
 

    
 

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

 

 

Rize Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi için 
Teknik Destek 

 
TR07R1.10-04/001 

 
 

ÇAYMER Yönetimi ve Eğitim & 
Danışmanlık Departmanı Personeli için 

İş Başı Desteğinin Sunulması  
 

Faaliyet C2.3.1 

 

 

Mayıs 2018 



 

 

Sorumluluk Reddi 

Bu doküman hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtıyor 
olarak yorumlanamaz. 

 





 



 

Page 2 of 12 
 

İÇİNDEKİLER 
Başlık Sayfa 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 3 

2. DENEME ÜRETİMLERİ ve GÖZLEMLER 3-9 

3. İŞ BAŞI EĞİTİMLER 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 of 12 
 

1. İÇİNDEKİLER 

“Çay Üreticisi KOBİ’lerin Verimliliğini ve Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi” bileşeni çerçevesinde, 

Teknik Destek Ekibi, ÇAYMER personeline işbaşı destek ile ilgili eğitimler düzenleyecektir.   

Bu rapor, 7-8-11-17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde 5 gün düzenlenen eğitimlere ve deneme 

üretimi çıktılarına ilişkin tüm ayrıntıları içermektedir.  

2. DENEME ÜRETİMLERİ ve GÖZLEMLER 

Bu eğitim, 7-8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde 3 gün boyunca düzenlenmiştir.  

 1. GÜN 

Aşağıda ismi verilen kişiler, 7 Mayıs tarihindeki programda bulunmuşlardır:  

 Bryan BAPTIST (Uluslararası Çay Uzmanı) 

 Selçuk AZMAN (Genel Müdür, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi) 

 Şaziye ILGAZ (Teknoloji Bölüm Başkanı, ÇAYKUR Atatürk Çay Araştırma Enstitüsü) 

 Prof. Dr Fatih SEYiS (Rize RTE Üniversitesi Dekanı) 

 Yusuf TOKDEMIR (Kilit Uzman 2 – ÇAYMER TDE) 

 Thomas Black (ÇAYMER Danışmanı) 

 Mahmut Sagun (ÇAYMER Satın Alma Uzmanı) 

 Gökçen Kızıltan (Ofis Yöneticisi) 

 Figen Erkek (ÇAYMER Etkinlik Uzmanı) 

 İmren Çavuş (Ofis Asistanı) 

 Demet Güleç Satır (ÇAYMER Marka Uzmanı) 

 Deniz Kalafat Uysal (ÇAYMER Marka Uzmanı) 

 Kamer Omurlu (Aday Group - Tedarikçi) 

 Ali Saim Eyüpoğlu (Metal Teknik Mühendisi) 

 Muhammed Çolak (ÇAYMER Güvenlik Personeli) 

 Orhan Özdemir (ÇAYMER Güvenlik Personeli) 

 

Yeşil Yapraklar: Kararlaştırıldığı üzere, yeşil yapraklar, 6 Mayıs tarihinde (Pazar akşamı) 
fabrikadan alınmıştır. Selçuk Azman ve ben, yeşil yaprakları soldurmaya bırakmaya ve üretime 
Pazartesi sabahı saat 10:30’da başlamaya karar verdik.  

Pazartesi sabahı, durumu değerlendirmek üzere fabrikayı ziyaret ettik.  

Soldurma: Soldurma, biraz karışık olsa da 
oldukça yeterliydi. Bu, bir sorun teşkil 
etmiyordu.  
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İlk iki yükleyici silindirin (1 ve 2 numaralı) çalıştırılması: Soldurma teknesinden silindirlere 
uzanan konveyör sıkışmıştı. Tekneden gelen yapraklar, silindirlere giden konveyör çalışmadığı 
için taşınarak tekneye geri getirildi. Bu durum, Metal Teknik’ten gelen teknik personelin sorunu 
gidermesi biraz zaman aldığı için üretimi geciktirmiştir.   

Sonuçta, konveyör tamir edilmiştir.   

 

Başlamadan önce Selçuk Azman silindirleri kontrol etmiştir ve Bryan Baptist üretime hazırdır. 
Arkasındakiler: Yusuf Tokdemir (takım elbiseli) ve Ali (Metal Teknik).   

Kıvırma: Aşağıdaki üretim programı üzerinde mutabık kaldık:   

1. Her biri 50 kg soldurulmuş yaprak içeren ilk 2 silindiri çalıştırın. Kıvırma, 40 dakika 

sürmektedir ve silindirlerin dakikadaki devir sayısı 40 devirdir.  

2. Silindirlerin durdurulmasından sonra, ekstraksiyon (yaprakların silindir kırıcıdan 

tekneye gelmesi), fermantasyona ve daha sonra 1 No’lu Kurutucu’ya gönderilir.  

3. Daha sonra, elektrikli silindir kırıcıdan gelen yapraklar, 4 No’lu silindire (bu 

silindirin basınç kapağı vardır) gönderilir. Basınç kapağı olmadığı için 3 No’lu 

silindirin baypas edilmesi kararlaştırılmıştır.  

4. 4 No’lu silindirde (basınçla) kıvrıldıktan sonra yapraklar, ekstraksiyon için elektrikli 

silindir kırıcıya gönderilir. Ekstraksiyondan sonra kalan yapraklar daha fazla 

basınçla 4 No’lu silindire yeniden gönderilir ve daha sonra yeniden ekstraksiyon 

yapılır.  

5. Sonuç olarak, yaprak yığını rotervana ve daha sonra kurutucuya (Firen) gönderilir.  

Sorunlar: ilk 2 silindirden gelen yaprakların kıvrılmadığını, açık ve pul olduğunu fark 

ettim. Daha sonra, 1. Ve 2. Silindirlerin konilerinin olmadığını öğrendim! 

Kural olarak, silindirlerin (ilk yükleyici silindirler) konilerinin olması gerektiği için bu benim için 

bir sürprizdi. Bizi gece ziyaret eden Metal Teknik Baş Mühendisi (Yaşa), ÇAYMER 

Şartnamesinde bulunmadığı için silindirlerin konilerinin bulunmadığını belirtti.   

Not: Bu, kabul edilemez bir mazeretti; zira Metal Teknik veya başka bir mühendislik firması, 

ÇAYMER fabrika gerekliliklerini incelediğinde tavsiyelerde bulunacaktır. Sonuç olarak, ilk 2 

silindirde koni bulunmamaktadır ve bu durum, soldurulmuş durumdaki yüksek miktarda hiç 

kıvrılmamış veya yarı kıvrılmış yaprağın silindirlerden boşaltılacağı anlamına geldiği için 

başlangıç noktamız pek olumlu değildir. İlk 2 silindir için acil olarak 2 koniye ihtiyacımız 

vardır.  
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2 SİLİNDİR KAPAĞI AÇILMIŞTIR ve DÜZ TABLA – KONİ YOK! 

 
BİR SONRAKİ ÇALIŞTIRMA İÇİN, ilk iki silindiri baypas etmeye (baton olmadığı için 

kıvrılma da olmamaktadır) ve konveyör üzerindeki yaprakları konisi olan 3 No’lu silindire 

göndermeye karar verdik.  

            

     Selçuk 3 No’lu silindirdeki yaprakları kontrol ediyor        Mahmut (en sağdaki) silindire 

bakıyor 

1. Ancak 2. soldurulmuş yaprak grubumuz (ilk iki silindir baypas edildikten sonra), 

tıkandı! Pek, bu nasıl oldu?  

2. Basınç kabı olan silindirin (4 No’lu silindir) kapağını açarken ve kaparken düzenli olarak 

sorun yaşıyoruz. Kapak, sürekli sıkışmaktadır ve tamiri her seferinde çok vakit 

almaktadır. Bu da, baypas edilen yaprakların aşırı kıvrılmasına ve 4 No’lu silindirin kapağı 

tamir edilene kadar durdurulmasına neden olmaktadır – tamirden sonra, 3 No’lu 

silindirden yeni yapraklar gönderilmeden önce 4 No’lu silindirin de temizlenmesi 

gerekmektedir. Süreç içerisinde çok fazla gecikme yaşanmaktadır.  

 

3. Daha sonra Metal Teknik mühendisi bize 2 No’lu Kurutucu’nun (Firen) çalışmadığını 

söyledi! Bu yüzden, ilk grubun silindir kırıcısından aldığımız yaprakları 1 No’lu 

Kurutucu’ya fiziksel olarak taşımak zorunda kaldık.  

 

4. Tüm silindirlerdeki batonların hâlâ keskin olduğunu 

ve soldurulmuş yaprakları kestiğini fark ettim. Bu 

kesme, soldurulmuş yeşil yapraklara daha fazla 

zarar verir ve bu yaprakları açar. Bu sorunlar, daha 

önceden Metal Teknik’in dikkatine sunulmuş; 

ancak söz konusu sorunlar giderilmemiştir.  
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5. Kıvırma esnasında silindirden taşan soldurulmuş 

yapraklar, yere dökülmekteydi. Bu durumun kabul 

edilmesi kesinlikle mümkün değildir ve düzeltilmesi 

gerekmektedir. 4 No’lu silindirdeki hazne – bu silindirde 

yaprakların girdiği yer – yeşil yapraklar yere döküldüğü 

ve bir işçiyi yaprakları toplamak üzere bu noktada tutmak 

(bu durum, çalışanın işgücü kaybına neden olmaktadır) 

zorunda kaldığımız için iyi durumda değildir. (Çaykur 

Teknoloji Bölüm Başkanı Şaziye Ilgaz tarafından 

gözlemlendiği üzere bu durum hijyenik kurallara da 

aykırıdır).   Sağda: 4 No’lu Silindir.  

6. Rotervandaki “Bölme Plakasının” ¼’ten fazlasının kapalı olduğunu fark ettik. Bir 

rotervanda, 2 adet ters hatve kanadı bulunmaktadır. Metal Teknik’in rotervanı açıp tüm 

kanatları ileri pozisyona alması talep edilmelidir. Bölme Tabakası tamamen açık 

olmalıdır. Bu, uluslararası Pazar için kaliteli ürünler üretmeye çalıştığımız için gereklidir 

(Çaykur Teknoloji Bölüm Başkanı Şaziye Ilgaz tarafından teyit edilmiştir). Aşağıda, 

rotervanı görebilirsiniz.     

 

                          

 2. GÜN 

Aşağıda ismi verilen kişiler, 7 Mayıs tarihindeki programda bulunmuşlardır:  

 Bryan BAPTIST (Uluslararası Çay Uzmanı) 

 Selçuk AZMAN (Genel Müdür, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi) 

 Yusuf TOKDEMIR (KU2 – ÇAYMER TDE) 

 Thomas Black (ÇAYMER Danışmanı) 

 Mahmut Sagun (ÇAYMER Satın Alma Uzmanı) 

 Gökçen Kızıltan (Ofis Yöneticisi) 

 Figen Erkek (Eğitim ve Etkinlik Uzmanı) 

 İmren Çavuş (Ofis Asistanı) 

 Demet Güleç Satır (ÇAYMER Marka Uzmanı) 

 Deniz Kalafat Uysal (ÇAYMER Marka Uzmanı) 

 Kamer Ömürlü (Aday Group - Tedarikçi) 

 Ali Saim Eyüpoğlu (Metal Teknik Mühendisi) 

 Muhammed Çolak (ÇAYMER Güvenlik Personeli) (Bize çok yardımcı oldu) 

 Orhan Özdemir (ÇAYMER Güvenlik Personeli) (Bize çok yardımcı oldu) 

 

1. Selçuk Azman ve ben, 3 No’lu silindiri doğrudan 50 kg ile çalıştırarak üretime başlamaya 

karar verdik. Silolardaki ölçekler çalışmıyordu ve 3 No’lu silindire yaklaşık miktarda 

soldurulmuş yaprak koyduk. Bu silindirdeki bükülme gayet iyiydi (bu silindirin konisi 
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vardı). Unutmayın, bu bir önceki günden kalan yeşil yapraktı. Kıvırma süresini ve 

dakikadaki devir sayısını düşürdük. Akabinde yaprak, 35 dakika sonra silindir kırıcıya 

gönderildi. 2 No’lu Kurutucu (Firen) çalışıyordu (Metal Teknik Mühendisi Ali’ye göre) ve 

gayet iyi durumda olan ekstraksiyon, bu Kurutucu’ya gönderildi.  

 

2. Daha sonra yine aynı sorun ortaya çıktı, 4 No’lu silindirin kapağı sıkıştı ve 

gecikmeler yaşandı! Her iki Kurutucu (Firen’ler) başka bir önemli soruna neden 

oldu – her iki kurutucudaki çaylar yeterli ısıda fırınlanmamıştır. Sıcaklığın 90-95°C 

olması gerekirken bazı okumalarda sıcaklığın 70-80°C olduğu görülmüştür. Tüm 

çaylar yeniden fırınlanmıştır.    

 

(a) Metal Teknik Mühendisi, ilk kez bu kadar küçük bir kurutucuyu idare ettiği için 

sorunu tespit edemediğini söyledi! Bu durum, KU2 Yusuf Tokdemir’e aktarılmıştır 

(ÇAYMER Projesi’nin 2 numaralı uzmanı). 

(b) Yetersiz sıcaklıkta fırınlamanın – Kontrol Paneli’ndeki yanlış gösterge – ve 

başarısızlığın nedenlerini açıkladım.   

(c) Yüksek konveyör üstüne çıkan Genel Müdür Selçuk Azman, Firen’e gönderilen 

yaprağın yayılımının çok kalın olduğunu tespit etmiştir. Bir yayıcı bulunmaktadır; 

ancak konveyör ve yayıcı arasındaki boşluk 8cm’dir – çok geniş bir aralık. Sonuç 

olarak, bu sorun giderilmiştir.  

3. Metal Teknik ile sorunlarımızı giderdikten sonra 16 Mayıs Çarşamba günü fırınlamayı 

yeniden kontrol edeceğiz.  

4. Bundan böyle, çayların çoğu Kurutucu’da yeniden fırınlanmıştır.  

 3. GÜN 

 

3. günde, yeşil çay üretilmesine karar verilmiştir. 1. Günde bizimle birlikte olan ve 3. Günde 

bize katılan ÇAYKUR’dan Şaziye Ilgaz’ı ağırladık.  

 

Aşağıda ismi verilen kimseler katılım sağlamıştır:  

 Selçuk Azman (Genel Müdür, ÇAYMER) 
 Turgay Turna (ÇAYKUR Genel Müdür Vekili) 
 Şaziye Ilgaz (ÇAYKUR Atatürk Çay Araştırma Enstitüsü, Teknoloji Bölüm Başkanı) 
 Yusuf Tokdemir (KU2 ÇAYMER TDE) 
 Mahmut Sagun (ÇAYMER Satın Alma Uzmanı) 
 Gökçen Kızıltan (ÇAYMER Ofis Yöneticisi) 
 Figen Erkek (ÇAYMER Eğitim ve Etkinlik Uzmanı) 
 Teoman Küçükmustafa (RCEX Laboratuvarı) 
 Merve Hapeloğlu (RCEX Laboratuvarı) 
 Ayfer Kıyak (RCEX Laboratuvarı Yöneticisi) 
 Tevfik Turna (RCEX Laboratuvarı) 
 Seyran Gül (RCEX Laboratuvarı) 
 Ali Saim Eyüpoğlu (Metal Teknik Mühendisi) 
 Muhammed Çolak (ÇAYMER Güvenlik Personeli) 
 Orhan Özdemir (ÇAYMER Güvenlik Personeli)      
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1. Süreci izlemek için bize katılan laboratuvar üyeleri (aşağıdaki resimde bazıları yer 

almaktadır), aşağıda verilmiştir.  

 
2. Yaprak kalitesi, ortalama seviyededir. Buradaki sorun, buhar gücünün ya da tahliyenin 

yetersiz olması ve bunun sonucunda yeşil yaprakların gerekli ilk buharı alamamalarıdır.  

3. En nihayetinde üretilen çay, oldukça hoş bir çay olan Oolong çayı niteliği taşımaktadır. 

Burada da, Yeşil Çay Üretimi Bölümü’nde kurutucunun çalışmaması sorunuyla karşı 

karşıya kaldık. Yeşil çay yaprağı, Siyah Çay Üretimi Kurutucularına fiziksel olarak taşındı 

ve daha sonra tasnif için Yeşil Çay Bölümü’ne geri getirildi.  

4. Silindir çalışırken kurutucunun durduğunu fark ettik! 

5. Çaylarımızı metalik parçacıklardan temizlemek için mıknatıslar önceliklidir (ÖNCELİK). 

6. Silolara takılan ölçekler, düzgün şekilde çalışmıyordu.  

7. Metal Teknik tarafından takılan Sap/Lif ekstraktörleri, konveyörden 10 cm’den fazla 

yukarıda olduğu için lifleri çıkarmada yeterli değildi. Bu ekstraktörlerin aşağıya indirilerek 

ayarlanabilir yapılması gerekmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

8. Dijital termometreler, içerideki ve dışarıdaki sıcaklıkları belirtmek için her kurutucuya 

takılmalıdır. Kurutucularda termometre bulunmamaktadır! 

9. Eleme/Tasnif Bölümü’ndeki tepsilerin pek çoğu, programımıza uygun olmadığı için 

değiştirilmelidir. Selçuk Bey, bu konuda tavsiyelerde bulunacaktır. Bu, çöp ayırma 

eleklerindeki şapkalı tepsiler (bubble tray) için de geçerlidir.  

 

                 Hayır! Yanlış tip          Doğru tip 
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10. Bunlar, yuvarlaktır. 3 No’lu kare tel kafeslerle değiştirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Kıvrılan yaprakları elemek için kullanılan silindir kırıcılardaki tepsiler, kaynakla 

sabitlenmiştir. Perforajlar, soldurulmuş yapraklarla tıkansa bile bu tepsilerin değişitirilme 

imkânı bulunmamaktadır. Bu tepsilerin ayarlanabilir nitelikte olması gereklidir, böyle hiçbir 

zorluk çekmeden çıkarılıp değiştirilebilirler.  

 

12. Nemi dışarı göndermek için egzoz fanları.  

13. Oldurma ve Kurutucular Firen’ler) arasında bir ayırma duvarı olmasını öneriyorum.  

14. Winnover, Chota*, Michie sorter* ve iyi Sap/Lif ekstraktörü gereklilikleri 

* Sri Lanka tipi çaylar için. 

15. SİLİNDİRLER: Kontrol panelindeki gösterge, %60 motor kapasitesi göstermekteydi, 

ancak bu sayı, dakikadaki devir sayısı ile karıştırılmaktaydı. Aslında, %60 motor 

kapasitesi, dakikada 32 devir sayısı anlamına gelmekteydi. Ayrıca %100 motor 

kapasitesi, dakikada 58 devir sayısına tekabül etmektedir. Yazılım mühendisiyle 

görüşerek olası bir karışıklığı önlemek için gerekli değişikliklerin yapılmasını ve cihazın 

kullanıcı dostu olmasını sağlamasını talep edeceğiz. Bu bizim hesaplamamızdı; ancak 

yazılım mühendisinden doğru ayrıntıları vermesini ve Kontrol Paneli’nde göstermesini 

talep edeceğiz.  

16. Kurutucu motorları da %100 motor kapasitesine sahiptir. Bu, kurutucunun ısınıp durması 

nedeniyle yeterli değildir. Kurutucu soğuduktan sonra tekrar çalışmaya başlar.  

NOT: Gecikmeksizin %100 kapasiteli motorların kurulmasını öneriyoruz. (?) Bunun, 

dişliler, vs. uygun şekilde değiştirilmesi gerekmektedir – ayrıca fermente çayların fırında 

kalma süresi, 25 dakika, 30 dakika ve hatta 15 dakikadır. Bunların ayarlanabilir nitelikte 

olması gerekmektedir. Yazılım mühendisine bu konuyu ele almasını tavsiye edeceğiz.  

 

3. İŞ BAŞI EĞİTİMLER 

16 Mayıs Çarşamba günü, Laboratuvar personeli “İş Başı” tanıtım gezisinde bana eşlik 
edecektir. Aşağıdaki noktalar, kendilerine gösterilecektir. Daha ayrıntılı bir takip, kendilerine 
17 Mayıs Perşembe günü sunulacaktır.  
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DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ PERSONELİ 

TEKNİK PERSONEL – Ancak çoklu görevlendirmeye inanıyorum. 

HER MAKİNENİN AMACINI VE BİR MAKİNENİN TEMEL MEKANİK ÇALIŞMA 
PRENSİBİNİ VE MUHTEMEL ARIZA NEDENLERİNİ ÖĞRENİN.  

1. Yeşil yaprakların teknelerde taşınması.    
2. Soldurma zamanı ve amacı. 
3. Çalıştırmadan önce silindirlerin kontrolü. 
4. Dakikada devir sayısı ve Kıvırma süresi. 
5. Silindirlerdeki basınç uygulamaları. 
6. Yere yaprak düşmesi nasıl engellenebilir?  
7. Fermantasyon ve süresi. 
8. Fırınlama: Kurutucular, çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir. Fırınlama süresi. 
9. Fırınlama sıcaklıklarının kontrolü. 
10. Fırınlanan çayların nemi kontrol edilmelidir. 
11. Eleme/tasnif tepsilerindeki perforajlar kontrol edilmelidir.  
12. Fırınlamadan sonra çayların temizlenmesi, çok iyi yapılmalıdır. Bkz. ÇAYKUR temizlik 

talimatı. Siz, çay doktorlarısınız, eğer temizlik iyi değilse, nedenini araştırınız.  
(a) Temizlik için çok fazla çay yüklenmiştir – o zaman daha ince bir yayma kullanın.  
(b) Elektrostatik silindirler çok yüksektir. 
(c) Çok karışık çayları temizlemeye asla çalışmayınız (Açıklayacağım).    

Bu nedenle, ÇAYMER Danışmanlarının fabrika sahipleri tarafından talep edilen 
ziyaretleri yaparken, yukarıdaki noktaları not edecek bir kontrol listesi olmalıdır.  

ÇAY TADIMI VE ÜRETİMİ DANIŞMANLIĞI BİRİMİ – Çoklu görevlendirme, herkesin bilgi 
sahibi olması (birime bağlı olarak temel ya da ayrıntılı) anlamına gelmektedir.  

 

FARKLI ÇAYLARI VE İYİ VE KÖTÜ ÖZELLİKLERİNİ AYIRT ETMEYİ VE HATALARI NASIL 
DÜZELTEBİLECEĞİNİZİ ÖĞRENİN.  

1. Siyah çay yaprakları bir hikâye anlatır – (a) Yaprağın kalitesi (b) Soldurma (c) Kıvırma 
(d) Çayın temizlenmesi (e) Tasnif standardı.   

2. Demlenen çay yaprakları – (a) Fermantasyon (b) Fırınlama (c) bu işlemler 
esnasındaki aşırı sıcaklık (d) Kaliteli ve özellikli parlak çaylar ve mat çayları ortaya 
çıkarır.  

3. Alkol, (a) Renk, (b) Güç, (c) Canlılık, (d) Parlaklık, (e) Kalite ve Özellikler, (f) Tat (g) 
Çayın özelliklerini koruma ve ayrıca (a) Yanmış ve Fırınlanmış Çaylar, (b) İsli çaylar, 
(c) Bakteri içeren çaylar, (d) Az fırınlanmış çaylar (e) Haşlanmış çaylar, (f) Çaylardaki 
lekeleri belirleme hakkında çok fazla bilgi aktarır.   

4. Ayrıca, eğitim esnasında, farklı çay üreticisi ülkelerden çayları ayırt etmeye çalışın.  
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RİZE TİCARET BORSASI’NDA DEVAM EDEN BİR ÇAY TADIMI EĞİTİMİ PROGRAMI 

(16. VE 17. EĞİTİM TOPLANTILARINDAN FOTOĞRAFLAR) 

Yukarıdaki eğitim programı, 2 veya 3 gün içerisinde tamamlanamaz. Çayları inceleme 
yetkinliğine ve güvenine sahip olmak ve çay fabrikalarına tavsiye verebilecek düzeyde 
bilgi sahibi olup fabrikaları ziyaret etmek için, en az 3 aylık bir eğitim süreci gereklidir.   



 



 

    
 

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

 

 

Yasal Uyarı 
Bu yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.  
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