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GİRİŞ 

Bu rapor 25 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında Çin Yunnan eyaletine gerçekleştirilen 

çalışma ziyareti hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır. İlgili tarihlerde 

Pu’er şehrinde 2013 Uluslararası Çay Kongresi, 8. Pu’er Çayı Expo Fuarı ve 13. Pu’er Çay Festivali 

etkinliklerine ve Çay Sektörü ziyaretleri organizasyonuna Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Osman KARAMUSTAFA, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul OKUMUŞ ve Genel 

Koordinatörü Hasan ÖNDER ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Rize Ofisi Koordinatörü Fatih 

ÖZDEMİR’den oluşan dört kişilik Türkiye delegasyonu ile katılım sağlanmıştır. 

Organizasyon Çin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Dış Ticaret Odası tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Endonezya gibi üretici ülkelerin 

temsilcilerinin yanı sıra Rusya, İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika, Malezya, Fas gibi 

çay ithalatı yapan ülkelerden de temsilciler yer almıştır. Uluslararası ve ülke çay komitelerinin 

başkanları, FAO temsilcisi, tüketici grupları temsilcileri, satın alma organizasyonları temsilcileri, çay 

uzmanları ve çeşitli ülkelerden gazeteci ve yazarların aralarında bulunduğu elli kişilik bir yabancı 

heyet katılım sağlamıştır. 

Pu’er şehri dünyada çayın çıkış noktası ve Çin’in çay başkenti olarak ifade edilmektedir. Pu’er 

çayı da Pu’er’i dünyaya bağlayan önemli bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda çay 

konferansı, fuarı ve festivalinin teması “alışveriş ve eşgüdüm, kültürel mirasın aktarımı, çayın 

kökenine yolculuk ve Pu’er’i tecrübe etmek” olarak belirlenmiştir. Etkinliğin tamamen uluslararası çay 

sanayinin başarılarını göstermek ve çay kongresi, çay fuarı gibi bir dizi faaliyet aracılığıyla çay kültürü 

paylaşımında bulunmak amacıyla organize edildiği ifade edilmektedir.  

PU’ER ŞEHRİ HAKKINDA KISA BİLGİ 

Etkinliklerin gerçekleştirildiği Pu’er şehri 45.000 km2 alanı ve 2,57 milyonluk nüfusu ile Çin’in 

güneybatı sınırında yer alır ve Yunnan eyaletinin en büyük ili durumundadır. 1729 yılına dayanan 

Pu’er adı 1950 yılındaki rejim değişikliği sonrasında Simao olarak değiştirilmiş ve ardından 2007 

yılında tekrar Pu’er adına dönülmüştür. Pu’er adının kullanımı ile ana bölgesel ürün olan Pu’er çayının 

üretim alanı olarak da tescil gerçekleşmiştir.  

Pu’er Yunnan eyaletinin güneybatı kısmında Çince’de Lancang olarak ifade edilen Mekong 

nehrinin alt kolları üzerinde yer almaktadır. Yuxi, Honghe, Xishuangbanna, Lincang, Dali ve Chuxiong 

şehirleri komşu şehirlerdir. Viyetnam, Lavos ve Burma ülkeleri ile de sınırları vardır. Şehir arazisinin 

%98,3’ü yüksekliği deniz seviyesinden 376 ile 3.306 metre arasında değişen dağlık alanlardan 

oluşmaktadır. 

Pu’er düşük enlem, subtropikal muson nemli iklimin bulunduğu orta irtifa alanlarında 

bulunmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 18,9 derecedir. Ne dondurucu kışa ne de kavurucu yaza 

sahiptir. Burada iklim yıl boyu bahar gibidir. Pu’er’de havayı kirletici sanayi bulunmamaktadır. Yeşil 

sanayinin katma değeri, gayri safi bölge gelirinin %90’ından fazladır. Hava içeriği burada VII. sınıf 

olarak tanımlanmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün sunduğu temiz hava standartlarından 12 kat 

daha iyi havaya sahip olduğu belirtilmektedir. 
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Nehir ve göller dışında bütün şehir yeşil bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Orman örtüsü oranı 

genelde %67,8’e ulaşırken şehir merkezinde bu oran %80’dir. Şehir ayrıca 2 ulusal, 5 yerel ve 9 

bölgesel doğa koruma alanına sahiptir ve bu alanlar yaklaşık 52.000 hektar alan ile Çin’in %2,85’ini 

oluşturmaktadır. Pu’er ayrıca 5.600 çeşit bitki ve 1.496 çeşit hayvana ev sahipliği yapmaktadır. 

Çin’deki bütün türlerin hemen hemen üçte biri bu bölgede bulunmaktadır ve Pu’er “Bitki ve 

Hayvanların Yunnan’daki Krallığı” olarak adlandırılmaktadır. 

Pu’er 9 etnik azınlığa ev sahipliği yapmaktadır. Lahu’nun tek özerk bölgesi olan Lancang, 

Hani’nin tek özerk bölgesi Moijang ve Wa’nın iki özerk bölgesinden biri olan Ximeng bunlardandır.  

Pu’er’de etnik grupların nüfusu %61’dir. Çin’de pek çok etnik grubun kendi geleneklerini koruyup yeni 

renkli ve çeşitlendirilmiş bir kültür oluşturup bir arada yaşaması çok sık rastlanan bir durum değildir. 

Pu’er, Pu’er çayının çıkış noktası ve tarihi çay ticaret yolunun başlangıç noktasıdır. Yaklaşık 35 

milyon yıllık geniş yapraklı manolya ağacı fosilleri çay ağacının atası olarak kabul edilmektedir. 2.700 

yıllık yabani çay ağaçları günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Günümüzde 1.800 yaşın üzerinde 

olan eski zamanlarda ekilmiş hektarlarca alana yayılan çay bahçeleri bulunmaktadır. Toplam çay ekim 

alanı ise 3.250.000 hektarı bulmaktadır.  

Yeşil ve Ekolojik Bir Şehir İnşa Etmek 

Pu’er çayı, kahve ve orkide üretiminde modern sanayileri geliştirmek için çok değerli 

topraklara sahip olan Pu’er şehri, Yunnan’ın ilaç merkezi olma ününe sahiptir. Yüksek kalite kahve ve 

evcilleştirilmiş orkidenin temel üretim bölgesidir. Kahve üretiminin miktarı ülkenin yarısından daha 

fazladır. Pu’er yeşil ve ekolojik bir şehir inşa etmeyi, ekolojik çevreyi korumayı, yeşil sanayiyi 

geliştirmeyi, ekolojik kültürü zenginleştirmeyi, ekolojik koridorlar oluşturmayı ve ekolojik evler inşa 

etmeyi kendine konsept olarak belirlemiştir. Kısaca hükümet insan ve doğa arasında bir uyum 

oluşturmayı bekleyerek yeşil kalkınmaya kalkışmıştır.  

ETKİNLİKLER HAKKINDA BİLGİ 

2013 Uluslararası Çay Kongresi 

Uluslararası Çay Konferansı 

Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 

tarafından desteklenerek Çin Devlet 

Şurası onayı ile gerçekleştirilen çay ile 

ilgili dünyanın en seçkin 

toplantılarından biridir. Organizasyon, 

belirtilen devlet birimleri, Uluslararası 

Çay Komitesi ve ev sahibi şehrin yerel 

yönetimi tarafından yürütülmektedir. 

2005 yılından itibaren her iki yıl yılda 

bir düzenlenen çay kongresi, çay 

sanayinde uluslararası eşgüdümü 

sağlamak ve Çin çay sanayi ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir. 

Üç gün süren organizasyona uluslararası ve ulusal ölçekte çay ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşların 

temsilcileri katılmış ve çeşitli konu başlıklarında sunumlar ve forumlar gerçekleştirilmiştir. 
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“The World Tea People Forum” Konuşmalarından Notlar 

Çin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Dış Ticaret Odası Başkanı Zhenhu BIAN, Pu’er şehri 

Belediye Başkanı Dewei QIAN, Uluslararası Çay Komitesi Başkanı Dr. Norman KELLY ve Çin Çay Kültürü 

Uluslararası Tanıtım Kurumu Başkan Yardımcısı Guoliang ZHANG organizasyonun önemine ve 

sağlayacağı faydalarına ilişkin iyi niyetlerini ve katılımcılara teşekkürlerini içeren açılış konuşmaları 

yaptılar. Bu konuşmalarda belirtilen ortak nokta ana teması karşılıklı etkileşim, işbirliği, kültürel 

mirasın aktarımı, çayın geçmişinin keşfi ve Pu’er çayının tecrübe edilmesi olarak belirlenen etkinliğin 

tüm dünyada çayın gelişimi için önemli katkılar sağlayacağına ilişkin temennilerdi. Kongrenin dünya 

çapında önemli kurumların temsilcileri katılımında gerçekleştirilmesinin önemli iş fırsatları yaratılması 

konusunda katkı potansiyelini de artırdığına işaret edildi. 

Açılış konuşmalarının ardından Çin Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Shengjun YANG 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen forum oturumunda Pu’er Çay Araştırma Enstitüsü Dekanı Dr. 

Peiping SHEN, ABD Çay Birliği Başkanı Joe SIMRANY, Avrupa Çay Komitesi Başkanı William GORMAN, 

Rusteacoffea Birliği Başkanı Ramaz CHANTURIYA, Kanada Çay Birliği Başkanı Louise ROBERGE, 

Endonezya Çay Kurulu Başkanı Rachmat BADRUDDIN, Dubai Çay Ticaret Merkezi Direktörü Sanjeev 

DUTTA, Fas MIDO Gıda Başkanı Hamid RAJI konuşmacı olarak yer aldılar.  

Dr. Peiping SHEN, çevresel etkilere karşı çay üretimin korunması için bazı tedbirler alınması 

gerektiğine işaret etti. Özellikle, dünyada giderek sağlık içeceği olarak kullanımı yaygınlaşan çayın 

kimyasal etkilerden arındırılmış biyolojik yöntemlerle üretiminde verimliliğin sağlanması üzerinde 

çalışmalar yapılmasının önemine değindi. 

Joe SIMRANY, ABD’de çayın tüketim trendlerindeki artışın nedenlerine ilişkin bir takım 

saptamalarını paylaştı. Simrany, çayın sağlıklı içecek olarak algılanması, fiyatının diğer içeceklere göre 

makul olması ve yeni açılan satış birimleri ile artık tüketiciler açısından bulunabilirliğin giderek 

artmasının pazarın büyümesi üzerinde önemli etkileri olduğuna işaret etti. Son zamanlarda giderek 

artan şişelenmiş içmeye hazır çay ürünlerinin pazardan olumlu tepkiler aldığına da değindi. 

Amerika’da tedavi masraflarının oldukça yüksek olmasının insanların sağlıklı gıda ve içecekler 

tüketerek önleyici sağlık uygulamalarına yönelmesinde motive edici olduğuna değindi. Bu şartlar 

altında, çayın sağlıklı içecek olarak giderek daha da fazla talep görmesinin beklendiğini ifade etti. 

William GORMAN, yaklaşık 500 milyon insanın yaşadığı Avrupa Birliği’nin yılda 2,5 milyar 

dolar bedelle 305.000 ton çay ithal ettiğini belirtti. Bu şekilde bakıldığında Avrupa çay için önemli bir 

pazar olarak öne çıkmaktadır. Avrupa’da çayın tüketiminin artışını genel olarak daha doğal ürünler 

tüketilmesi talebine ve farklı tatlarda 

özel çayların denenmesi isteğine 

bağlamaktadır. Bilimsel olarak çayın 

sağlığa faydalarının ispatlanmış olması 

günlük tüketimin bir parçası haline 

gelmesini sağlamıştır. Avrupa’da 

çoğunlukla siyah çay tüketilmesine 

rağmen son yıllarda yeşil, beyaz, Pu’er 

çayı gibi özel çayların tüketiminde de 

iki katına yakın artış gözlendiğine ve 

toplam pazarın %12’sine kadar 

genişlediğine işaret etmektedir. Bu 
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segmentin üretici açısından en önemli özelliği kilogram başına daha fazla kazanç sağlamasıdır. 

Avrupa’da çay satışlarının internet üzerinden de yürütüldüğüne değinmiştir. Dokuz yıl önce kurulmuş 

olan internetten çay satışı yapan iki üyesinin yıllık 20 milyon $ seviyesine ulaştığını aktarmıştır.  

Ramaz CHANTURIYA, 

Rusya’daki çay ticaretinin %80’ini 

oluşturan birliği ve Rusya çay pazarı 

hakkında bilgiler verdi. Yılda yaklaşık 

200.000 ton çay tüketiminin 

gerçekleştiği Rusya pazarının ağırlıklı 

olarak siyah çay tüketimi üzerinde 

gerçekleştiğini ifade etti. Geçmiş 

yıllarda Çin’den çay alımı 

gerçekleştirmelerine rağmen son 

yıllarda artan fiyatlar nedeniyle ağırlıklı 

olarak Sri Lanka ve Hindistan üzerinden 

taleplerini karşıladıklarına değindi. 

Louise ROBERGE, yaklaşık 35 milyon insanın yaşadığı Kanada’da çay tüketiminin çoğunlukla 

sıcak olarak gerçekleştiğini ifade etti. Göç oranının yüksek olduğu Kanada’da yeni gelenlerin büyük 

kısmının çay tüketen bölgelerden gelen Asyalılar olması çay kültürünün Kanada’da yaygınlaşmasını 

sağlamış. Siyah ve yeşil çay tüketimindeki dağılımın %75-%25 şeklinde gerçekleştiğine ve bunların bir 

kısmının aromalı çaylar olarak tüketildiğine de değindi. Bunun yanı sıra bitki çayları tüketimi de 

mevcut. Çayın kendi ülkesinde yaygınlaşmasındaki en önemli etkinin sağlık içeceği algısı olduğuna 

değinen Roberge tüketicinin bilinçlendirilmesi için Çay Sertifika Programı kapsamında eğitimler 

verdiklerine de değindi. Yakında online hale getirecekleri bu eğitimlerde kursiyerlere çay seçimi, 

demlenmesi vb. konularda bilgiler veriyorlar. 

Rachmat BADRUDDIN, çay üretiminin dünyada kontrolsüz bir şekilde artışının fiyatlar 

üzerinde baskı yaptığına değindi. Fiyatların dengede tutulmamasının üreticileri önemli ölçüde zarara 

uğratacak olması nedeniyle üretici ülkelerin birlik olarak hareket etmesinin gerekliliğine değindi. 

Büyük üretici ülkeler olan Çin, Hindistan ve Sri Lanka önderliğinde kurulacak bir birlik anlayışı ile çayın 

dünyada tüketiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmasının önemine işaret eden Badruddin 

üretici ülkelerin kendi içinde değil birleşerek Kola gibi diğer içecekler ile rekabet etmesi gerektiğini 

ifade etti.  

Sanjeev DUTTA, Dubai Çay Ticaret Merkezi yapısı ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi. 

Çay stoklama, harmanlama ve paketleme hizmetleri verilen tesiste 2010 yılında 11.000 ton çayın 

elleçlendiği ifade edildi. Yaklaşık 4.000 ton stoklama kapasitesi bulunan tesisin sunulan ofis imkanları 

sayesinde uluslararası pazara çayın arzı konusunda önemli bir nokta olduğuna değindi. Çoğunlukla 

Hindistan, Sri Lanka ve Kenya menşeili çayların ticaretinin yapıldığı merkezde pazar yapısı nedeniyle 

Çin çaylarının temin edilmesinin çok kolay olmadığına değinen Dutta, Çinin borsa sistemine geçişinin 

bu durumun olumlu yönde değişmesi için önemli olduğuna işaret etti. 

Hamid RAJI, T-Man Holding’i tanıtıcı bilgiler verdi. FMCG, Telecom ve Ev Ürünleri 

sektörlerinde faaliyet yürüten yıllık cirosu yaklaşık 400 milyon $ olan grup Çin ve Sri Lanka ‘dan aldığı 

çaylardan oluşturduğu harmanların SULTAN markası ile Fas’ta satışını gerçekleştiriyor. 
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“The World Black Tea CEO Forum” Konuşmalarından Notlar 

Kongrenin ikinci gününde Hunnan Ziraat Üniversitesi Çay Araştırma Enstitüsü Direktörü 

Zhonghua LIU moderatörlüğünde gerçekleştirilen CEO Forum’a ise Uluslararası Çay Komitesi Eski 

Başkanı Mike Bunston, Çin Zirai Araştırmalar Academisi Çay Araştırma Enstitüsü Direktörü Yongwen 

JIANG, Yunnan Baiyao Tianyi Çay 

Ürünleri Co. Ltd. Genel Müdürü 

Weidong HUANG, Hindistan Tata 

Grubu Direktörü Deepak ATAL, 

Malezya Çay Ticareti Birliği Başkanı 

Junguang LIU, Sri Lanka Watawala 

Plantasyon PLC CEO’su Dr. Dan 

SEEVARATNAM, Kenya Çay Araştırma 

Kurumu Direktörü Dr. Eliud KIREGER, 

UTZ Küresel Gelişen Pazarlar 

Sürdürülebilirlik Direktörü Juliette 

CAULKINS konuşmacı olarak katıldılar. 

Mike BUNSTON, dünya çay pazarı hakkında çeşitli bilgiler sundu. Son 10 yılda yaklaşık %40 bir 

artışla üretimin bugün yıllık 4,5 milyon ton rakamına ulaştığına işaret eden BUNSTON, tüketim 

trendlerinin benzer bir şekilde artış göstereceği öngörüsünde bulundu. İnsanların sağlık içeceği olarak 

algıladıkları çayın üretiminde de bu hassasiyetlere dikkat edilmesinin tüketim artışının istikrarlı bir 

şekilde sürdürülmesinde önemli etkisi olduğunu belirtti.  

Yongwen JIANG, sunumunda Çin siyah çay pazarının gelişimi üzerinde çeşitli bilgilere değindi. 

1989 yılına kadar düzenli artış gösteren siyah çay üretiminin dış ticaret politikasına bağlı olarak 

90’lardan sonra yıllık 40.000 tona kadar gerilediğini ifade etti. Üretilen siyah çayın %60’ının ihraç 

edildiğine işaret eden JIANG, geçmişte büyük ölçekli çalışılan Rusya gibi bazı pazarlarda Çin çayının 

pazar payı kaybettiğine değindi. 2012 yılı itibariyle 181.000 ton olarak gerçekleşen siyah çay 

üretiminin toplam Çin çay üretiminin yaklaşık %10’unu oluşturduğunu belirtti. Çay ekonomisinin 

gelişimi için ise dış pazarlara odaklanma, ürün çeşitliliğinin artırılması ve devlet desteğinin 

sağlanmasının gerekli olduğunu ifade etti.  

Weidong HUANG, Çin çayının pazarlanmasında sadece kültürün kullanılmasının tüketim malı 

olarak başarılı olması için yeterli olmayacağına değindi. Özellikle Çin pazarı için tüketici bilinçlendirme 

çalışmaları yapılarak gençler arasında da çay tüketiminin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine işaret etti. 

Genel olarak yaz aylarında yeşil, sonbahar ve kış aylarında siyah çayın daha fazla tercih edildiğine 

değinen HUANG, Çin’de markalarını pazarlamak için yaptıkları çeşitli logo, ambalaj ve ürün tasarımları 

ve pazarlama kampanyaları hakkında bilgiler verdi. Kampanyalarında moda ürün, güzelleştirici ürün, 

fonksiyonel enerji içeceği gibi unsurları vurguladıklarına değindi.  

Deepak ATAL, yıllık 42.000 ton çay üretimi ile Hindistan’ın en büyük ikinci çay firması olan 

TATA grubu ve Hindistan’daki siyah çay üretimi konusunda bilgiler verdi. Hindistan’da üretimin 

%26’sını gerçekleştiren kurumsal olmayan 200.000 küçük üreticinin korunmasına yönelik çeşitli 

çalışmalar yapıldığına değindi. Küçük üreticilere de akıllı kartlar dağıtılarak Çay Kurulu’nun sağladığı 

imkanlardan yararlanmaları için çalışılıyor. Hindistan çayının sürdürülebilirliği üzerinde en önemli 

mücadele alanlarının toprak erozyonu, iklimsel değişim, ürün kalite ve güvenliği, yükselen üretim 

maliyetleri, iş gücü bulunabilirliği olduğuna değindi. 
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Junguang LIU, çoğunlukla siyah çayın tüketildiği Malezya’da çay kültürü ile ilgili bilgiler verdi 

ve Malezya’ya özgü bir çay içeceği olan “Teh-Tarik”in hazırlanışına ilişkin bir videoyu katılımcılara 

izletti.  Sütle çayın karıştırıldığı bu içecek bir kaptan diğerine 1 metre mesafeden karışım birkaç kez 

boşaltılarak hazırlanıyor. Hazırlanışı görsel bir gösteriye de dönüştürülmüş.  

Dr. Dan SEEVARATNAM, Sri Lanka siyah çay üretiminin mevcut durumu ve gelişimine ilişkin 

öngörüleri hakkında bilgiler verdi. Yıllık 330.000 ton çay üretimi gerçekleştirilen ülkede fiyatlar 

ortalama 3$/kg seviyelerinde seyrediyor. Dünya çay tüketiminde 2013 ve 2014 yıllarında yıllık %4 

oranında bir büyüme bekliyor. Artan gelir seviyesine bağlı olarak Çin pazarının %6 oranında 

büyüyeceğini öngörüyor. Avrupa Birliği ve ABD’deki yaptırımlara bağlı olarak İran’ın çay satışlarının 

azalması öngörülüyor. Sri Lanka çayının pestisit oranlarının düşüklüğü ve ozon içermemesi, makul 

fiyatları, güvenilir tedarik imkanı ve etkili lojistik imkanları nedeniyle büyük avantajları olduğunu 

belirtti. Üretilen çayın sadece 30.000 tonu ülkede tüketiliyor ve kişi başı yıllık tüketim 1,3 kg. 

seviyelerinde. Çay ekonomisi Sri Lanka’daki en geniş çaplı tarım sanayi ve toplam ihracat cirosunun 

%14’ünü oluşturuyor. 

Dr. Eliud KIREGER, değişen iklim koşullarının Kenya çay üretimi üzerindeki olumsuz 

etkilerinden bahsetti. Son yıllardaki iklim değişikliği etkisi ile artan don olaylarının çay rekoltesinde %5 

seviyelerinde düşüşe neden olduğunu belirten KIREGER, değişen iklim koşullarına adapte olacak 

türlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 

Juliette CAULKINS, dünyada sürdürülebilir tarımın desteklenmesi için çalışmalar yürüten, kar 

amacı gütmeyen UTZ kuruluşunun işleyişi hakkında bilgiler verdi.   UTZ Belgelendirmesi, sorumlu zirai 

üretim ve kahve, kakao ve çay tedariki için standartları belirleyen, dünya çapında geçerli bir 

belgelendirme programıdır. UTZ belgesi ürünlerin sürdürülebilir ticarete olan bağlılık, sosyal 

sorumluluk, iyi zirai uygulamalar ve izlenebilirlik yönlerinden belirlenen standartları sağladığını 

göstermektedir. Dünya genelinde 10 ülkede 34 adet UTZ sertifikalı çay üreticisi firma bulunmaktadır.  

8. Pu’er Çayı Expo Fuarı 

Etkinlik Tarım Bakanlığı ve Yunnan bölgesi yönetimi tarafından finanse edilmektedir. Yunnan 

bölgesi yönetiminin Tarım, Ticaret ve Kültür ile ilgili birimleri ve Çin Uluslararası Ticaret Tanıtım 

Birliği’nin Yunnan şubesi tarafından yürütülmektedir. 

Fuar ile yüksek kaliteli çay ürünleri toplanması ve çay sektörünün gelişimini gösteren, çay 

ticaretini ve binlerce yıllık çay kültürünü tanıtan bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. 

2006’dan itibaren her yıl düzenlenen etkinliğin 2013 yılında sekizincisi gerçekleştirilmiştir. Fuar, 

Yunnan’da çayın ticareti, tanıtımı ve eşgüdümü için önemli bir platform olmaktadır ve çayın gelişimini 

göstermektedir. Pu’er çayı hakkında 

bilgilerin aktarıldığı etkinlikte çay 

kültürü ve çay ticaretinin tanıtımı 

yapılmaktadır. 

13. Pu’er Çay Festivali 

Çay üzerinden dostluklar 

oluşturmak, çay kültürünü tanıtmak ve 

Pu’er çay markasını oluşturmak için 

Pu’er Parti Komitesi ve Pu’er Yönetimi 
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1993’den beri 12 çay festivali düzenlemiş ve Pu’er’i dünyada tanıtmıştır. 2010 yılından sonra Pu’er 

festivaline ev sahipliği yapacak şehrin seçimi için yeni bir yöntem bulunmuştur. Buna göre tek rakamlı 

yıllarda ev sahibi Pu’er olurken çift rakamlı yıllarda festival başka şehirlerde düzenlenmektedir. 

Onuncu ve on ikinci Pu’er Çay Festivali 2010 ve 2012 yıllarında sırasıyla Şangay ve Pekin’de 

düzenlenmiş ve Pu’er’in cazibesinin daha büyük bir platformda gösterilmesi sağlanmıştır. 

AKTİVİTELER VE ZİYARET EDİLEN MERKEZLER HAKKINDA BİLGİLER 

Pu’er Tea&Coffee Night 

 

 

Açılış Seramonisi 

 Belediye İdari Merkezi kampüsü içerisinde 

bulunan bahçede kongre katılımcıları 

Pu’er çay ve kahvesini tattılar.  

 Yöresel müzikler eşliğinde katılımcılar 

tanışma ve sohbet etme fırsatı buldular.  

 Gecenin anısına tüm katılımcılar girişteki 

panoyu imzaladılar. 

 Festival’in açılış seremonisi liderler ve VIP konukların konuşmaları sonrasında ilan 

edildi. 

 Pu’er Büyük Tiyatrosunda gerçekleştirilen seremoniye yerli ve yabancı 500 kadar 

konuk katılım sağladı. 
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Çayın Atalarına Saygı Seremonisi 

 

Çay Ürünleri Fuarının Açılışı 

 

 Bölgede yaşayan azınlık grupları tiyatro 

meydanında kurulan sahnede “Çayın 

Atalarına Saygı” gösterisini 

gerçekleştirdiler.  

 Yüzlerce oyuncunun rol aldığı gösteride 

her azınlık kendi kültürlerinden izleri 

sergileyerek renkli görüntülere yer verdi. 

 Çay ile ilgili 2013 Uluslararası Çay Kongresi, 8. Çin Yunnan Pu’er çayı Uluslararası Expo Fuarı, 13. 

Çin Pu’er Çay Festivali etkinliklerinin açılış seremonisi “Tarihi Çay Pazarı”nda  gerçekleştirildi. 

Liderlerin konuşmaları sonrasında kurdele kesilmesi ile açılış yapıldı.  
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Tasly Biyolojik Çay Vadisi ziyareti 

 

 Tasly biyolojik çay vadisi ziyareti 

esnasında araştırma faaliyetlerinin 

yapıldığı enstitü binası rehber eşliğinde 

gezildi. Vadideki çay plantasyon 

alanlarının gezilmesi imkanı verilmedi. 

 Tesis hakkında bilgi aldıktan sonra 

Uluslararası Pu’er Çay Forumuna katılım 

sağlandı. Forumda araştırmacılar Pu’er 

çayına ilişkin gerçekleştirdikleri çeşitli 

çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. 

Bunların çoğunluğu çayın insan sağlığı 

üzerindeki olumlu etkilerini ispatlamaya 

yönelik bilimsel çalışmalardı. Bazı 

konuşmacılar da Pu’er çayının 

satışlarının artırılması için yapılması 

gereken pazarlama yatırımları 

üzerindeki fikirlerini paylaştılar. 
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2013 Deepure Night ve Dünya Çay İnsanları Gala Gecesi 

Pu’er Çay Enstitüsü ziyareti 

 

 

 Kongre etkinliklerine katkılarından dolayı 

çeşitli yabancı katılımcılara ödül verildi. 

 Ulusal Pu’er çayı ürün kalite denetim 

ve kontrol merkezi ve Pu’er çay 

enstitüsüne ziyaret gerçekleştirildi.  

 Bu iki tesiste 26 uzman görev 

yapıyor. Çayın kalite denetimi yanı 

sıra çaydan farklı ürünler üretilmesi 

ve çayın faydalarının tespit edilmesi 

yönünde AR&GE çalışmaları da 

yürütüyorlar. 

 2010 yılında faaliyete başlayan 

kurumlar Çin’de son yıllarda yapılan 

planlı gelişim çalışmalarının güzel 

birer örneği. 

 Uzaydaki görevden dönen Çin 

astronotlara ödül verildi ve halka 

motivasyon amaçlı bolca konuşma 

yapıldı. Çinliler bolca hediye alıp 

vermeyi ve yaptıkları işle ilgili 

övülmeyi oldukça sevdiklerini 

göstermiş oldular. 
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• Çaydan yapılan diş macunu, krem, 

banyo losyonu, parfüm vb. birçok 

yenilikçi ürüne ilişkin numuneleri 

burada görmek mümkün. Ürünlerin 

bir kısmının yakında pazara 

sunulacağı belirtiliyor. 

• Üreticiler çayları pazara sunmadan 

önce yaklaşık 700 TL bedel 

karşılığında numunelerini test 

ettirmek zorundalar. Pestisit ve kalite 

analizleri sonrasında onay alamayan 

ürünler için üreticiler ceza ödemek 

durumundalar. Testleri geçen 

ürünler ise pazara sunulabiliyor. 

• Ziyaret esnasında kafile çay ağacı 

dikimi de gerçekleştirdi.. 

• Tesisin müze alanında çay yaprağı 

fosilleri de sergilenen nesneler 

arasında yer alıyor. 
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Lancang’da Çay Firması ziyaretleri 

• Tarihi Lancang Çay Firması ziyareti esnasında ilk 

olarak özel masalarda görevliler tarafından hazırlanan 

çaylar içilirken çay ve demleme usulleri hakkında bilgi 

alındı. 

• Burada içilen çaylar türüne bakılmaksızın sıcak su 

döküldükten sonra çok kısa (5-10 sn.) bir süre 

demlendikten sonra içiliyor. Kendine has bir usulü 

var. 

• Çay tadımı sonrasında çay keki (preslenmiş puerh 

çayı) imalat hattında incelemelerde bulunuldu. 

Kafiledeki herkes geleneksel yöntemle çay keki 

yapma deneyimi yaşadı. 

• Ziyaret edilen bir diğer fabrikada sadece fabrikanın 

müze alanı gezilebildi. Üretimdeki yoğunluk gerekçe 

olarak gösterildi.  

• Çin’de gezilen çay fabrikalarının hepsinde 

ziyaretçilerin işletme tarihini görebilmeleri için müze 

şeklinde alanlar düzenlenmiş olduğu gözlendi. İlk 

olarak tarihi ve kültürü tanıtarak başlıyorlar, 

sonrasında ise çay tadımı ve dinlenme alanlarına 

davet ediyorlar. 
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Lancang’da Çay Üreticileri ile görüşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lancang bölgesinde çay üretimi yapılan 

bölgelere ziyaretler yapıldı. Burada çalı 

formunda ve ağaçtan toplanan çaylar 

öncelikle köylüler tarafından evlerinin 

altında bulunan imalathanelerde işleniyor 

ve güneşte kurutuluyor. Sonrasında çay 

keki yapmak üzere anlaşmalı fabrikaya 

sevkiyatı yapılıyor. 
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Çay Temalı Turistik tesis ziyareti 

 

 Çay bahçelerine gidilerek çay ağaçları 

incelendi. Sonrasında 2000 metre 

yüksekliğinde bulunan JingMai 

köyünde çay üreticileri ile sohbet 

edilerek bilgi alındı.  

 Dünya’da çayın ilk kullanıldığı ülke 

olan Çin, çayı kültürü ile de 

özdeşleştirmiş. Bu bölgede bulunan 

2000 yaşlarındaki çay ağaçlarından 

elle toplanarak üretilen çayların en 

değerli çaylar olduğu ifade ediliyor ve 

fiyatı 4.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.  

 Köydeki üreticiler kilosu 250 TL fiyatla 

çay satıyorlardı. Ayrıca, bal üretimi de 

yapılıyor ve kilo fiyatı 60 TL. 

 Brilliant Jingmai Otel ve SPA 50 

dönüm kadar bir çay bahçesinin 

içine kurulmuş 33 adet odası, 7 

adet villası olan bir butik otel.  



 

15 
 

 

 Konuklar bölgede çayla ilgili 

yerleri ziyaret etmenin yanı sıra 

otelin kendi bahçesinden 

topladıkları çay yapraklarından 

çay imalatı yapabiliyorlar.  

 Çay işleme tesisi olan otel aynı 

zamanda ziyaretçilerine kendi 

tesisinde ürettiği çayları da 

satıyor.  

 Çay bahçesi manzaralı Çay 

SPA’sında çay banyosu yaparak 

rahatlama şansı da sunuluyor. 
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Çay Zirai Araştırma Enstitüsü ziyareti  

 

 

 

Çay Dükkanı ziyareti  

 

 

 

 Çay ile ilgili zirai araştırmaların 

yapıldığı enstitü aynı zamanda 

çiftçilere iyi tarım uygulamaları 

konusunda eğitimler de veriyor. 

 Burada yetiştirilen çay çelikleri 

bahçe yenilemesi yapacak 

çiftçilere ücretsiz olarak 

dağıtılıyor. 

 Xishuangbanna’da çay satıcıları ziyaret 

edilerek çay türleri ve fiyatları hakkında 

bilgi alma şansı edinildi.  

 Her dükkanda çay hazırlamak için 

özel masalar bulunuyor. Gelen 

müşteriler burada çayları tadıp 

sonra satın alıyorlar. 
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Longrun Tea Firması ziyareti 

 

 Buradaki dükkanlarda satılan 

çayların kilogram fiyatları 200 

TL ile 600 TL arasında değişiyor. 

 

• LongRun Tea Company yetkilileri 

tarafından firma hakkında yapılan 

sunum sonrasında firma ürünlerinin 

ve firma tarihçesinin tanıtıldığı 

showroom ziyaret edildi ve yönetim 

binası yan tarafında bulunan model 

üretim tesisi gezildi. 
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Colorful Yunnan firma ziyareti 

 

 

 Colorful Yunnan fabrika ziyareti 

esnasında çay keki yapımı ve 

paketleme hatlarında 

incelemelerde bulunuldu. 

 Çok çeşitli ebat ve şekillerde 

preslenerek çay keki haline 

getirilen çayların ambalajlanarak 

sevkiyata hazırlanması da yine bu 

tesisi içerisinde gerçekleştiriliyor. 

 Ülkemizde alışık olduğumuz çay 

yaprağı işleyerek kuru çay üreten 

fabrikalardan farklı olarak Çin’de 

fabrika olarak tabir edilen tesisler 

bahçe sahiplerinin ürettiği kuru 

çayı paketleyen tesisler. 
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 Aynı zamanda turizm seyahat 

faaliyetleri yürüten firmanın 

turistler için yaptırmış olduğu 

tesiste çeşitli yöresel ürünlerin ve 

çayın satıldığı pazaryerleri ziyaret 

edildi. Colorful Yunnan firması 

tarafından üretilen çayların tadımı 

gerçekleştirildi.  

 

 Çay ve yöresel ürünlerin satıldığı 

bir çarşı ve dinlenme yeri olarak 

oluşturulan tesis yapılan yapay 

göller ve parklar ile bir cazibe 

merkezi haline getirilmiş.  
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ZİYARET EDİLEN DİĞER MERKEZLER 

Mengsuo Dragon Gölü ve Etnik Köy 

 

 

 

 Mengsuo Dragon gölü etrafında 

yapılan kısa bir gezinin sonrasında 

geleneksel köye varıldı. Burada 

azınlıklar folklor gösterisi izlendi. 

Sonrasında merdivenle yapılan ufak bir 

tırmanışla kutsal mekanlarına varılarak 

incelemelerde bulunuldu. İnanışlarına 

göre kurban ettikleri öküzlerin 

kafataslarını buradaki kutsal 

mekanlarına asmışlar. Evlerinde de 

korunma amacıyla öküz başı sembolleri 

bulunuyor. 

 Bu bölgedeki evler ve konaklama 

tesisleri Çin Devleti tarafından inşa 

edilerek yeni bir yerleşim bölgesi olarak 

turizme açılmış. Gelen turistler burada 

milli park içerisinde yer alan Mengsuo 

Gölü etrafında yürüyüşler yapma ve 

bölge kültürünü keşfetme fırsatı 

buluyorlar. 
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Botanik Bahçe ziyareti 

 

 

 

 Yaklaşık 2000 hektar araziye kurulmuş olan botanik bahçede tüm dünyadan birçok bitki 

türü yer almakta. Ziyaretçiler park içerisinde bazı bölümlerde yürüyerek bazı 

bölümlerde ise elektrikli araçlarla etrafı gezme fırsatı buluyorlar. 
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• Fotoğraf çekme konusunda oldukça istekli olan Çinli turistleri fazlasıyla memnun edecek 

birçok manzara noktası oluştuurlmuş. 

Dai Köyü Ziyareti 

• Dai Köyü Çin devleti tarafından koruma altına alınmış bir bölge. Burada yaşayan 

azınlıkların su festivali gibi etkinliklerine katılmaları için girişte bir ücret ödemeleri 

gerekiyor. Ayrıca, köydeki evlerde belirli bir ücret karşılığında konaklama imkanı da 

sunuluyor. 
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Stone Forest Ziyareti 

   Birçok doğal taş formunun çeşitli doğal 

etkenler ile aşınması sonucu oluşan, 

ülkemizdeki peri bacalarını andıran, 

doğal oluşumlar milli park alanı 

içerisinde koruma altına alınmış. 

 Altyapı iyileştirmelerinin yakın zamanda 

tamamlandığı park içerisinde elektrikli 

otobüsler ile seyahat etme imkanı 

sağlanıyor. 

Çeşitli yapay göller ile parkın görsel 

cazibesi artırılmış. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Uluslararası Organizasyonlarda Temsil 

İki yılda bir yapılan Uluslararası Çay Kongresi’ne bu yıl Türkiye’den ilk defa katılım 

sağlanmıştır. Kongre süresince yapılan sunumlar ile küresel çay piyasasındaki mevcut durum ve 

gelişmelere ilişkin bilgiler alınmasının yanı sıra çeşitli ülkelerden çay sektörü temsilcileri ile tanışma ve 

görüşme şansı yakalanarak uluslararası ağ oluşturulması da mümkün olmaktadır. Bu ve benzeri 

organizasyonlar Türk çayının küresel çay piyasasında tanınırlığının artırılması açısından son derece 

önemli görülmekte ve düzenli olarak katılım sağlanması tavsiye edilmektedir.  

Bu yılki organizasyonda Türkiye ile ilgili sunum yapılmamış olmasına rağmen bundan sonra 

katılım sağlanacak organizasyonlarda bu konuya özellikle önem verilmesi Türkiye’nin ve Türk çayının 

etkin tanıtımı açısından son derece önemlidir. Türk çayının tanıtımı için kısa bir video hazırlatılması ve 

sunumun bir parçası olarak izletilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Birebir yapılan görüşmeler 

ile Türkiye çay pazarı hakkında bilgiler verdiğimiz kişilerin ya Türkiye’de çay üretildiğinden hiç 

haberdar olmadığı ya da eksik bilgi sahibi olduğu gözlenmiştir. Dünyanın en büyük beşinci çay üreticisi 

ülkesi olduğumuz ve yılda yaklaşık 220.000 ton çay üretimi gerçekleştirdiğimiz ifade edildiğinde 

görüşülen kişilerin çoğu şaşkınlıklarını ifade etmişlerdir. 

İstatistik Bilgilerde Düzeltme 

Türkiye’nin çay üretim ve tüketim verileri hakkında uluslararası oyuncuların doğru bilgi sahibi 

olmamasında FAO gibi uluslararası kuruluşların sağladığı istatistiklerin de gerçek rakamları 

yansıtmamasının etkileri olduğu açıktır. FAO yetkilisi Kaison CHANG ile yapılan görüşmede bu 

verilerin düzeltilmesi konusu istişare edilmiştir. Zaman zaman veriler hakkında bu tarz eleştirilere 

maruz kaldıklarını belirten CHANG, verileri ilgili ülke Bakanlıklarından aldıklarını kendilerinin bir 

düzeltme yapmadan sadece bu verileri yayınladıklarını ifade etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ile görüşülerek veriler üzerinde uzlaşma sağlanması ve yurtdışı kuruluşlara doğru verilerin 

iletilmesi için girişimde bulunulması önemlidir. 

Uluslararası Kurumlara Üyelik 

Türk çayının uluslararası arenada temsil edilmesi için küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı 

kurumlarda da temsil edilmesi son derece önemlidir. Uluslararası Çay Komitesi (ITC) bunların en 

önemlilerinden biridir. ITC başkanı Dr. Norman KELLY yeni üyelerin katılımı konusunda kurum olarak 

son derece açık olduğunu ifade etmektedir. ITC çay ile ilgili dünyadaki üretim, tüketim vb. istatistikleri 

yayınladığı yıllık bülten hazırlayarak üye olan kurumlara dağıtmaktadır. Diğer taraftan, ITC Yönetim 

Kurulunda temsil için tam üyelik gerektiği ifade edilmektedir. Türkiye gibi önemli bir çay üreticisi 

ülkenin, çay üretimi henüz dış ticaret açısından büyük bir hacim oluşturmasa da dünyadaki 

gelişmeleri yakından takip edebilmek adına, ITC’ye tam üyelik için girişimlerde bulunarak yönetim 

kuruluna temsilci göndermesi gerekli görülmektedir. Bu maksatla tüm Türk Çayı adına Ulusal Çay 

Konseyi tarafından bir başvuru yapılması uygun olabilir. 

Çeşitli ülke temsilcileri ile yapılan görüşmelerde tüm üretici ve tüketici ülkelerin işbirliğinde 

uluslararası bir organizasyon kurulması gereği ifade edilmiştir. Bu organizasyon temel olarak dünyada 

çay tüketiminin artırılması için tanıtım misyonu üstlenmesi düşünülmektedir. Ülke temsilcilerinin 

katılımında yapılan toplantıda ilk etapta 2015 Milano EXPO’da çay ile ilgili bir fuaye alanı kurulması 

konusu istişare edilmiştir. Çin Ticaret Odası böyle bir etkinliğe destek sağlayacaklarını ifade etmiş ve 
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diğer ülkelerin de katılımını talep etmiştir. Genel görüşün olumlu olduğu organizasyonun detayları 

üzerinde çalışılarak tekrar görüşülmesi kararlaştırılmıştır.  

Türk Çay Kültürü Sunumu 

Çin çay pazarı hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan gezi süresince dikkat çeken en önemli 

detay Çinlilerin kültürlerini her fırsatta etkili şekilde sergilemeleri oldu. Bu durumu farklı sunumlarla 

gittiğimiz her köyde, her fabrika ziyaretinde ve neredeyse her otelin girişinde yapılan karşılama 

merasimleri ile de yaşamış olduk. Geleneksel kültürün ve çay kültürünün turizm ile de son derece 

başarılı bir şekilde bağdaştırılmış olması Doğu Karadeniz Bölgesi açısından da geliştirilmesi gereken bir 

konu olarak zaten istişare edilmekte idi. Bu hedefin ne kadar olumlu gelişmeler sağlayabileceğine dair 

canlı örneği bu gezi esnasında görme şansımız da oldu. Hem çayımızın markalaşma sürecine katkı 

sağlanması hem de bölge turizminin gelişimi için bu kavramın iyi şekilde planlanması ve Çin’de olduğu 

gibi devletin altyapı yatırımları ile desteklenmesi son derece önemli görülmektedir.  

Çin’de ziyaret edilen fabrikalarda ve çay pazarlarında gerçekleştirilen çay hazırlama ve sunum 

süreci hem müşteriler hem de turistler açısından oldukça ilgi çekicidir. Türkiye’de çayın demlenmesi 

ile ilgili işlerin tamamı arka planda kalmaktadır. Türk çay kültürünü dikkatle inceleyerek çay demleme 

sürecine ilişkin bize has bir sunum oluşturularak bu sürecin de ön plana çıkarılması gereklidir. Zira, 

Türk çay kültürü de kendine has son derece güzel özellikler içermektedir. Bu şekilde Türklere özgü bir 

çay demleme ritüeli tasarımı hem uluslararası fuarlarda tanıtım açısından hem de bölgeye gelen 

turistlere farklı bir tecrübe yaşatılması açısından önemli görülmektedir. 

Yurtdışı Pazarlar Giriş Fırsatları 

Sağlık içeceği algısı gittikçe yaygınlaşan çaya küresel ölçekte talebin gittikçe arttığı 

gözlenmektedir. Bazı ülkeler yeni plantasyon alanları oluşturarak küresel üretimde artışa katkı 

sağlamalarına rağmen bunun ilerleyen dönemlerde yeterli olmayabileceği öngörülmektedir. Bu 

durumun tüm pazarların yeni tedarik kanalları arayışına girmesi ve küresel piyasalarda fiyatların artışı 

gibi etkilere neden olacağı tahmin edilmektedir. Ek olarak, bazı ülkelerde raporlanan iklim 

değişikliğine bağlı üretim düşüşleri de talebin karşılanmasında sorunlara neden olabilmektedir. Diğer 

taraftan, gelişmiş ülkelerdeki sağlık standartlarında çay üretiminde bazı sorunlar yaşandığı da ifade 

edilmektedir. Çay tarımı esnasında zararlı böcekler ile mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar 

nedeniyle çayda pestisit bulunması söz konusu olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Çin’den Avrupa’ya 

gönderilen çayların %10’unun limitlerin üzerinde pestisit içermesi nedeniyle ret edilmiş olması bu 

duruma önemli bir göstergedir. Benzer durumlar diğer üretici ülkeler için de söz konusudur. Bu şartlar 

altında, tamamı kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen Türk çayının küresel piyasalarda önemli bir 

rekabet avantajına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Amerika, Kanada, İngiltere ve Fransa ulusal çay 

komitesi başkanları ile yapılan görüşmelerden edinilen olumlu izlenimler bu pazarlarda Türk 

girişimciler için önemli fırsatlar bulunduğuna işaret etmektedir. Türk çay sektörünün yüksek kaliteli 

çaylar üreterek bu ülkelerdeki niş pazarlara sunması tavsiye edilmektedir. Şüphesiz bu konuda başarılı 

olunması için kitle üretiminden ziyade özel imalatlara odaklanılması ve kendi bahçelerini oluşturarak 

kalite artışını sağlayacak tarımsal uygulamalar geliştirmeleri gereklidir. 

Yurtdışındaki Çay Eğitim Programları 

Çay tüketimi konusunda farkındalığın giderek arttığı Amerika ve Kanada gibi ülkelerde çay 

tadımı, demlenmesi vb. konularda eğitimler verilen sertifika ve yüksek lisans programları olduğu 

belirtilmektedir. Bu eğitim programlarından mezun olan kişiler çay uzmanı olarak çeşitli firmalara 

satın alam konusunda danışmanlık vermekte ve tüketicileri bilinçlendirmek için eğitimler 
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düzenlemektedirler. Bu kurumlar ile irtibata geçilerek programlarına Türk çayı ile ilgili bilgiler de 

eklenmesi için girişimlerde bulunulması çay tüketimi açısından gelişmekte olan bu piyasalarda 

çayımızın tanınırlığına katkı sağlayacaktır. 

Çay Araştırmalarında Kurumsal Yapı 

Çin’de çay ile ilgili araştırmalara da önemli yatırım yapıldığı görülmektedir. Sadece Yunnan 

eyaletinde ürün kalitesi, ürün geliştirme ve tarımı iyileştirme amacıyla çalışan 3 ayrı enstitü 

bulunmaktadır. Bölgemiz için önemli bir ekonomik faaliyet olmasına rağmen çay araştırmaları için bir 

enstitü bulunmayışı önemli bir eksikliktir. Sektördeki araştırma çalışmalarının Çaykur’a bağlı bir  birim 

olan Atatürk Çay ve Bahçe Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edilse 

de yeterli değildir. Rize Ticaret odası ve Borsası iş birliğinde hayata geçirilen AB destekli Çay Araştırma 

Merkezi Projesi bu eksikliği kalite kontrol açısından belirli bir oranda dolduracaktır. Diğer taraftan, 

nitelikli insan kaynağı açısından önemli kadrolara sahip olan başta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

olmak üzere bölge üniversitelerinin de Çay Araştırma Enstitü’leri oluşturarak araştırmacıların çayla 

ilgili konularda daha fazla çalışmalar yapmalarını teşvik etmeleri gerekli görülmektedir. Bu sayede 

bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak AR&GE çıktıları üretilmesi konusunda önemli 

gelişmelere sağlanacağı öngörülmektedir.  

Çayın Temalı Turizm Tesisleri 

Çin’de inceleme fırsatı bulunan Brilliant Jingmai Otel ve SPA çayın turizm ile entegrasyonu 

konusunda güzel bir örnektir. Hindistan ve Sri Lanka’da da benzeri örnekleri olan uygulamalar 

turistlerin çayı toplamasından üretimine kadar tecrübe etmeleri ve çay banyosu ile gevşeme fırsatı 

bulmaları için önemli görülmektedir. Bu tesislerin 2 kişilik oda için gecelik konaklama bedelleri 500 $ 

civarındadır. Yurtdışı piyasalara yönelik özel çay üretimi yapmak isteyen girişimcilerin bahçelerine 

yakın bir yerde böyle bir yatırımı düşünmeleri de faydalı olacaktır. Tükettikleri çaya 200 TL’den 

başlayan fiyatlar ödeyen bu özel müşteriler satın aldıkları çayla birlikte çayın yetiştiği bölgeyi, 

hazırlanışını, oradaki kültür kısacası çayın hikayesini de merak etmektedirler. 

Çay Tanıtım ve Satış Merkezi 

Çayın başkenti olarak tanımlanan Rize ilinde çay ile ilgili hem turistlerin hem de ticaret amaçlı 

gelen iş adamlarının ziyaret ederek çay tatma ve satın alam fırsatı bulacağı bir merkez olmaması 

önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmekte idi. Çin’de tarihi çay pazarlarında üretici firmaların bu 

tarz sunumlar yaptığını tecrübe ettik. Bir diğer önemli tespit ise arazinin bol olmasının da etkisi ile 

yapılan tüm bu tesislerin geniş bir alana yayılan büyük ölçekli projeler olarak tasarlanmaları ve cazibe 

merkezi haline getirilmeleri idi. Benzer fonksiyonları üstlenmesi amacıyla  Rize’de uygun bir alanda 

oluşturulacak “Çay Çarşısı” sektörün tanıtım ve ticaret gücünün artırılması açısından son derece 

önemlidir. Diğer taraftan, bu tesislerin gerçekten ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek şekilde 

tasarımlanması başarılı işletme açısından gerekli görülmektedir. “Merkezde olsun, geçerken uğrarlar” 

kaygısı ile dar bir alana sıkıştırmaktan ziyade büyük ölçekli düşünülerek bir cazibe merkezi 

oluşturulması tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında uygun bir bölgede yapılacak bir dolgu 

ile müze, çarşı, parkların olacağı bir “Çay Adası” ya da Isırlık gibi bir bölgede “Çay Vadisi” tesis 

edilmesi alternatifleri değerlendirilmelidir. 


