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1. Giriş 

Türk çay sektörünün uluslararası ağ oluĢturmasına katkıda bulunulması ve diğer 

ülkelerdeki uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla 02-07Mart 2015 tarihlerinde 

Japonya’ya çalıĢma ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir. ProgramaaĢağıdaki tabloda isimleri yer alan 

15 kiĢilik bir heyet katılım sağlamıĢtır. 

 

1 Prof. Dr. ReĢat KASAP Rize Belediye BaĢkanı 

2 Mehmet ERDOĞAN RTB Yönetim Kurulu BaĢkanı 

3 Resul OKUMUġ RTB Meclis BaĢkanı 

4 Dr. Turgay TURNA ÇAYKUR Gn. Md. Yrd. 

5  Fatih ÖZDEMĠR DOKA Rize YDO Koordinatörü 

6 Hasan MERCAN RTB Yönetim Kurulu Üyesi 

7 Ferhat AKGENÇ RTB Yönetim Kurulu Üyesi 

8 Sedat ABANOZ RTB Yönetim Kurulu Üyesi 

9 Ġsmail KOCAMAN RTB Genel Sekreter 

10 Hasan ÖNDER RTB Genel Koordinatör 

11  Ahmet OKUMUġ OkumuĢ Çay  

12 Süleyman TARAKÇI Nalya Gıda 

13 ġenol KASIM Orçay 

14  Cem OKUR Doğadan  

15 Emre TAġKIN Doğadan  

 

ÇalıĢma ziyaretine iliĢkin hazırlanmıĢ olan bu raporun sonraki kısımları Japonya 

hakkında genel bilgiler, ÇalıĢma ziyareti programı, görüĢ ve öneriler bölümlerinden 

oluĢmaktadır. 
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2. Japonya Hakkında Genel Bilgiler 

2.1. Coğrafi Konum 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

kuzeydoğusunda, Kore Yarımadasının 

doğusunda ve Rusya’nın Sibirya bölgesinin 

güneyinde yer alan Japonya’da, en önemli 

adalar Hokkaido, HonshuShikoku ve 

Kyushu’dur. Bunların dıĢında 3000’i aĢkın 

küçük ada mevcut olup, bazılarında yerleĢim 

mevcut değildir. 

Japonya’da iklim kuzeyden güneye 

çeĢitlilik göstermektedir. Ülkenin %70’i yerleĢime uygun olmayacak ölçüde dağlıktır. Bu 

nedenle arazi fiyatları son derece yüksektir. Japonya’nın doğal koĢulları hava ve deniz 

trafiğini zorlaĢtırdığından kara yolu ulaĢımı yoğunluk kazanmıĢtır. Yüksek teknolojili hızlı 

tren taĢımacılığı geliĢmiĢtir. Kobe ülkenin en büyük deniz limanı olup, Narita/Tokyo ve 

Kansai/Osaka, Kobe, Kyoto en büyük hava limanlarıdır. 

2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Japonya, temsili demokrasi ile yönetilmektedir. Japon Parlamentosu devletin en üst 

organıdır. Hükümet Parlamentoya karĢı sorumludur. Japon Ġmparatoru Devlet BaĢkanı’dır.  

Japonya’nın modern politik dönemi 1868’de Meiji Hanedanı zamanında baĢlamıĢ, 

parlamento 1890 yılında kurulmuĢtur. Ancak, Japonya’nın dünya ekonomik ve politik sistemi 

içinde bugünkü yerini alması 2. Dünya SavaĢı’ndan sonra olmuĢtur. 

Japonya’da resmi olarak 47 il bulunmakta olup, her ilin bir valisi ve belediye baĢkanı 

bulunmaktadır. 

2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Japonya’da son yıllarda nüfus artıĢ hızı yavaĢlamaya baĢlamıĢtır. 1950’lerde 

Japonya’da iĢgücü bakımından aktif olan nüfus (15-64 yaĢ arası) çoğunlukta iken 2000’li 

yıllarda dağılımın önemli ölçüde değiĢtiği gözlenmektedir. Bugünkü durum itibariyle, 0-14 

yaĢ arası olan nüfus toplumun sadece %16,7’sini oluĢturmakta ve 65 yaĢ ve üstü olan kesimin 

oranı %28,9’a yükselmiĢ bulunmaktadır.  

 

Doğum oranının düĢük seviyelerde 

seyretmesi, özellikle yaĢlı kesimde artan ölüm 

oranları ve ülke dıĢından gelecek göçün sınırlı 

kalması söz konusu düĢüĢün en önemli 

nedenleri olarak gösterilmektedir. Sadece 

vasıflı kiĢilerin ülkeye göç etmesine izin 

verilmektedir. 
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2050 yılı itibariyle ekonomik olarak aktif nüfusun %53,1’e düĢeceği tahmin edilmekte 

olup, 0-14 yaĢ arası kesimin toplumun %8,6’sını, 65 yaĢ ve üstü kesimin de toplumun 

%39,5’ini oluĢturacağı öngörülmektedir. 

2.4. İstihdam - İş gücü İstatistikleri 

Nüfusun yaĢ ortalamasının her yıl artması sonucu aktif iĢgücü nüfusu her yıl düĢmeye 

devam etmektedir.  

2008 sonunda baĢlayan küresel durgunluğun kendini göstermesi ile Japonya ĠĢsizlik 

oranında 2009 yılında, önceki yıla oranla %27,5 oranında artarak son altı yılın en yüksek 

düzeyine ulaĢmıĢtır. 2011’de %4,6 olarak gerçekleĢen iĢsizlik oranı 2012’de %4,3’e, 2013’de 

%4’e düĢmüĢtür. 

Tablo 1Japonya’da Yıllar İtibariyle İşsizlik Oranı (%) 

Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(%) 4,1 4,4 4,1 3,8 4,0 5,0 5,0 4,6 4,3 4,0 

2.5. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

1970’lerdeki iki büyük petrol krizinden sonra Japon hükümeti enerji tasarrufu 

önlemlerine yatırım yapmıĢtır. Kalori değeri ve temizliği nedeni ile likit doğal gaz talebi 

giderek artmaktadır. Bu alandaki en büyük tedarikçi Endonezya’dır. Ülkedeki mevcut taĢ 

kömürü üretimi giderek azalmaktadır. Ġçinde bulunulan coğrafi koĢullar nedeniyle ithal taĢ 

kömürü ülkede üretilen taĢ kömürüne kıyasla daha ucuza mal olmaktadır. Elektrik enerjisi 

fiyatları diğer OECD üyesi ülkeler arasında en pahalı olanıdır. Bunun nedeni ise çevresel 

önlemler, depreme dayanıklı santraller kurma zorunluluğu nedeniyle maliyeti yükselen 

altyapıdır. 

Çevre teknolojileri sektörü oldukça 

geliĢmiĢ konumda olup, Japonya bu konuda 

dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer 

almaktadır.  

Enerji sektöründe Japonya’da ön 

plana çıkan konular kömür, petrol, doğalgaz, 

nükleer enerji hidrolik enerji vb. hususlardır. 

Japonya’nın artan enerji ihtiyacı karĢısında 

ülkede birçok nükleer santral açılmıĢ, bu da 

Japonya’nın da taraf olduğu Kyoto 

SözleĢmesi taahhütlerine uyumu zorlaĢtırmıĢtır. 
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3. Çalışma Ziyareti Programı 

3.1. FOODEX Japan 2015 Ziyareti 

Foodex Japonya Gıda ve Ġçecek fuarının 40ncısı 3-6 Mart tarihlerinde MakuhariMesse 

Salon 1-8’de 81 ülkeden 2977 kadar fuar katılımcısı eĢliğinde gerçekleĢtirildi. ÇalıĢma 

ziyaretine katılım sağlayan 15 kiĢilik heyet ile birlikte açılıĢ gününde ziyaret edilen fuarda 

Çin, Japonya, Sri Lanka, Hindistan baĢta olmak üzere çay firmalarının stantları ziyaret 

edilerek ürünler hakkında bilgi alındı. 

Türkiye’den firmaların da yer aldığı fuarda ülke pavyonu heyet tarafından ziyaret 

edildi. Türkiye’den fındık, yumurta, bulgur, makarna, çikolata ve meyve suyu sektörlerinde 

firmalarının ve tanıtım gruplarının yer aldığı gözlemlendi. 

 

3.2. Kakegawa Belediyesi Ziyareti 

Dünya mirası listesinde yer aldığı belirtilen Kakegawa Ģehrinin de içinde bulunduğu 

Shizuoka bölgesinin Japonya çay üretiminin yaklaĢık %50’sini gerçekleĢtirdiği belirtildi. 

Kakegawa Ģehrindeki programımız Belediye Binası ziyareti ile baĢladı. Binaya girdiğinizde 

ilk dikkati çeken Ģey mimari tasarımı oluyor. Tasarımda çay bahçelerinin setli yapısından 

ilham alındığı belirtiliyor. 
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Burada Belediye BaĢkanı SaburoMatsui ve yardımcıları ile gerçekleĢtirilen toplantıda 

iki Ģehrin ortak paydası olan çay üzerine sohbet gerçekleĢtirildi. Özellikle vurgulanan bir 

diğer konu ise Ertuğrul faciası ve Ġran-Irak savaĢı gibi olaylarda ortaya konulan karĢılıklı 

yardımlaĢmanın pekiĢtirdiği Türk-Japon dostluğunun ticari iliĢkilerin geliĢtirilmesine de 

vesile olması hususu idi. 

Rize Belediye BaĢkanı ReĢat Kasap’ın Rize ve Kakegawa Ģehirlerinin kardeĢ Ģehir ilan 

edilmesi önerisi memnuniyet ile karĢılandı ve taraflar resmi prosedürlerin bir ana önce 

baĢlatılarak karĢılıklı heyetler ile ziyaretler gerçekleĢtirilmesi konusunda mutabık kaldılar. 

3.3. Kanaya Çay Araştırma Merkezi Ziyareti 

AraĢtırma merkezi Direktörü TatemiYoshida, 124 yıl önce kurulmuĢ olan merkezin 96 

yıldır aynı binada hizmet vermekte olmasından gurur duyduklarını ifade etti. Merkezin 1944 

yılında bir takım klonları Türkiye’de çayın geliĢimi amacıyla gönderdiğini ve bunların 

plantasyonların yaygınlaĢtırılmasında kullanıldığını ifade etti. Yakın zamanda yaĢadıkları 

tsunami ve deprem felaketlerinde Türk halkının verdiği desteğe teĢekkürlerini ifade eden 

Sayın Yoshida dostluk geçmiĢi çok daha eskilere dayanan bu iki milletin diğer alanlarda da 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. 

Dr. ManabiMonobe, yeĢil çay üzerinde gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda elde edilen 

bulgular hakkında bilgiler verdi. Uzun ve 

sağlıklı yaĢamın sağlanması amacıyla 

çaydan üretilen ürünler üzerinde araĢtırmalar 

yapılan merkez aynı zamanda yeni bir pazar 

oluĢumunu da destekliyor. Yapılan klinik 

deneyler ile bazı çay türlerinde yer alan EGC 

nükleik asitlerinin anti-alerjik ve bağıĢıklık 

sistemi güçlendirme etkileri tespit edilmiĢ. 

Bu bulgular doğrultusunda firmalar ile 

birlikte çeĢitli ürün geliĢtirme çalıĢmaları da 

teĢvik edilmiĢ. 
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Daha sonra heyet merkezde bulunan geleneksel yeĢil çay üretim atölyesini ziyaret 

ederek elle yeĢil çay üretim teknikleri hakkında bilgiler aldı. Bir süre buhara tabi tutulan yaĢ 

çaylar sonrasında selüloz hammaddeden yapılmıĢ ve 80 derece kadar ısıtılan 

tezgahlarüzerinde elle gerçekleĢtirilen yedi aĢamalı bir süreçte yaklaĢık 5 saatlik bir iĢleme 

tabi tutularak yeĢil çay haline getiriliyorlar. Oldukça zahmetli olan bu iĢlem günümüzde 

makineler tarafından gerçekleĢtiriliyor. 

Son olarak, AraĢtırma merkezinin çay plantasyon alanlarında incelemelerde 

bulunulmuĢtur. Japonya’da çay hasadının makineli olarak yapılması nedeniyle plantasyon 

alanlarında çay setlerinin ve aralıklarının belli bir düzene göre ayarlandığı dikkat 

çekiyor.Kullanılan ekipmana göre çay setlerinin geniĢliği 140-190 cm arasında değiĢirken 

makine ya da personelin hareketi için setler arasında yaklaĢık 20 cm kadar boĢluk bırakıldığı 

görülüyor. 

3.4. OchanoSato Çay Müzesi Ziyareti 

Çin çayları 1000 yıldan uzun bir süre önce Budist rahipler tarafından Japonya’ya 

getirilmiĢ ve yaklaĢık 500 yıl sonra sadou olarak adlandırılan çay seremonileri Japon 

kültürünün önemli bir unsuru haline gelmiĢ. Heyetin ziyaret ettiği OchanoSato Çay Müzesi 

Japon çay kültürünün ve tarihçesinin tanıtıldığı müze ve çay seremoni alanlarının yanı sıra 

restoran ve hediyelik eĢya satıĢ birimleri ile önemli bir turistik merkez olarak tasarlanmıĢ. 

3.5. Terada Çay Makineleri Fabrikası Ziyareti 

1911 yılında NobutaroTerada tarafından kurulmuĢ olan firma çay iĢleme makineleri 

imalatı gerçekleĢtiriyor. HitoshiTerada’nın Ģu anda baĢkanı olduğu firmanın Çin, Sri Lanka ve 



Japonya Çay Sektörü Çalışma Ziyareti Raporu, 02-07Mart 2015 8 

 

Güney Kore’de pazarlama iĢtirakleri bulunduğu ifade edildi. Çaykur’un 1 milyon dolar bedel 

ödeyerek sipariĢ ettiği yeni yeĢil çay üretim hattının da haziran ayında imalata hazır olmasını 

planladıkları ifade edildi. Makinelerin sipariĢ verilmesinden Türkiye’de üretime hazır hale 

gelmesine kadar geçen sürenin yaklaĢık 5 ay sürdüğü ifade ediliyor. 

 

Terada firmasında izletilen video ve sonrasında gerçekleĢtirilen soru-cevap bölümünde 

Japon çay sektörü ile ilgili alınan bazı notlar Ģu Ģekildedir: 

 Japonya’da yılda yaklaĢık 80 bin ton çay üretilirken bunun neredeyse tamamı yeĢil 

çaydır. 

 Japonya’da siyah çay üretimi çok az olmakla birlikte ithal edilen siyah çayın %70’i 

Sri Lanka’dan alınmaktadır. Ġhracat ise 3000 ton civarındadır. 

 GeçmiĢte çay tamamen elle toplanmakta imiĢ. ġu anda ise sadece erken hasat 

dönemindeki kaliteli çayların ve Gyokuro denilen bir çay üretimi için elle toplama 

yapılıyor.  

 1915 yılında makas icat edilmiĢ. Günümüzde ise büyük oranda makine kullanılıyor. 

Her yıl 300 yeni çay toplama aracının eklendiği ifade ediliyor. Setlerin bu kadar 

düzgün olmasının sebebi olarak da makineli tarım gösteriliyor. 

 Japonya’da 7000 üzerinde çay iĢleme tesisi olduğu ifade ediliyor. Bunların birçoğu 

kooperatif Ģeklinde çiftçiler tarafından kurulmuĢ ortak tesisler. 

 Japonya’da çay yılda üç kez sürgün veriyor. Yılda 4 kez gübreleme yapılan 

bahçelerin yıllık dönüm baĢına 2 ton çay verimi olduğu ifade ediliyor. 

 Bahçelerde yer alan direkler üzerindeki pervaneler belirli dönemlerde rüzgârın 

azalması nedeniyle iklimlendirme amacıyla kullanılıyor. 
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3.6. Awagatake Çay Fabrikası ve Çay Bahçesi Ziyareti 

Kooperatif tarafından iĢletilen fabrika BaĢkan KitajimaBey’den bilgiler alınarak 

geziliyor. Saatte 2500 kg iĢleme kapasitesi bulunan fabrikada günde yaklaĢık 12 ton üretim 

gerçekleĢtiriliyor. Son ürün 30 kiloluk paketler halinde depolanıyor ve borsada belirlenen 

fiyat üzerinden alım yapan firmalar sonrasında kendi ambalajlarına dolum gerçekleĢtiriyorlar. 

Fiyatların yıl içinde 12-35 dolar arasında değiĢtiğini ifade eden KitajimaBey en yüksek 

fiyatlamanın birinci sürgün için yapıldığını belirtiyor. 

 

Tesisi ziyaretimiz esnasında dikkat çeken bir konuda fabrika giriĢinde yaĢ çayın kalite 

kontrolünü yapan  bir makine bulunuyor.. Bu makineye konulan yaĢ çay numunesinin su 

oranı, aromatik değerler ve selüloz oranını hesaplanarak raporlandığı ifade ediliyor. 

Buradan heyet Kakegawa Belediyesi çay iĢleri sorumlusu eĢliğinde plantasyon 

alanlarında incelemelerde bulunuyor ve çay ve otların entegre bir Ģekilde 

yetiĢtirildiğiChagusaba olarak ifade edilen geleneksel tarımsal yöntemler hakkında bilgi 

alınıyor. Yarı-doğal otlaklardaki bambu otları, Japon pampas otları ve diğer otsu bitkiler hasat 

edilerek çay bahçelerindeki toprağın doğal olarak organik maddeler alması için kullanıldığı 

belirtiliyor. 

3.7. Ochiai Fabrikası Ziyareti 

1919 yılında çay hasadı için çay makası imalatı ile ticari hayatına baĢlayan firma 

günümüzde tek kiĢilik, çift kiĢilik ve binek türü çay toplama makineleri üretimi 

gerçekleĢtirmektedir. Toplam 

kurulu alanı 40.000 m
2
 olan 

firmada 120 kiĢi istihdam 

edilmektedir. Firma ürünleri Asya 

ve Afrika’da kullanılmakta iken 

Türkiye’de çalıĢmalara rağmen 
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henüz kayda değer bir geliĢme sağlanamadığı ifade edilmektedir. 

GeçmiĢten günümüze firmanın ürettiği çay toplama ekipman ve makinelerinin 

sergilendiği müzesinde yaptığımız gezintide ülkemizin hala 1930’lü yıllarda kullanılan 

ekipmanları kullandığını görüyoruz.  

3.8. KawasakiKikou Fabrikası Ziyareti 

1905 yılında kurulan KawasakiKikou firması yeĢil çay iĢleme ve çay toplama ve bahçe 

bakımı makineleri imalat ve satıĢını gerçekleĢtiriyor. Toplam 251 çalıĢanı bulunan firmanın 

2013 yılı cirosunun 45 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 

Çay iĢleme ve toplama makineleri konusunda Arge çalıĢmaları da yürüten firmanın 90 

patenti, 2 faydalı modeli ve 18 tescilli markası bulunuyor. 

Ziyaret esnasında firma ürünleri hakkında bilgiler verildi. En dikkat çeken ürün ise çay 

içerik analizi gerçekleĢtiren cihaz oldu. Bu cihaz sayesinde yaklaĢık 3 dakika gibi bir süre 

içerisinde numune çayların nem, toplam azot, toplam serbest amino asit, tenin, selüloz, tanen, 

kafein, kateĢin ve C vitamini içeriğine iliĢkin oranlar belirlenerek raporlanıyor. YaklaĢık 

100.000 dolar fiyatla satılan cihazın Ģu anda sadece yeĢil çay analizinde kullanıldığı ve siyah 

çay analizi gerçekleĢtiren modelin yakında piyasaya sürüleceği belirtildi. Heyette bulunan 
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firmaların bir çoğu cihazın siyah çay analizine hazır hale gelmesi sonrasında kendilerine bilgi 

verilmesini ve sipariĢ verebileceklerini ifade ettiler. 

3.9. Sasaki Yeşil Çay Fabrikası ve Çay Butiği Ziyareti 

YeĢil çay üretimi yapan Sasaki firmasının üretim hatlarında incelemelerde bulunuldu. 

Sonrasında firma ürünlerinin ve yeĢil çaydan üretilen kek, çikolata, kurabiye gibi çeĢitli 

yiyeceklerin satıĢının yapıldığı çay butiği ziyaret edildi., 
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4. Görüş ve Öneriler 

Çay yetiĢtiriciliği 1000 yıldan eskiye dayanan Japonya’nın bu konudaki sanayileĢme 

hamlelerinin de neredeyse 100 yıl öncesine dayandığı söylenebilir. Ayrıca, Japon Ģirketlerinin 

ürün ve teknoloji geliĢtirme konusundaki duyarlılığı da gözönünde bulundurulduğunda çay 

iĢleme ve toplama ekipman ve makinelerinin bu kadar geliĢmiĢ olması daha rahat 

anlaĢılabilmektedir. Ülkemizin çay sanayisi ile tanıĢması dıĢarıdan doğrudan ithal edilen 

teknolojiler ile gerçekleĢtiğinden ve sonradan da yeni arayıĢlar içinde bulunulmaması 

nedeniyle geliĢiminin kısıtlı kaldığı söylenebilir. Bölgemizde mevcut çay makineleri 

üreticilerinin teknoloji transferi yapması ve yeni teknolojiler geliĢtirmesi konusunda 

özendirilmesi çay sektörü kümelenmesi açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, çay bahçelerinin bakımı konusundaki özverili yaklaĢımlarının ise 

yaptıkları iĢe değer vermelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Japonya’da genel bir yaklaĢım 

olan sürekli iyileĢtirme yaklaĢımının çay sektöründe de uygulandığı çayın toplanmasından 

iĢlenmesine ve araĢtırma merkezlerinde yürütülen çalıĢmalara kadar birçok baĢarılı örnek 

iletecrübe edilmiĢtir. 

Ülkemiz çay sektörüne yönelik olarak bu seyahatten çıkarılabilecek diğer önemli 

dersler Ģu Ģekilde listelenebilir; 

 RTE Üniversitesi bünyesinde Çay AraĢtırma Enstitüsü kurularak Japonya ve benzeri 

ülkelerdeki çay araĢtırma enstitüleri ile kurumsal olarak iletiĢime geçilmesi, ortak 

projeler, bilgi transferi ve araĢtırmacı değiĢim programları için iĢbirliği anlaĢmaları ve 

protokollerin imzalanması, 

 Türkiye iklim koĢullarına uygun çay klonlarının geliĢtirilmesi için kapsamlı araĢtırma 

programlarının baĢlatılması ve bu programlarda tespit edilen türlerin çelikleme ile 

çoğaltılarak eski çaylıkların yenilenmesi ya da yeni plantasyonlarda kullanılması için 

fidan yetiĢtirme alanlarının oluĢturulması, 

 YaĢ çay verim ve kalite artıĢı için plantasyon çalıĢmalarının planlanması, maliyet 

hesapları yapılarak finansman desteği konusunda mevzuat çalıĢmalarının yapılması ve 

bir an önce çay bahçeleri rehabilitasyonuna baĢlanması gerekli görülmektedir. 

 Yenileme yapılan ya da yeni oluĢturulan çay plantasyon alanlarının makineli tarıma 

uygun olacak Ģekilde tasarımının gerçekleĢtirilmesi bir diğer önemli konudur. 

Ülkemizdeki iĢçilik maliyetleri nedeniyle çay tarımının yabancı iĢçilere yaptırılması 

önemli bir sermayenin yurtdıĢına çıkmasına ve kalite sorunlarına neden olmaktadır. 

Makineli tarım ile artan verimlilik birim iĢçilik maliyetini de azaltacağından Türk 

vatandaĢlarının çay tarımında çalıĢtırılması maliyet açısından uygun hale 

gelebilecektir. Diğer taraftan, üründe sağlanacak standardizasyon ile de kalite artıĢı 

sağlanacağı öngörülmektedir. 

 Çay ve sağlık konularında daha geniĢ çalıĢmaların yapılması, çayın sindirim sistemine 

yardımı, alerji önleme, yorgunluğu (ACETYCHOLINE) alma gibi etken maddelerin 

içerdiği bilimsel makale Ģeklinde Türkiye de de yayımlanması 

 Üreticinin çay tarımında yenilikçi ve daha iyi yöntemler konusunda 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin ilgili odalar tarafından planlanması gerekli 

görülmektedir. 
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 Hasat esnasında yapılan hataların önlenmesi, çaydaki son yaprağın ikinci dönem 

mahsulü olarak tarlada bırakılması 

 Hammadde kalitesinin artırılması için üreticiden, çay iĢçisine kadar yaĢ çayın kuru 

çaya dönüĢümü sürecinde etkileĢimde bulunan herkesin kalite anlayıĢı konusunda 

eğitim verilmesi ve sürekli iyileĢtirme yaklaĢımının temel bir prensip olarak 

uygulanması temel prensibimiz olmalıdır. 

 YaĢ çayın fabrikalara taĢınması süreçlerindeki olumsuz koĢullar nedeniyle oluĢan 

kalite sorunlarının azaltılması için lojistik tedbirler geliĢtirilmesi ve uygulamanın 

yaygınlaĢtırılması sağlanmalıdır. 

 Kuru çay satıĢlarına yönelik borsa sistemine geçiĢ için çalıĢmalar yapılarak üretici 

ödemelerinin istikrarlı ve adil paylaĢım modeline dayanan bir anlayıĢla 

gerçekleĢtirilmesinin temin edilmesi sağlanmalıdır. 

 Fiyat yapılanmasının kalite unsuru üzerine odaklanmasını sağlayacak sistem tasarımı 

ile Türk çayında kalitenin teĢvik edilmesi sağlanmalıdır. 

 Beyaz çay baĢta olmak üzere özel ürünlere iliĢkin borsa sistemi üzerinden bir satıĢ 

denetim mekanizması uygulanmalıdır. 

 Türk beyaz çayı ve yeĢil çayı için coğrafi ürün iĢaretinin öncelikle alınması ve denetim 

mekanizmasının kurulması gerekli görülmektedir. 

 Son yıllara kadar Türk çayı denilince sadece ortodokssiyah çay ürün olarak 

sunulmakta idi. Son yıllarda ise yeĢil ve beyaz çay da eklendiği görülmektedir. Diğer 

taraftan, dünyada siyah çay ve yeĢil çay için farklı iĢleme yöntemlerine göre geniĢ bir 

ürün yelpazesi olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, farklı iĢleme yöntemleri ile ürün 

gamının geniĢletilmesi için çalıĢmalar yürütülmesi de bir diğer önemli konu olarak 

dikkat çekmektedir. 

 Türkiye’ye çay giriĢini azaltarak çay üreticilerini korumak amacıyla uygulanan 

gümrük vergisinin kaçakçılığı teĢvik ettiği ve sektöre daha fazla zarar verdiği 

görülmektedir. Bu nedenle, sistemin pestisit ve kalite standartlarına dayalı bir anlayıĢ 

ile çay ithalatını denetim altına alması ve nispeten düĢük gümrük vergisi uygulanarak 

kaçakçılığın da cazibesinin azaltılması önerilmektedir. 

Uluslararası ağ oluĢturulması amacıyla düzenlenen bu ve benzeri çalıĢma ziyaretleri 

Türk çay sektörü paydaĢlarının eksiklerini görmeleri açısından da son derece önemli katkılar 

sağlamaktadır. Diğer taraftan, ülkemiz ve bölgemiz açısından son derece önemli bir yeri olan 

çay sektöründe iyileĢtirme çalıĢmalarının ancak ve ancak tüm paydaĢların katılımında 

gerçekleĢtirilirse istenilen sonuçların elde edilebileceği düĢünülmektedir. Bu doğrultuda, 

bölgemizdeki çay sektörü yapılanmasının sahip olduğu kümelenme potansiyelinin 

geliĢtirilmesine yönelik stratejilerin belirlenerek uygulamaya konulması gerekli 

görülmektedir. 


