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DUBAİ TİCARET ODASI ve DUBAİ ÇAY MERKEZİ (DMCC -DTTC  ) 

 

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Dubai Emiri tarafından 2002 yılında kurulan stratejik bir 

devlet girişimidir. Kuruluşun amacı uygun pazar ortamı, fiziksel, finansal ve hizmet altyapısının 

sunulması suretiyle Emirliği bölge ticaret akışının merkezi haline getirmektir. DMCC, Dubainin en büyük 

karma kullanım serbest bölge yapılanmalarından biri olan Jumeirah Lakes Towers (JLT) serbest 

bölgesinin ana geliştirme sorumlusu ve lisansörüdür. 2000 dönüm alan üzerinde geliştirilen merkezde 

170 ülkeden 15.000’den fazla firma yer almakta ve 60.000 kişi istihdam edilmektedir. DMCC tarafından 

yönetilen JLT’de konut ve ticari amaçla kullanılan 66 kule ve 600’den fazla toptan ticaret alanı 

bulunmaktadır. Bu özellikleriyle küresel ticaret için önemli bür merkez olarak öne çıkmaktadır.  

Bunun yanısıra, JLT iki metro istasyonu ile toplu taşıma hizmeti verilmesinin yanısıra Dubai ve Abu Dabi 

ana bağlantı arteri üzerinde olması, Jebel Ali serbest bölgesine, Al Maktoum Uluslararası havalanı ve 

Dubai Lojistik Koridoruna yakınlığı gibi avantajlara sahiptir. 

DMCC bağlı kuruluşlar kanalıyla elmas, altın, inci, pamuk, çay vb. ürünlerin ticaretine yönelik faaliyetler 

yürütmektedir.  DMCC yıllık 75 milyar USD altın ve elmas ticaretiyle küresel sektörde önemli bir 

konuma sahiptir. DMCC girişimi olan Dubai Tea Trading Centre (DTTC) bölgedeki çay ile ilgili 

faaliyetlerin ana merkezidir. Dubai’nin ana çay üreticilerine stratejik coğrafi yakınlığı çay ticaretinde 

uluslararası bir platform olmasına imkan sağlamıştır. Bölgedeki çay ticaretinin daha da güçlendirilmesi 

için 2005 yılında kurulan DTTC sunduğu modern stoklama imkanları ile sektördeki oyunculara önemli 

katkılar sağlamaktadır. Kenya, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya, Malavi, Ruanda, Tanzanya, Zimbabve, 

Etiyopya, Vietnam, Nepal, Çin ve İran’ı içine alan geniş kapsama alanı sayesinde farklı orijin çayların 

teminini sağlayarak müşterilerine farklı harmanlar sunabilmektedir. Kuruluşundan bu yana üyelerine 

ihtiyaç duydukları stoklama, çay tadım, harmanlama ve paketleme gibi katma değerli hizmetlerin 

tamamını 24.000 m2’lik tesisinde bir çatı altında sunmaktadır. DTTC tarafından paketlenen çay miktarı 

2010-2017 döneminde %25 yıllık büyüme oranı kaydederek 2017 yılında yıllık 53 bin tona ulaşmıştır. 

Diğer taraftan 750.000 kg re-export yapılmaktadır. Tek bir yaprak dahi çayın üretilmediği bir ülke 

olduğu düşünüldüğünde önemli bir ticari başarı olarak değerlendirilmektedir. 



Global Dubai Tea Forum 2018  
Dünya çay sektörünün merkezi olma hedefinin bir parçası olarak DTTC çeşitli organizasyonlara da ev  

sahipliği yapmaktadır. DTTC tarafından 2009 yılından itibaren her yıl düzenli olarak organize edilen 

Global Dubai Tea Froum etkinliğinde dünya çay sektörü ile ilgili bilgiler paylaşılmakta, hedefler ve 

stratejiler tartışılmaktadır. 

2018 yılında yedincisi 

gerçekleştirilen 

organizasyona çay üreten ya 

da ticareti yapılan 30 farklı 

ülkeden 400 kadar delege 

katılmıştır. 24-26 Nisan 

tarihlerinde gerçekleştirilen 

etkinliğe ÇAYKUR altın 

sponsor olarak yer almıştır. 

ÇAYKUR temsilcilerine ek 

olarak Rize Ticaret Borsası 

Genel Koordinatör Hasan 

ÖNDER, DOKA Rize YDO Koordinatörü Dr. Fatih ÖZDEMİR ve DOKA Giresun YDO Koordinatörü Murat 

ALADAĞ foruma katılım sağlamıştır. Ek olarak, Doruk Teknik ve Pelipaper gibi Türk firmalarının 

temsilcileri de katılım sağlamıştır. 

Toplantı salonunun girişindeki alanda çeşitli ülkelerin çaylarının tanıtıldığı ve sektördeki makine, 

ekipman ve sarf malzemesi tedarikçi firmaların ürün ve hizmetlerini tanıttığı standlar kurulmuştur.     

 

 Bu bölümde ÇAYKUR tarafından kurulan stantda Rize Ticaret Borsası ile birlikte Türk çayının tanıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 



Forum     
Ahmed Bin Sulayem (Yönetim Kurulu Başkanı, DMCC) 

forumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yıllık 100 milyar 

USD ticaret hacmiyle Dubai serbest bölgesinin ticaret 

merkezi olarak firmalara avantajlar sağladığına değindi. 

Bölgenin sunulan lojistik ve katma değerli hizmetler 

sayesinde önemli bir çay merkezi haline getirildiğini ifade 

etti.  

Mohammed Al Muallem (CEO, DP World Jebel Ali Serbest 

Bölgesi) kürsüye davet edildi. Çay fiyatlarında ticari, çevresel 

ve müşteri beklentileri değişimi gibi faktörlerin etkisinde 

ortaya çıkan zorlukların çözümünde işbirliği yapılması 

gerektiğini ifade etti. Muallem, Dubai limanın sektörün bir 

çok ihtiyacına akıllı çözümler sunarak cevap verdiğini ifade 

etti. Sunulan çeşitli hizmetlerin kalite standartlarının 

geliştirilmesi için de sürekli iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Muallem, DTTC yerleşkesinde çay 

sektöründen 31 ticari işletmeye hizmet verildiğine değindi. 

Sanjeev Dutta (Emtia Direktörü, DMCC), Dubai’nin ticareti kolaylaştıran ve bariyerleri kaldıran bir 

yaklaşım sunarak küresel emtia ticaretine önemli katkı sağladığını ifade etti. 2018 yılında DMCC 

bünyesinde açılacak kahve merkeziyle ürün çeşitliliğinin artırılacağını belirtti.  

John Brash (CEO, Brash) çayın geleceği ve pazarlama yaklaşımında yapılması gereken değişimlere Y ve 

Z kuşaklarının tüketici beklenti 

farklılıklarına odaklanarak değindi. 

Daha çok deneyime odaklanan Z 

kuşağının 2020 yılı itibariyle toplam 

nüfusun %30’unu oluşturacak olması 

nedeniyle daha çok ürün seçeneği 

sunulmasının önemini ifade etti. 

Genel olarak, seçeneklerin artmasının 

müşterilere kontrolün kendilerinde 

olduğu hissini vermesi nedeniyle Z 

kuşağına yönelik pazarlama 

yaklaşımlarında dikkat edilmesi 

gerektiğine işaret etti. Tüketicilerin 

firmalardan daha fazla şeffaflık bekleyecek olması nedeniyle iyi tarım uygulamaları gibi süreç 

yönetimlerinin öneminin artacağına da değinen Brash doğallığın yanında etik ve çevresel duyarlılığı 

olan firmaların daha fazla avantaja sahip olacağına belirtti. Z kuşağı tüketicilerin kültürel miras ve 

otantikliğe yönelik unsurları tecrübe etmeye eğilimleri nedeniyle ürün menşei ve tarihi çay ritüellerine 

de ilgi duyduklarını ifade etti. Bu nedenle, farklı ülkelerin çay kültürlerinin sunumuna yönelik çay 

etkinliklerinin giderek daha ilgi çekmekte olduğunu belirtti. Diğer taraftan, gelecekte markaların 

kendilerini nasıl anlattığı değil tüketicilerin markaları nasıl tanımladığının önemli olacak olması 

nedeniyle işletmelerin çevrimiçi tanıtım mecralarına daha fazla odaklanmaları ve ürünlerini çevrimiçi 

olarak da müşterilere ulaştırmaları gerektiğini vurguladı.  



Huzaifa Nalwala (Kıdemli Araştırma 

danışmanı, ManSci Professional Services) 

küresel içecek pazarına ilişkin çeşitli veriler 

sundu. Sunumda bahsedilen veriler Tablo 

1’de özet olarak derlenmiştir. Buna göre, 

küresel içecek pazarında 2017-2021 

döneminde en yüksek artış sırasıyla 

paketlenmiş su ve diğer içecekler (enerji 

içecekleri, malt, spor ve sağlık içecekleri, 

içime hazır çay & kahve & meyveli süt 

karışımları) içecek gruplarında 

gerçekleşeceği beklenmektedir. Aynı 

dönemde çay pazarının % 2,8 YBBO 

gerçekleştirerek en fazla büyüyen üçüncü 

içecek grubu olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 1: Küresel İçecek Pazarı Verileri (Milyar Litre) 

İçecek grubu 2017 2021 YBBO1 (%) 

Karbonatlı Meşrubat 231 251 2,1 

Meyve Suyu ve Nektarlar 193 205 1,5 

Paketlenmiş Su 426 538 6,0 

Sıvı Hayvansal ürünler 261 283 2,0 

Kahve 159 169 1,5 

Çay2 266 297 2,8 

Diğer içecekler 59 70 4,4 

Küresel içecek pazarı 1595 1813 3,3 

 

Nalwala’nın kişi başı tüketimlere göre 2017 ve 2021 yıllarına ilişkin karşılaştırmasına göre paketlenmiş 

su tüketimi 56,4’den 68,3’e çıkarak en çok tüketilen içecek olma özelliğini korurken kişi başı çay 

tüketiminin 35,2’den 37,7’ye çıkarak en çok tüketilen ikinci içecek olarak kalacağı tahmin edilmektedir.  

Nalwala’nın sunumu sonrasında gerçekleştirilen panelde içecek ürün gruplarının kişisel tüketimdeki 

oranları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.  

Khalid Al Mulla (BAE Koordinatörü, Specialty Coffee Association), dünyada kahve tüketim alışkanlıkları 

örnek gösterilerek çay tüketimine yönelik zincir mağaza formatlarının geliştirilmesinin pazarlama 

açısından çaya katkılar sağlayabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, çayın sıcak tüketim haricindeki ürün 

formlarının geliştirilmesi de önemli görülmektedir. Dünya da 2 çeşit kahve olmasına rağmen 

Starbucks’larda yüzlerce çeşit ürün halinde pazarlandığı, oysa ki onlarca farklı çay türü olmasına 

rağmen pazarlama öğesi olarak çayın siyah, yeşil, beyaz vb. birkaç üründen öteye gidememesi sektörün 

bir eksikliği olarak işaret edilmiştir.  

                                                           
1 Yıllık birleşik büyüme oranı 
2 Diğer ürün gruplarıyla karşılaştırma yapılabilmesi için ton yerine litre dönüşümü kullanılmış. Hesaplama 
yöntemi hakkında bilgi verilmedi. 



Nanda Kishore (Ticari Pazarlama (BAE & Umman), Coca-Cola), paketlenmiş çay pazarının sağlık trendi, 

yeni ürün girişleri ve HORECA müşteri grubu büyümesine bağlı olarak 2017-2023 döneminde %16 YBBO 

gerçekleştireceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Tüketicilerin günün farklı saatlerinde etkinlik 

durumlarına göre farklı içecekler tükettiklerini belirtti. Buna göre, içecek tüketiminin %58’i saat 11:00-

17:00 arasında ve %63’ü evde gerçekleşiyor. Paras Desai, (Direktör, Wagh Bakri Tea Group) çayın ihtiva 

ettiği bileşenler (kafein, flavonoidler, L-Theanine)  ve sağlık açısından faydalarına ilişkin bilgiler sundu. 

İklim değişikliği ve çay sektörü üzerinde 

etkileri konulu panelde, ilk olarak, Dr. 

Ravi Fernando (Yönetim Kurulu Başkanı / 

CEO, Global Strategic Corporate 

Sustainability Pvt Ltd. ve yönetim kurulu 

Üyesi, INSEAD Social Innovation Centre) 

çay tarımında küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin etkilerinden bahsederek bir 

takım sürdürülebilirlik yöntemleri 

önerileri paylaştı. Bu yöntemler, 

dönemsel susuzluk sorunlarıyla mücadele 

için yağmur suyunun havuzlarda 

saklanması, fabrika çatılarında güneş enerjisi panelleri kurulması ve yeniden ağaçlandırma yapılarak 

toprağın kazanılması olarak belirtilmiştir.  

Lisa Ryser (Güney Afrika Temsilcisi, Rainforest Alliance) 25 ülkede 450 çalışanıyla sürdürülebilirlik 

üzerine çalışmalar yürüten Rainforest Alliance hakkında bilgiler vermiştir. Kurum 21 çay üretici ülkede 

toplam 570.000 hektar alanda su yönetimi, enerjiye ulaşma ve hasat yönetimi konularında uygulamalar 

geliştirilmesine katkı sunmakta ve işletmelere akreditasyon sağlamaktadır. Temel olarak, modern 

toplumun tüketim alışkanlıklarını değiştirerek karbon ayak izinin azaltılmasının iklim değişikliğiyle 

mücadele için gerekli olduğuna değinmiştir. 

Üretici ülkeler için büyüme, zorluklar ve fırsatlar konulu panelde ilk olarak, Sri Lanka’dan  

Anil Cooke (CEO, Asia Siyaka Commodities PLC) söz alarak genç nüfusun göç etmesi nedeniyle mekanik 

hasat uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine değinmiştir. İthalatçı ülkelerin kalıntı oranı 

limitlerini azaltmasının üreticiler için temel bir zorluk olduğunu ifade etmiştir. Sonrasında,  

Lerionka Tiampati (CEO, Kenya Tea Development Agency Holdings Ltd., Kenya) ise ülkesindeki çay 

sektörüne ilişkin sunduğu bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir;  

 Kenya’da 3 dönüm ve altı araziye sahip küçük üreticilerin toplam üretimin %75’ini, GSMH’nin 

%25’ini ve ihracatının %65’ini gerçekleştirmektedir. 

 Ağırlıklı olarak siyah çay üretimi yapılmaktadır. 

 Kenya çay üretiminde dünyada üçüncü, ihracatında ise birinci sırada yer almaktadır. 

 Çay hasadı çoğunlukla elle yapılmaktadır. 

  5 milyondan fazla kişiye geçim sağlamakta ve toplam istihdamın %18’ini oluşturmaktadır. 

 218 bin hektar alanda yıllık 440 bin ton çay üretimi yapılmaktadır. 

 2017 yılında 415 bin ton çay ihracatına karşılık 1,3 milyar USD gelir elde edilmiştir. 



Tiampati çay üretimindeki zorlukları döviz kuru ve çay fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim maliyetleri 

(enerji, gübre, işçilik), yatırım kredilerinin yüksek maliyeti, iklim değişikliği, arazi bölünmesiyle küçülen 

çaylıklar, zaman alan sertifika işlemleri, müşteri damak tadındaki değişim, ana pazarlardaki politik ve 

ekonomik tutarsızlıklar, yetersiz Arge bütçesi olarak tanımlamıştır. Fırsatları ise ileri geri entegrasyon, 

ürün-pazar çeşitlendirme, yenilenebilir enerji yatırımları, verimlilik artırma çalışmaları, çay 

bahçelerinde mekanizasyon, makul ve erişilebilir yatırım kredileri olarak sıralamıştır. 

Ms. Nguyen Thi Anh Hong (Yönetim Kurulu Başkanı, Vietnam Tea Association ve Direktör, Çay Pazar 

Geliştirme ve Araştırma Merkezi, Vietnam) ülkesindeki çay sektörü hakkında paylaştığı bilgiler aşağıda 

özetlenmiştir; 

 Çay ihracatının %46’sı yeşil, %53’ü siyah çay 

 İhracatta ilk üç ülke; Afganistan (%30,2), Tayvan (%16,4), Endonezya (%15,6) 

 Yıllık çay 185 bin ton üretimi, 134 bin hektar arazide 22 bin müstahsil tarafından 

gerçekleştiriliyor. 

 Toplam üretim değeri 531 milyon USD 

 29 çay üretici işletme bulunuyor. 

 İç piyasa 40.000 ton (ort. fiyat 7 USD/kg), ihracat 145.000 ton (1,645 USD/kg) 

Hong temel zorlukları ithalatçı ülkelerin 

maksimum kalıntı seviyelerindeki değişimler, 

ihracat fiyatının pazarın altında kalması, 

fabrikalardaki kalite yönetim sorunları, 

üretici ve müstahsil arasındaki zayıf bağlantı, 

işçi bulmakta yaşanan sorunlar, kahve ve 

biber tarımı alternatifi olması, iklim 

değişimine bağlı olarak düşen hasat, devlet 

projeleriyle kaybedilen çay tarımı arazileri 

olarak belirtmiştir. Fırsatları ise ihracatta 

uzmanlık, birçok pazara girilmiş olunması, 

büyüyen iç pazar, artan girişimci ilgisi, ürün çeşitliliği, çok eski çay kültürüne sahip olması olarak ifade 

edilmiştir.  

Mohit Agarwal (Grup Direktörü, Asian Tea Group, Mozambik) ülkesinde 1920 yılında Portekizliler 

tarafından başlatılan çay tarımının 1981 yılında 22.000 ton yaş yaprak hasadına ulaşmasına rağmen iç 

karışıklık döneminde düşen üretim sonucunda şu anda 1.500 ton olduğunu belirtmiştir. 1978 yılında 21 

fabrikada çay işlenirken 1990 yılında 6 fabrikanın faal olduğu ifade edilmiştir. Son yıllarda 

gerçekleştirilen çalışmalarla 5.000 tona kadar çıkarılmış. Agarwal ülkesindeki fırsatları Nacala limanına 

erişim, organik çay potansiyeli, kesintisiz temiz enerji, sözleşmeli işçi olarak tanımlarken zayıflıkları ise 

devlet desteği eksikliği, ticari sunum olmaması, nitelikli iş gücü eksikliği, yüksek faiz oranları (>%30) ve 

iklimin yıl boyu üretime uygun olmaması olarak ifade etmiştir. Fırsatları yenilenebilir yeşil enerji, 

karbon kredisi potansiyeli, özel sektörün büyüme isteği olarak tanımlarken tehditleri ise iklim 

değişiminin üretimi etkilemesi, artan üretim maliyetleri ve yaşlanan çaylıklarda düşen verim olarak 

belirtmiştir.   

 



Rachmat Badruddin (Yönetim Kurulu Başkanı, Endonezya Tea Board, Endonezya) ülkesinde 2017 

yılında 146 bin ton üretim, 54 bin ton ihracat, 15 bin ton ithalat ve 107 bin ton iç Pazar tüketimi 

gerçekleştiğini belirtmiştir. Üretimin çoğunlukla yeşil ve siyah çay olduğu ifade edilmiştir. Badruddin, 

dünya çay üretiminin yaklaşık %70’inin küçük üreticiler tarafından yapılıyor olması nedeniyle 

sorunlarının çözümü için çalışma yapılması gerektiğine değinmiştir. Bu doğrultuda, küçük üreticiler 

konfederasyonu kurulması için çeşitli girişimler başlatıldığını belirtmiştir.  

Şaziye Ayla ILGAZ (ÇAYKUR Çay Araştırmaları 

Enstitüsü,  Teknoloji Kısım Müdürü, Türkiye) 

kimyasal mücadele uygulanmaması nedeniyle 

Türk çayının diğer çaylardan farklılaşan olumlu 

yönüne işaret etmiştir. Pestisid madde 

içermeyen Türk çayının mevcut haliyle dünyanın 

en doğal çayı olduğu ve yapılan çalışmalar ile 

organik sertifikalı çay üretiminin 

yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade 

etmiştir. Çeşitli sebeplerden kaynaklanan sektör 

sorunlarının giderilmesi için bir düzenleme ihtiyacı olduğu ve buna yönelik çalışmaların yürütüldüğü de 

bir diğer önemli mesajdır.  

Christian Dinkler (Satış Başkanı, Martin Bauer Group), çay, meyve ve bitkisel demle ürünlere ilişkin 

küresel trendlere ilişkin konuşmasında aromalı çayların pazar payının 2016 yılında arttığını ifade 

etmiştir. Bazı markaların müşteri farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaları sonucunda son on yılda 

yüksek kalite yaprak çaylara özellikle genç kuşakta bir talep artışı sağlandığını ifade etmiştir. Henüz 

küçük bir niş grup olmasına rağmen gurme kalite çaylar aynı kahvede olduğu gibi trend halne gelmekte 

olduğuna işaret etmiştir. Müşteri beklentileri doğrultusunda vitamin ve besin takviye edilmiş çay 

içecekleri, soğuk demlenen çay poşetleri, kapsül çaylar gibi yeni ürünlerin pazara sunulmakta olduğunu 

belirtmiştir. 

Çay tüketicisi ülkelerde büyüme, zorluklar ve fırsatlar konulu panele katılan panelistlerin 

konuşmalarından kısımlar aşağıda sunulmaktadır: 

Mitra Mobayen (Genel Müdür, Tala Tea, İran) söz almıştır. Yıllık 120 bin ton çay tüketiminin yapılığı 

İran’da iç üretimin talebi karşılama oranının %30 seviyesinde olduğunu belirtmiştir. İran çay üretiminde 

pestisid kullanılmaması ve organik üretim avantaj olarak belirtilmiştir. Mobayen sunumunda son 

yıllarda ülkemiz çay sektörü tanıtımında kullanılan “üzerine kar yağan çay” söylemini benzer bir şekilde 

ifade etmiştir.  

Ali Al Khabbaz (İş Geliştirme Müdürü, Saeed Ahmed Al Mahroos & Sons Company, Suudi Arabistan) 

2017 yılında ülkesindeki çay tüketiminin 35 bin tona çıktığını ve ağırlıklı olarak talebin Darjeeling ve 

Assam çaylarına yönelik olduğunu ifade etmiştir. Gümrüklerde kontrollerin oldukça sıkı tutulmasının 

işletmelerin temel sorunu olduğunu belirtmiştir. 

 

 



Asif Paracha (Yönetim Kurulu Başkanı, Pakistan Tea Association, Pakistan) ülkesindeki çay tüketiminin 

%85 oranında yeşil çay olarak gerçekleştiğini belirtmiştir. Çayın tüm kuşaklar tarafından tercih edilen 

bir içecek olması nedeniyle nüfus artışına bağlı olarak pazarın da büyüdüğünü ifade etmiştir. 2017 

yılında 175 bin ton çay tüketilen ülkede çay sektörü toplam ticaret hacmi 540 milyon USD olarak 

belirtilmiştir. Pazarın %45’ine Lipton markasının sahip olduğu ve kalanının büyük oranında dökme 

ithalatçıların elinde olduğunu ifade etmiştir. Pakistan çay sektöründe maliyetlerin enflasyon ve 

devalüasyon etkisinde sürekli değişmesinin temel bir sıkıntı olduğuna değinmiştir. 

Ramaz CHANTURIYA (Genel Direktör, Rusteacoffee, 

Rusya) 2017 yılında gerçekleştirilen 161 bin ton ve 

2,8 milyar USD tutarında çay ithalatı 

gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Çayın %93’ü 

dökme olarak ithal edilirken ana tedarikçiler sırasıyla 

Hindistan, Sri Lanka ve Kenya olarak belirtilmiştir. 

Tüketimin % 92’si siyah ve %8’i yeşil çay olarak 

gerçekleşirken son yıllarda artan kahve tüketiminin 

çay pazarı için temel bir zorluk olduğuna değinmiştir. 

Özellikle, son yıllarda kahve pazarındaki büyümenin 

değerli ürünlerin krizlerden etkilenmediğinin göstergesi olduğuna işaret etmiştir. Tea Masters Cup 

etkinlikleriyle tüketicilerin çay demleme ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak çaya 

değer katmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etmiştir.  

Hawraz Jamal (Müdür, Sheraz Intl Trade & Transport, Irak) yıllık yaklaşık 30 bin ton çay tüketimi olan 

ülkede ağırlıklı olarak Sri Lanka ve Hindistan çaylarının tüketildiğini ifade etti. Sri Lanka çayları 1760 

USD/ton ve hindistan çayları 1650 USD/ton fiyatla ithal edildiğini belirtti. Çayın önem verilen bir içecek 

olduğu, Türk usulü demlendiği, ailelerin kendi renk ve tat beklentilerini elde etmek için harman yaptığı 

ve birbirileriyle yarıştığı bir çay kültürleri olduğundan bahsetti. 

Yahya Beyad (CEO, Britannia Tea Co., İngiltere) 2017 yılında 107 bin ton çay tüketilen İngiltere’de yıllık 

kişi başı tüketimin 1,65 kg olduğunu ve tüketimin %95’inin poşet çay şeklinde gerçekleştiği bilgisini 

paylaştı. Dört yüz yıldır çay içmekte olan bir millet olarak çayın hayatlarında önemli bir yeri olduğunu 

ifade etti. Genel olarak, çay tüketiminin kahvenin iki katı olmasına rağmen fiyatlarının kahvenin yarısı 

kadar olduğunu belirtti. Tüketicilerin maliyetine bakmaksızın kalite için ödeme yapmakta olduklarına 

işaret etti. Bu nedenle, özel çayların pazardaki büyüme oranlarının dikkat çekici olduğunu ifade etti. 

Maksimum kalıntı seviyelerine ilişkin standartlar nedeniyle bazı ülkelerden ithalatta sorun 

yaşanabildiğini belirtti. 



Dan BOLTON (Baş Editör, STiR Coffee & Tea, ABD) 2015 yılı 

itibariyle 1 milyar USD üstü çay sektörü hacmine sahip ülke sayısı 

10’a çıkarken 2021 yılı itibariyle çayın küresel toptan ticaret 

hacminin 44,3  milyar USD’ye ulaşmasını öngördüğünü ifade etti. 

2012-2017 döneminde %24 YBBO sağlanarak 2017  yılı pazar 

hacminin 12 milyar USD’ye ulaştığını belirtti. Bu pazarın %58.3’ünü 

içime hazır çay içecekleri, %21,6’sını poşet ve kapsül çaylar ve 

%17’sini premium yaprak çaylardan oluştuğuna işaret etti. Pazarın 

ümit verici olmasına rağmen günlük tüketimin ortalama yarım 

fincan kadar olduğunu ve nüfusun ancak %23’ünün hergün çay 

içtiğini belirtti. Amerika pazarındaki tüketicilerin çaya aşina 

olmaları nedeniyle doğru tanıtım ve tecrübeye dayalı etkinlik 

programlarıyla çay tüketiminin artırılabileceğini ifade etti. 

Yatırımcıların bu pazarda yer alabilmek adına ürün geliştirme ve perakende zincirleri oluşturma 

konularına ağırlık verdiklerini ifade etmiştir. Damak tadı ön planda olmasına rağmen çeşitliliğin de 

pazarda talep edilen bir unsur olduğu belirtilmiştir. Özellikle çayın sağlık faydalarının artık tüketiciler 

tarafından daha fazla bahsedilen bir konu olduğu ifade edilmiştir. ABD’de faaliyetlerini sürdüren 

Teavana, Jamba Juice & Talbott Tea, Argo Tea gibi franchise zincirlerinin pazardaki önemlerine ve çay 

tüketimi trendlerini belirlemek üzerindeki olumlu etkilerine değinmiştir. 

Görüş ve Öneriler 
Dubai Tea Forumun dünya çay sektörünün ortak meselelerinin görüşülmesi ve çözüm önerilerinin 

tartışılması için önemli bir organizasyon olduğu düşünülmektedir. Bunun yanısıra, dünya çay sektörüne 

ilişkin pazar gelişmeleri, fiyat yapılanmaları ve rekabet yapısıyla ilgili bilgilerin de bizzat konunun 

otoritelerinden dinlenmesi sektörel verilerin güncelliği ve vizyon gelişimi açısından da önemli 

görülmektedir. Bu nedenle organizasyona düzenli olarak katılım sağlanmasının Türk çayının etkin 

tanıtımı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Türkiye iç piyasa talebinin büyük oranda yerli üretim ile karşılanması nedeniyle dış ticaret hacimleri 

itibariyle dünya çay ticaretinin göreceli olarak dışında kalmış bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Bu 

görüşün hakim olmasında günümüze kadar Türk çay sektörünün bir takım faktörler nedeniyle yurt içine 

kapalı kalmasının da etkisinin olduğu söylenebilir. Dış pazarlar konusunda bilgi seviyesinin yeterli 

olmaması, pazarlama ve tutundurma faaliyetlerinin maliyetleri, münferit bazda düşünüldüğünde ölçek 

avantajlarından yararlanılamaması ve dış piyasa fiyat yapıları gibi etkenler dışa açılımı engelleyen 

önemli sorunlar olarak işaret edilmektedir. Son yıllarda Türk çay sektörü temsilcilerinin artan dış ülke 

ziyaretleri sayesinde edindiği bilgiler ve dış pazarlarda oldukça yüksek fiyatlara satılan çayların kalitesi 

üzerinde yapılan değerlendirmeler, bir çok özelliğiyle önemli rekabet avantajı potansiyeli bulunan Türk 

çayının dışa açılması yönünde girişimleri motive etmektedir. Çay sektöründeki dünya ticaretinin 

yapısına ve talep durumuna bakıldığında Türk çayının organik siyah ve yeşil çay olarak ihracatında 

önemli fırsatlar olduğu düşünülmektedir. Etkin ve planlı tanıtım ve satış kanalı geliştirme 

yaklaşımlarıyla Türk çayının dünya pazarındaki niş segmentler için aranılan ve fiyat/kg oranı yüksek bir 

marka halinde geliştirilebileceği öngörülmektedir. Bu sayede nispeten az miktarda ama yüksek getirili 

ihracat yapılması da sağlanabilecektir. Bu tarz girişmler için müşterek bir pazarlama firmasının 

kurulması riskin sektör temsilcileri arasında dağıtılmasına ve hedef pazarlarda daha güçlü bir yapıyla 

hareket edilmesine imkan vereceği için gerekli görülmektedir. 



Özellikle, yasal düzenleme çalışmaları ile getirilecek yapısal reformların kalite seviyelerini artırıcı katkı 

sağlaması ve çayın organik tarıma geçiş sürecinin tamamlanması ile Türk çayının dünya çay sektöründe 

elit bir noktaya yerleşeceği öngörülmektedir. İçerisinde pestisid madde bulundurmayan çay olma 

özelliğiyle sağlık bilinci artan tüketici kitleleri için tercih sebebi olacak çayımızın Türk çayının çay 

kültürümüze has unsurlarla birlikte tanıtımına yönelik pazarlama planları hazırlanması ve uygulanması 

önemli görülmektedir. Bu yaklaşım, tecrübeye dayalı tüketimin arttığı ve çay içenlerin çayın üretimini 

de görmek istediği gerçeği göz önünde bulundurularak Avrupa’ya en yakın çay üretici bölge 

konumunda olan Doğu Karadeniz illerinde çay agroturizmine yönelik gelişmeye de katkı sağlayabilir. 

Bu doğrultuda, Rize ili Çayeli ilçesinde yer alan Kuspa turizm bölgesindeki 780 dönüm hazine 

taşınmazının Çay Temalı Tatil Köyü olarak değerlendirilmesi için taslak tasarımlar hazırlanması 

potansiyel yatırımcıları da cezbedebilir. Ayrıca, Rize Ticaret Borsası tarafından Ajans desteğiyle 

yürütülmesi planlanan Çay Çarşısı Güdümlü Projesi de çayımızın kültürle birlikte tanıtılması konusunda 

önemli katkılar sağlayarak çay ticaret hacmi ve turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı 

öngörülmektedir. 

Bu ve benzeri konularda bir çok toplantı yapılmış ve stratejiler geliştirilmiş olmakla birlikte eylem 

planlarının da bir an önce somut uygulamalara dönüştürülmesi için girişimlerin başlaması zaruridir. Bu 

manada, ölçek ekonomisinden yararlanılması için Türk çayının bir bütün olarak tanıtılması adına çay 

tanıtım grubu oluşturulması (Darjeeling ve Sri Lanka çay sektörü ortak girişiminde olduğu gibi) ve 

uluslararası organizasyonlara katılım sağlanması önem arz etmektedir. Bu yapılanma oluşturulana 

kadar olan süre zarfında ise belirlenecek bir takım uluslararası organizasyonlara bir heyetin katılmasının 

dünya piyasalarının takip edilmesi ve strateji altyapısının tasarımı için gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Her yıl sürekli olarak düzenlenen bu organizasyonlar takip edilerek katılım sağlanmasının önemli bir 

bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. Ek olarak, bu organizasyonlardan elde edilen izlenimler 

çerçevesinde Türkiye’de de uluslararası bir organizasyon yapılmasının Türk çayının dünya çay 

sektöründe itibarının daha da artırılmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

Türkiye yıllık 255 bin ton üretim rakamıyla dünyanın beşinci en büyük üreticisi olmasına rağmen FAO 

verilerinde eksik bilgiler bulunmaktadır. Uluslararası verilerin doğruluğunun takibine önem verilmesi, 

FAO gibi kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi önem ifade etmektedir. Ayrıca, üretim hacmi ve önemli 

çay ithalatçısı pazarlara yakınlığı düşünüldüğünde Doğu Karadeniz küresel çay sektörüne hizmet veren 

önemli bir lojistik merkez haline gelme potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz 

Endüstriyel Gelişme Bölgesi  ve Lojistik Merkezi projesinin hayata geçmesi halinde çay sektöründeki 

Hindistan, Sri Lanka ve Çin gibi ihracatçı ülkelerden de talep gelecebileceği düşünülmektedir. 

 


