddeleri ve ayıraçlar, hazır durumda olacak mı ve bu malzemeler 

kolaylıkla vaktinde tedarik edilebilecek mi?  
6. Persone kolaylıkla kullanabilir mi? Ekipman yararlı ve pratik mi? 
7. Ekipmanın kullanımına ilişkin talimatlar ve belgeler mevcut mu? 

8. Türkiye’de uygun servisler var mı? 

9. Ekipmanın garantisi var mı? 

10. Göz önünde bulundurulması gereken güvenlik hususları var mı? 

 
Elbette, bu kriterler ve ulusal ve uluslararası standartlar, seçim kararı vermek için 
dikkate alınacaktır. Ekipman veya aygıt uygun değilse, yönetim, sipariş kararını 
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reddedecektir.  
 
Ekipman Alımı 
 
Ekipman gideri, ÇAYMER için önemlidir. Bu nedenle yönetim, ekipmana ilişkin satın 
alma, kiralama veya finansal kiralama kararı alacaktır. Yönetim bu kararı alırken, 
tamir masraflarını ve birden fazla ekipmana ihtiyaç olması durumunda tasarruf fikrini 
göz önünde bulundurmalıdır.  
 
Elbette, tedarikçi veya üretici, ekipmanın uzun vadede düzgün çalışmasını sağlamak 
için gerekli tüm bilgileri sunmalıdır.  
 
Satın alma kararından önce, aşağıdaki soruların yönetilmesi yararlı olacaktır:  
 

1. Ekipman bağlantı şeması, yazılım bilgisi, gerekli yedek parka listesi ve 
kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.  

 
2. Tedarikçi veya üretici, satın alma fiyatına dâhil olarak 

ekipmanı kuracak ve personeli eğitecektir (gerekli 
hallerde, seyahat masraflarını da karşılayacaktır). 

 
3. Garanti, ekipmanın ve bazı gerekli yedek paraçaların 

gerektipş şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla 
deneme süresini kapsamaktadır.  

 
4. Tedarikçilerin veya üreticilerin bakımı, sözleşmeye dâhil edilebilir, bu 

durumda bakım, düzenli olarak sağlanır.  
 
ÇAYMER Ar&Ge Birimi’nde elektrik, su ve alan gibi gerekli fiziksel koşullar belirlenir. 
Ekipmanın lokasyona taşınması için gerekli alan bulundurulmalıdır; laboratuvarda 
veya uygun başka bir yerde bakım yapmak için kapı açıklıkları ve asansör erişimi 
dikkate alınmalıdır.  
 
Ekipman Kurulumu  
 
Kurulum öncesi: 
 

1. Ekipmanın tüm fiziksel gerekliliklerinin (elektriksel, alan, kapılar, 
havalandırma ve su tedariki) sağlandığını doğrulayınız.  
 

2. Kurulumun doğru ve hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla kurulumdan 
sonra ekipmanın beklenilen performans özellikleri için bir kontrol listesi 
hazırlayınız.   

 
Ekipmanın kurulumu, laboratuvar teknik operatörü tarafından yapılacaksa:  

1. Ekipmanının paket içeriğinin tüm parçaları içerip içermediğini kontrol ediniz.  
2. Sistemin bir parçası olarak herhangi bir yazılımın kopyasını alınız.  
3. Ekipmanın tamamen kurulmadan, performansı doğrulanmadan ve test etme 

personeli eğitim almadan kullanılmasına izin vermeyiniz.  
 
Ekipmanların Hizmete Hazır Hale Getirilmesi  
 
Kurulum Sonrası 
 
Ekipman kurulumu ardından, ekipmanın hizmete sunulmasından önce aşağıdaki 
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ayrıntılar göz önünde bulundurulmalıdır:  

1. Bakım ve operasyon programlarının yürütülmesi için sorumluluk verilmesi,  
2. Parçaların ve gereçlerin kullanımı kaydetmek için bir sistem geliştirilmesi, 
3. Ekipmanın kalibrasyonu, performans doğrulaması ve doğru çalışması için 

yazılı bir plan hazırlanması ve bu planın uygulanması,  
4. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım görevlerini içeren planlı bir bakım 

programının oluşturulması,   
5. Tüm operatörlerin eğitilmesi; yalnızca ekipmanı doğru şekilde kullanması için 

özellikle eğitilen personeller, operatör olarak yetkilendirilebilir.  
 
Ekipmanı kullanmak ve ekipmanın ne zaman kullanılacağını belirlemek için 
yetkilendirilmiş personel atayın.   
 
Performans Değerlendirme 
 

Örneklerin test edilmesinden önce, doğruluk ve kesinlik bakımından yeni ekipmanın 
düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için yeni ekipmanın performansını 
değerlendirin.  
 

Performans Doğrulaması 
 

Üreticinin performans iddialarını doğrulayın ve aynı sonuçları elde edebileceğinizi 
gösterin.  
 
Performansı doğrulamak için aşağıdaki adımları takip edin:  

1. Örnekleri test edin ve sonuçları beklenen veya onaylı değerlerle karşılaştırın.  
2. Eğer ekipman ısı kontrollü ise, sıcaklığın sabitliğini ve tutarlılığını sağlayın. 

 
Yeni Ekipman ve İlgili Yöntemlerin Onaylanması   
 
Eğer ekipman ve/veya ilgili teknikler ÇAYMER için yeni ise, onaylama süreci önemli 
olacaktır. Bu, beklenen sonuçların elde edilebileceğini anlamak için belli bir süre 
hem eski hem de yeni ekipmanlar/yöntemlerle paralel şekilde örnekleri çalıştırmak 
ile gerçekleştirilebilir. Bu onaylama prosedürleri, tamamen kaydedilmeli ve erişilebilir 
olmalıdır.  
 
Fonksiyon Kontrolleri 
 
Periyodik fonksiyon kontrolleri, ekipmanın üreticinin şartnamesine göre çalıştığını 
doğrulamak amacıyla aygıt parametrelerini izlemek için ÇAYMER Ar&Ge Birimi 
tarafından gerçekleştirilecektir. Bu, cihaz ilk başta kullanılmadan önce, daha sonra 
üretici tarafından önerilen sıklığa göre gerçekleştirilmelidir. Bu fonksiyon kontrolleri, 
günlük ısı kontrolleri gibi, cihaz tamirlerinden sonra da gerçekleştirilmelidir.  
 
Ekipman Bakım Programının Uygulanması 
 
Önleyici Bakım 
 
Önleyici bakım, planlanmış aralıklarda veya dönemlerde ekipman parçalarının 
sistematik ve rutin temizliğini, ayarını ve değişimini içermektedir.  
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Üreticiler/tedarikçiler genellikle, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olmak üzere düzenli 
aralıklarda gerçekleştirilmesi gereken bir dizi ekipman bakım görevi önermektedir. 
 
ÇAYMER Ar&Ge bakım sistemi, önleyici bakım ve düzeltici tamirden oluşacaktır. 
Her iki yaklaşım da, ekipmanları çalışır vaziyette tutmak için kullanılacaktır. 
Ekipmanın her parçası, kullanım öncesi, nitelikli bir personel tarafından kontrol 
edilecektir. Kritik yedek parçalar, satın alınacak ve depoda muhafaza edilecektir.   
Ekipman logları, bakım, kalibrasyon ve doğrulama belgeleri, her ekipman için 
hazırlanacaktır. Nitelikli bir çalışan, ekipman test ve analizler için kullanılmadan 
önce, ekipmanın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlayacaktır.  
ÇAYMER Ar&Ge Birimi, ekipmanın maksimum etkinlik ve kesinlikte çalışmasını 
sağlamak için aşağıdaki tavsiyeleri göz önünde bulunduracaktır. Bu, ekipmanın 
ömrünü olumlu anlamda etkileyeceği gibi aşağıdaki durumların önlenmesine 
yardımcı olacaktır:  

1. Ekipman arızası nedeniyle hatalı test sonuçları 
2. Test sonuçlarının raporlanmasında gecikmeler 
3. Daha düşük verimlilik ve doğruluk 
4. Yüksek tamir masrafları 

 
Ekipman Kalibrasyonu 

Laboratuvar ekipmanı, kullanımdan önce, görsel olarak incelenecek ve bir 
kalibrasyon doğrulama veya performans kontrolü, ekipmanın çalışır vaziyette 
olduğundan ve doğru test sonuçları sunacağından emin olmak için 
gerçekleştirilecektir. Resmi olarak uygun niteliklere sahip olsun ya da olmasın, tüm 
ekipmanların doğru performans sağlaması için kalibre edilmesi ve bakımlarının 
yapılması gerekmektedir. Kalibrasyon gerektiren laboratuvar ekipmanları, son 
kalibrasyon tarihi ve bir sonraki kalibrasyon tarihi gibi bilgileri içeren kalibrasyon 
durumunu belirtecek şekilde etiketlenecektir.    
 
ÇAYMER yönetimi, ekipman kalibrasyonu ve bakımından sorumlu personel atayacaktır.  
 

Kalibrasyon kayıtları, her ekipman için tutulacaktır. Bu kayıtlar, şu bilgileri içerecektir:  
 

1. Ekipman ve yazılımın kimliği 
2. Üretici adı 
3. Ekipman numarası  
4. Kalibrasyon tarihi 
5. Kalibrasyon sıklığı  
6. Referans standardı, onaylı referans materyali veya kalibrasyon için kullanılan 

referans materyali  
7. Kalibrasyon raporları ve sertifikaları 
8. Bakım planı ve bir sonraki kalibrasyon tarihi 
9. Kalibrasyon operatörünün adı 

 
Örnek Kalibrasyon Planı 
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ÇAYMER - Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi      
                                                                                                              STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (SOP)                                                                                                                
SOP No 101 
                                                                                                              Ekipman Kalibrasyon Planı                                                                                                                                              
Sayfa 1.1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Revizyon 1 
 

Sıra 
No Açıklama Marka/Model Seri Numarası Tedarikçi Kalibrasyonu 

Yapan Kişi 
Kalibrasyon 

Aralığı 
Kalibrasyon 

Tarihi 
Mevcut 

Lokasyon 

3.45 Yoğunluk 
ölçer 

Anton Paar 
DMA  4100 M Anton Paar Anton Paar Yıllık Nisan Fizik 

Laboratuvarı 

3.33 
Nem 
analiz 
cihazı 

Radwag  MA 110.R Radwag Radwag Yıllık Mart Fizik 
Laboratuvarı 

3.5 Seyyar pH 
ölçer Elmetron  CP-401 Elmetron Elmetron 6  ay Mart Kimya 

Laboratuvarı 

3.19 
Otomatik 
pipet seti – 
Tip 1 

Brand 
Transferpette 
S 

Transferpette 
S 

Brand 
Transferpette  

Brand 
Transferpette Yıllık Nisan Kimya 

Laboratuvarı 

 
 
Bakım Planı 
 
ÇAYMER Ar&Ge Birimi, önleyici bakım prosedürlerinin yanı sıra Kalite Güvence 
sisteminin bir parçası olarak, envanter, sorun giderme ve ekipman tamiri gibi 
prosedürleri içeren bir bakım planı uygulayacaktır. Bu nedenle, ÇAYMER tarafından 
aşağıdaki adımlar takip edilecektir:  
 

1. Ekipman bakımının denetimi sorumluluğunun verilmesi,  
2. Her ekipman parçasının rutin bakım planları gibi ekipman bakımı için yazılı 

politikaların ve prosedürlerin geliştirilmesi. Plan, tüm bakım görevlerinin 
hangi zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmelidir.   

 
3. Kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak kayıt tutmak için gerekli 

süreçlerin oluşturulması ve kayıt formatlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması, log’ların ve formların oluşturulması,  

 
4. Ekipman kullanımı ve bakımına ilişkin olarak personelin eğitilmesi, tüm 

personelin belirli sorumlulukları anlamasının sağlanması.  
 
Bir sonraki bakım veya hizmetin ne zaman gerçekleştirileceğini belirten bir etiket, 
cihaza takılabilir.  
 
Örnek Bakım Planı: 

 
ÇAYMER  
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi                       
 

 
Standart Operasyon Prosedürü                                                                                                                              
Ekipman Bakım Programı                                

 
SOP No 101 
Sayfa 1.1  
Revizyon 1 
                                                                                                       

Ekipman Adı  Üreticinin İletişim Bilgileri  

Etiket  Satın Alma Tarihi  

Seri Numarası  Ekipmandan Sorumlu Kişi  

Üretici  Hizmete Girme Tarihi  
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Tarih Bakım/Tamir Açıklaması Bakım/Tamir Kim 
Tarafından Yapıldı 

Hizmete Sunulmadan 
önceki Doğrulama/Onay 
Tarihi 

Doğrulama/Onaylama 
Kim Tarafından Yapıldı 

Planlanmış 
Bir Sonraki 
Bakım Tarihi  

Notlar 

Ekipman       

Ekipman       

 
 
Sözleşme Kalibrasyonu veya Doğrulaması 
 
Sözleşme kalibrasyonu veya doğrulaması, ÇAYMER Ar&Ge Birimi tarafından 
kullanıldığında, tedarikçi aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:  

1. Yapılan işin açıklaması 
2. Test prosedürü 
3. Test verileri 
4. Kullanılan standartların izlenebilirliği 
5. Son sertifikasyon veya doğrulama tarihi 
6. Performans ve kabul kriterleri 
7. Uygunluk sertifikası 

Ekipman Envanteri  
 
ÇAYMER Ar&Ge Birimi, bütün ekipmanlar için bir envanter kayıt günlüğü 
hazırlayacaktır. Bu kayıt günlüğü, yeni ekioman eklendiğinde yeni ekipmanın 
bilgilleriyle güncellenecek ve eski ekipmanın hizmetten alınma belgelerini içerecektir.  
 
Ekipman envanteri kayıt günlüğü, her ekipman parçası için bir kayıt tutacaktır. Bu 
kayıtlar şu bilgileri içerecektir:  
 

1. Cihazın tipi, modeli ve seri numarası 
 

2. Satın alma tarigi ve cihazın yeni, kullanılmış veya yenilenmiş olup olmadığı 
hakkında bilgi  

 
3. Üretici/tedarikçi iletişim bilgileri 

 
4. Belgelendirme, yedek parçalar ve bakım sözleşmesi hakkında bilgiler  

 
5. Garanti bitiş tarihi 

 
6. Satın alma yılını belirten spesifik bir envanter numarası  
 
7. Ekipmanın durumu, aşağıdaki şekilde belgelendirilmelidir:  

 
a) fonksiyonel  
b) kısmen fonksiyonel veya 

 
c) fonksiyonel değil  

 
Yedek Parça Envanteri 
 
Yedek parçalar, ÇAYMER Ar&Ge Birimi operasyonlarının ve servislerinin verimliliği 
için gereklidir. En sık kullanılan parçaların envanter kaydı, her ekipman parçası için 
tutulmalıdır. Kayıt, aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
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1. Yedek parça ismi ve numarası 

 
2. Parçanın ortalama ömrü ve elde bulundurulması gereken minimum miktar 

 
3. Maliyet 

 
4. Depoya varış ve kullanma tarihi 

 
5. Envanterde kalan her parçanın miktarı 

 
Ekipman sorunlarının kaynağı nedir? 
 
Ekipman sorunları, pek çok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Sorunlar, elektrik kesintisi, 
yanlış kullanım, tamir hataları, bakım hatası vs. olabilir. Bu nedenle ekipman, 
çalışamaz. Ekipman arıza giderme sorunları ve bakım hakkında bir eğitim programı, 
ekipmanı hızlı bir şekilde çalıştırmak ve testi olabildiğince hızlı bir biçimde 
tekrarlamak amacıyla operatörlere yardımcı olacaktır.   
 
Bir operatör cihazda sapma gözlemlerse, sorunları çözmek için ilk adım olarak 
önleyici bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Eğer bu işe yaramazsa, arıza 
giderme süreçleri ile işleyiş yardımcı olacaktır.  
 
Sorun Giderme 
 
Üreticinin çalışma kılavuzunda, potansiyel sorunların kaynağını gösteren bir akış 
şeması bulunmaktadır. Teknik operatörler, aşağıdaki soruları sormalıdır:  
 

1. Örnek, örneğin hazırlanması ve depolanması ile ilgili bir sorun var mı? 

2. Ayıraçlarla ilgili bir sorun var mı?  

3. Elektrik ve su tedariği ile ilgili bir sorun var mı? 

4. Ekipman ve yazılımı ile ilgili bir sorun var mı? 

5. Temizlik süreci ile ilgili bir sorun var mı? 

Semptomları kontrol edin ve bir seferde yalnızca bir değişiklik yapın. Daha sonra, 
tüm prosedürlerin doğru bir biçimde takip edildiğini doğrulamak için üreticinin 
talimatlarını gözden geçirin.  
 
Ekipman Sorunlarının Kapsamı: 

 Laboratuvar bütçesini zorlayan yüksek bakım maliyetleri 

 Tekrarlanmaması gereken sorunlar (kullanıcıların eksik eğitiminden kaynaklı) 
 Tüm ekipman sorunları için ilgili departmanı suçlayan ekipman kullanıcıları ve 

idareciler  
 Laboratuvarın kaynaklarını aşan bozuk ekipmanlar  

 Yanlış/kötü kullanım nedeniyle güvensiz hale gelen ekipmanlar  



 
 
 

TRAC Maintenance Program Manual for Machinery, Equipment and Supply C1.3.4 Sayfa 20 
 

ÇAYMER Laboratuvarı Teknik Hizmet Planı, aşağıdaki etmenlere bağlı 

olacaktır:  

 Orijinal Ekipman 

Üreticisi (OEÜ) 

ve/veya Tedarikçisi 

Bağımsız Servis 

Kuruluşları (BSK) 

Kurum İçi 

Yanıt Süresi Tartışmalı: bazı 
durumlarda, servis 
personeli başka 
ülkelerden gelmelidir 

Makul: genellikle bu 
grupların daha iyi 
yerel duruşu 
bulunmaktadır 

İyi: servis personeli 
her zaman tesistedir  

Uzmanlık İyi: 
üreticiler/tedarikçilerin 
geniş kapsamlı 
Ar&Ge tesisleri ve 
kaynakları 
bulunmaktadır 

Makul: servis 
personellerinin 
büyük bir kısmı, 
üretici/tedarikçilerden 
gelmektedir 

Değişken: daha 
büyük tesisler, 
güncel ekspertiz 
yapma konusunda 
daha iyi iş çıkarabilir 

Deneyim İyi: 
üreticiler/tedarikçiler, 
pek çok benzer aygıt 
üzerinde çalışmıştır. 

Makul: bu gruplar, 
birden çok tesisis 
destekleyerek 
deneyimlerini 
artırabilir.  

Değişken: servis 
verilebilecek 
yalnızca sınırlı 
sayıda benzer cihaz 
bulunmaktadır 

Yedek Parçalar İyi: 
üreticiler/tedarikçiler, 
çok sayıdaki benzer 
cihazı 
desteklemektedir 

Makul: bu kurumlar, 
uzmanlaşmış satın 
alma gruplarını 
birden çok tesis 
arasında paylaştırır.  

Değişken: daha 
büyük tesisler, satın 
alma fonksiyoınları 
için personel 
sunabilir. 

Eğitim İyi: 
üreticiler/tedarikçilerin 
yeterli eğitim 
sistemleri ve 
kaynakları 
bulunmaktadır 

Makul: pahalı eğitim, 
birden çok tesisi 
desteklemekle 
gerekçelendirilebilir.  

Değişken: pahalı 
eğitimin, benzer 
cihaz sayısının az 
olduğu durumlarda 
haklı gösterilmesi 
zordur.  

Fiyat Yüksek: büyük genel 
giderler ve masraf 
kaydırma (satıştan 
servise). Genellikle, 
ekipman satın alma 
masrafından %8 
daha fazla.  

Orta: bazı 
fonksiyonların 
tekrarı. Genellikle, 
ekipman satın alma 
masrafının %7 ila 
%5’i.  

Düşük: masraf 
odaklı ve düşük 
genel giderler. 
Genellikle, ekipman 
satın alma 
masrafının %4 ila 
%6’sı.  

 
Sorunlar Giderilemediğinde 
 
Sorunlar devam ediyorsa, üreticiden veya tedarikçiden tamir esnasında 
kullanılmak üzere yedek bir cihaz sağlamasını isteyin ve örnekleri testler için 
yakınlardaki bir laboratuvara gönderin.  
 
Arizalı ekipmanı kullanmayınız! Üreticinden veya tedarikçiden yahut diğer teknik 
uzmanlardan yardım isteyin. Ekipmanın üzerine bir not yerleştirin, böylece bütün 
personel, ekipmanın kullanılır durumda olmadığından haberdar olacaktır.  



 
 
 

TRAC Maintenance Program Manual for Machinery, Equipment and Supply C1.3.4 Sayfa 21 
 

 

 
 
 
 
Servis ve Tamir 
 
Üreticci tarafından düzenli periyotlarda garanti bakımından yürütülmesi gereken bir 
servis prosedürü hazırlayın ve bu prosedürü uygulayın.  
 
Ekipmanın Boş Çıkarılması ve Bertarafı 
 
Eskimiş laboratuvar ekipmanları için bir politik ve prosedürer hazırlayın ve bunları 
uygulayın. Eğer cihaz çalışmıyorsa ve tamir edilemeyecekse, bu cihazın yeni bir 
cihazla değiştirilmesi gereklidir. Tüm biyolojik tehlikeleri göz önünde bulundurarak ve 
güvenli bertaraf prosedürlerini takip ederek ekipmanları atınız.  
 
Kayıt Tutma Belgelerinin ve Politikalarının Geliştirilmesi 
 
Belgeler ve ekipman kayıtları, ÇAYMER kalite yönetimi sisteminin en önemli 
kısımlarından biridir. Bakım politikaları ve standart operasyon prosedürleri, uygun 
belgelerde tanımlanmalıdır ve ekipmanların iyi durumda tutulması, ortaya çıkabilecek 
herhangi bir sorunun kapsamlı olarak değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.  
Bir bakım belgesş, ekipmanın her önemli parçası için hazırlanacaktır.  
 
Bir ekipman bakım belgesi, şu bilgileri içermelidir:  
 

1. Rutin bakım için kademeli talimatlar 

2. Fonksiyon kontrollerini gerçekleştirmek için talimatlar 

3. Cihazın kalibrasyonuna ilişkin talimatlar 

4. Sorun giderme kılavuzu 

5. Üreticiden talep edilen servis ve tamirler 

6. Ekipmanın kullanımı ve bakımı için gerekli yedek parçaların ve diğer özel 
parçaların listesi 

UYARI

ARIZALIDIR

KULLANMAYINIZ
TARİH: 17 Mart 2018
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7. Performans kayıtları hakkında bilgiler 

Bakım Bilgilerinin Kaydedilmesi 
 
Ekipmanın her parçası, aşağıdaki bilgileri içeren özel bir kayıt defterine sahip 
olmalıdır:  

1. Önleyici bakım faaiyetleri ve programı 
 

2. Fonksiyon kontrollerine ve kalibrasyona ait kayıtlar 
 

3. Üretici ve/veya tedarikçi tarafından yürütülen herhangi bir bakım faaliyeti 
 

4. Sorunlar, sorun giderme ve takibe ilişkin tüm bilgiler 
 

5. Sorunun çözümüne ilişkin bilgiler ve aağıdaki bilgilerin kaydedildiğinden emin 
olunuz:  

 
a) Sorun ve servis tarihleri  
b) Arıza veya hatanın nedeni 

 
c) Üretici ve/veya tedarikçi tarafından sunulan servis raporu  
d) Kullanıma başlama tarihi 

 
e) Sorunun sonucu olarak bakım veya fonksiyon kontrolü prosedürlerindeki 

herhangi bir değişiklik  
 

Aşağıdaki araçlar, ekipman yönetimine ilişkin kayıtları tutmak için yararlı 
olabilir:  

a) Kayıt defterleri 
b) Kontrol listeleri 
c) Çizelgeler 
d) Grafikler 
e) Servis raporları 

 
Kayıt defteri, ekipmanın tüm ömrü boyunca inceleme amaçlı tutulmalıdır.  
 
Tüm ekipman belgeleri, izlenebilirlik ve performans kontrol için saklanmalıdır.  
Bakım, performans kontrolleri, kalibrasyon kayıtları ve doğrulama için laboratuvar 
ekipmanı kayıtları:  

a) Laboratuvar ekipman servis ve tamir kayıtları 
b) Üreticiden elde edilen kurulum özelliği (KÖ) ve operasyonel özellik (OÖ) 

kayıtları  
c) Birincil standart sertifikaları 
d) Yazılım kalibrasyonu kayıtları 

Ekipman Kayıtları 
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ÇAYMER laboratuvarının bir ekipman listesi olacaktır ve laboratuvar, ekipman 
kayıtlarında bulunan ekipmanların bakım, kalibrasyon ve doğrulama kayıtlarını 
incelemekten ve tutmaktan sorumlu olacaktır. Bu kayıtlar, yetkilendirilmiş ÇAYMER 
personelinin kullanımına sunulacaktır.    
Bu kayıtlar, şunları içerecektir:   

1. Satın alma talimatının bir kopyası, eğer varsa, veya parçanın alındığı ve 
hizmete alındığı tarihi gösteren diğer kayıtlar  

2. Ekipmanın kabul muayenesi kaydı (imzalı faturanın kopyası)  

3. Bakım, kalibrasyon ve doğrulama kayıtları (eğer uygunsa, yazılım dâhil)  

4. Bakım, kalibrasyon ve doğrulama kayıtlarına erişen bireylerin kimlik bilgileri   
5. Üreticinin kalibrasyonları için kalibrasyon sertifikaları (eğer varsa)  

6. Temel kalibrasyon veya bilgi için yapılan diğer performans kontrolleri   

7. Kalibrasyon doğrulama kaydı (kullanılan standartları/referans materyallerini 

gösteren)   

8. Kalibrasyon düzeltme etmenleri, eğer varsa  

9. Ekipmana ait yükleme, taşıma ve depolama kayıtları  

10. Şikâyet kayıtları (eğer varsa)  

11. Kalibrasyon ve/veya bakım gerektiren kritik ekipmanların listesi  

12. Yetkili ekipman servisi sağlayıcılarının listesi  

13. Kalibrasyon, bakım ve doğrulama kayıtları  

14. Servis ve tamir kayıtları  

15. Referans standartlar için izlenbebilirlik sertifiakaları  

Laboratuvarda Genel Güvenlik Kuralları 
 
ÇAYMER Ar&Ge yönetimi, kimyasalların, numunelerin ve örneklerin iyice 
işaretlenmesini ve düzenlenmesini sağlayacaktır. Laboratuvar ekipmanlarının bakımı 
ve temizliği bir önceliktir ve güvenlik kurallarının uygulanması, kontaminasyon ve 
kazaları önleyeceği gibi güvenliği ve verimliliği sağlayacaktır.  
 
ÇAYMER Ar&Ge yönetimi, şu kuralları uygulayacaktır:  

1. Ağızla pipetleme yasaktır! Yalnızca otomatik bir pipet veya pipet haznesi 
kullanınız.  

2. Uygun şekilde giyininiz. Gerekli hallerde, koruyucu gözlük takınız ve bir 
laboratuvar önlüğü giyiniz.  

3. Göz banyosu, duşu, yangın söndürücü gibi güvenlik ekipmanlarını kullanan 
personeli eğitiniz.  

4. Laboratuvarda yemek yemek ve içmek yasaktır. Yiyecekler ve içecekler, 
kontaminasyona neden olabilir.   

5. Kimyasalların düzgün şekilde bertarafı bir önceliktir. Yıkanıp temizlenmesi 
veya özel şekilde muhafaza edilmesi gereken kimyasallara karar veriniz.   
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6. Eğer bir kişi, laboratuvarda çalışırken kendisini hasta hissederse veya başı 
dönerse, laoratuvar yöneticisine bilgi veriniz.  

7. Eğer bir kişi cıva dökerse veya termometreyi kırarsa, özel eğitmli bir kişi 
temizlik yapmalıdır.   

Laboratuvarın Temiz ve Düzenli Tutulması 
 
ÇAYMER Ar&Ge laboratuvarı, çapraz kontaminasyonu engellemek için temiz ve 
düzenli olmalıdır ve doğru sonuçlar ve laboratuvar gereçlerinin düzgün temizliği kritik 
öneme sahiptir. Laboatuvar ortamındaki iyi uygulamalar şunlardır:  

1. Koruyucu giysi giyiniz ve ekipman takınız 

 Laboratuvarın temiz ve steril olması gerekmektedir.  
 Numuneler üzerinde çalışırken laboratuvar personelinin her zaman 

laboratuvar önlüğü giymesi, maske, laboratuvar eldiveni ve gözlük takması 
gerekmektedir.   

 Laboratuvar personeli, potansiyel olarak tehlikeli kimyasallarla çalışıyorsa ya 
da ekipmanlarını temizlerken tehlikleli kimyasallar kullanıyorsa, koruyucu 
ekipman kullanmalıdır.  

2. Laboratuvardaki Cam Eşyaların Temizliği 

Cam eşyaların temizliği, doğru test sonuçları elde etmek için son derece önemlidir.  
Temizlikten sonra, yağ ve diğer bulaşıcı maddeler bulunmamalıdır.  
 
Cam eşyaların temizliğine dair bazı ipuçları şunlardır:  

 Laboratuvardaki cam eşyalar için uygun bir deterjan kullanınız.  
 Cam eşyalar yıkandıktan sonra, saf veya iyonsuzlaştırılmış su ile birkaç kez 

durulayınız.   
 Eğer suda çözünmeyen kimyasallar kullanırsanız, eğer gerekliyse, ovmak için 

bir fırça kullanınız, etanol veya aseton ile durulayınız ve daha sonra 
iyonsuzlaştırılmış su ile çalkalayınız.  

 Hidroklorik asit ve sülfürik asit gibi güçlü asitler kullanıyorsanız, cam eşyaları 
musluk suyuyla davlumbaz altında temizleyiniz ve daha sonra birkaç kez 
iyonsuzlaştırılmış su ile çalkalayınız.  

 Asetik asit ve nitröz asit gibi zayıf asitler kullanıyorsanız, cam eşyaları birkaç 
kez iyonsuzlaştırılmış su ile yıkayınız.   

 Sodyum hidroksit gibi güçlü bazlar kullanıyorsanız, cam eşyaları musluk 
suyuyla davlumbaz altında yıkayınız, daha sonra birkaç kez iyonsuzlaştırılmış 
su ile durulayınız.  

 Amonyak gibi zayıf bazlar kullanıyorsanız, musluk suyuyla yıkayınız, daha 
sonra iyonsuzlaştırılmış su ile durulayınız.  

3. Cam Eşyaların Kurutulması 

 Lifleri ve kirliliği önlemek için cam eşyaların kağıt havluyla veya basınçlı hava 
kullanılarak kurutulması önerilmemektedir. Cam eşyaların rafta doğal şekilde 
kurumasına imkân veriniz.  
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 Cam eşyalar, yıkandıktan hemen sonra kullanılacak ise, bunların aseton ile iki 
ya da üç kez durulanması gerekmektedir.  

Pilot Tesis ve Endüstriyel Tesisteki Genel Güvenlik Kuralları 
 
İşleme ve paketleme birimleri dâhil olmak üzere ÇAYMER pilot tesisi ve endüstriyel 
tesis için sistematik bir bakım ve inceleme planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  
 
Tüm süreçler, çalışmanın bir güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve güvenliği kritik 
olan ekipmanlara – bu ekipmanların belirlenmesi, düzenli denetimi ve bakımı dâhil 
olmak üzere – öncelik verilmesini sağlamalıdır.  
Bakım ve denetim personeli, nitelikli ve yetkin olmalıdır ve kanun tarafından talep 
edilen gerekli belgelere sahip olmalıdır.  
Güvenli çalışma izni sistemi, tehlikeli işler için uygulanmalıdır (örneğin, sıcak iş, 
kapalı alan girişi gibi).  
Servis veya bakım esnasında kasıtlı olmayan kullanımı önlemek için 
kilitleme/etiketleme prosedürleri uygulanacaktır.  
 
SONUÇ  
 
ÇAYMER Ar&Ge Birimi, Türk çay sektörüne mükemmel hizmet sunmak amacıyla 
ayrıntılı olarak hazırlanmış ve düzenli bir ekipman, araç ve tesis bakım yönetimi 
programına sahip olmalıdır.  
Bu program, ekipman seçimini, önleyici bakımı, sorun giderme prosedürlerini ve 
tamir ve bakım kayıtlarını içermelidir.  
 
ÇAYMER Ar&Ge yönetimi, tüm ekipmanların eksiksiz ve doğru envanterine, bu 
ekipmanların yedek parçalarına ve üretici ve/veya tedarikçinin çalışma, bakım ve 
sorun giderme ile ilgili sunduğu belgelere ve tüm önleyici bakım ve tamir 
faaliyetlerinin kayıtlarına sahip olmalıdır. Böylece, aşağıdaki noktalar 
gerçekleştirilecektir:  

 Yüksek performans seviyesi ve test sonuçlarının güvenilirliğine daha fazla 
güven duyulması,  

 Test performansında daha az kesinti, daha düşük tamir gideri, ekipmanın 
erkenden değiştirilmesinin önlenmesi,  

 Laboratuvar personeli için artan güvenlik,  
 İşlerin büyümesi, 
 Müşteri sadakati,  
 Türk çay KOBİ’leri için daha büyük pazarlama ve inovasyon kapasitesi.  
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