
 

 
  

 

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

 

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Kurulması 
Teknik Yardım Projesi 

 
TR07R1.10-04/001 

 

Değer Zinciri Analizi  

  
Aktivite C1.1.1 

 

Ağustos 2017 



 

 

Sorumluluk Reddi 

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

 





 
 

 
 
 
 

 
 

2 

İÇİNDEKİLER 

I. GİRİŞ .................................................................................................... 3 
1.1. Arka Plan .................................................................................................................................... 3 

1.2. Amaç ve Kapsam ........................................................................................................................ 9 

1.3. Yöntem ..................................................................................................................................... 10 

II. DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ ....................................................................... 11 
2.1. Değer Zinciri Temel Faaliyetler ................................................................................................ 11 

2.1.1 Yaş Çay Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Yaş Çay Yaprağı Üretimi ile ilgili Faaliyetler ............ 11 

2.1.2 Yaş Çay Yaprağı Hasadı ve hasat Sonrası ile ilgili Faaliyetler.......................................... 15 

2.1.3 Yaş Çay Yaprağının İşlenerek Kuru Çay Üretilmesi ile ilgili Faaliyetler ........................... 19 

2.1.4 Kuru Çayın Üretimi Sonrası Faaliyetler .......................................................................... 25 

2.2. Türk Çay Sektörü Değer Zinciri Haritası ................................................................................... 27 

2.3. Değer Zinciri Yasal ve Politika Çerçevesi  ................................................................................. 34 

2.4. Değer Zinciri Destekleyici ve İşbirliği Kurumları  ...................................................................... 39 

2.4.1. Değer Zinciri Destekleyici Kurumlar ............................................................................... 39 

2.4.2. Değer Zinciri İşbirliği Kurumları ...................................................................................... 42 

III.  DEĞER ZİNCİRİ SINIRLILIKLAR VE FIRSATLARIN ANALİZİ ..................... 43 

IV.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .............................................................. 48 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

3 

I. GİRİŞ 

1.1 Arka Plan 

Çay, Çince “ça” kelimesinden türetilmiştir ve bütün diller, bu içecek için bundan aldıkları ve 

ürettikleri kelimeleri kullanırlar. Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çay 

(camellia sinensis), çaygiller (Theaceae) familyasından nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve 

tomurcukları içecek maddesi üretmekte kullanılan bir tarım bitkisidir. Camellia Assamica ve 

Camellia Sinensis olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Üç farklı şekilde elde edilen çay; yeşil 

çay, siyah çay ve oolong çay olarak bilinmektedir. Bunların yanı sıra, Camellia Sinensis 

bitkisinin bazı varyetelerinin tomurcuk ve genç yapraklarından yapılan özel bir çay grubu olan 

beyaz çay da vardır. Çay dünyada ilk defa Çin ve Hindistan’da yetiştirilmeye başlanmış olup 

anavatanı Assam olarak adlandırılan Hindistan’ın Çin’e bakan iç taraflarındaki bölgedir. Çay 

bitkisinin M.Ö. 2700 yıllarında Assam bölgesinden Çin’e taşındığı ve orada da kültürü 

yapılmaya başlandığı bilinmektedir.1 

Dünyada 50 ülkede çay üretimi, 170 ülkede çay ticareti yapılmakta ve 2 milyar insanın geçim 

kaynağını çay oluşturmaktadır. Çay; dünyanın en doğal içeceği ve uluslararası ticarette önemli 

bir ürün durumundadır. Dünya Çay Raporu 2016 verilerine göre son on yılda dünyada çay 

üretim alanları 4,52 milyon hektara ulaşmıştır. 2016 yılında çay üretimi % 4,2 artarak 5,31 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya çay üretiminin % 86’sı Asya’da, % 11’i Afrika’da ve 

% 3’ü diğer ülkelerde gerçekleşmektedir. Dünya kuru çay üretiminde, 2.270 milyon ton ile Çin 

birinci, 1.210 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri 

Lanka dördüncü sırada yer alırken, 259 bin ton ile Türkiye beşinci sıradadır. Diğer önemli 

üretici ülkeler ise 179 bin ton ile Vietnam,  129 bin ton ile Endonezya’dır. Dekar başına verim, 

Kamerun’da 2.744 kg, Malavi’de 2.361 kg, Hindistan’da 2.131 kg, Türkiye’de 1.800 kg iken 

dünyanın en büyük çaylık alanlarına sahip Çin de yıllık dekar başına üretim 794 kilogramdır.  

Çin’de %66,3 oranında 1,51 milyon ton yeşil çay üretilmektedir. Hindistan’da ise 22 ayrı 

bölgede üretilen çayın % 91’i CTC (Cut, Tear, Curl) yöntemi ile 1,1 milyon ton siyah çay 

üretilmektedir. Kenya ise CTC üretim ile en büyük ikinci siyah çay üreticisidir, ülkenin 2016 yılı 

                                                             
1 Çaykur, Çay Sektörü Raporu, 2016 
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verilerine göre üretimi 475 bin tonlara erişmektedir. Sri Lanka’da Ortodoks teknikleri ile 

üretim yapılmaktadır, 2016 yılında üretim % 11 seviyesinde düşüş göstermiştir. 

Dünyada yıllık çay tüketimi kişi başı 500 gr civarındadır. Dünya çay tüketiminde siyah çay daha 

çok batı ülkelerinde, Ortadoğu ve Avrupa’da, yeşil çay ise Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde 

tüketilmektedir. Dünya çay tüketiminde Çin %36’lık oranla 1,8 milyon ton tüketimle lider 

durumdadır ancak yıllık kişi başı tüketimi 0,75 kilogramdır. Diğer taraftan yılık kişi başı 

tüketiminde Türkiye 3,5 kilogramla birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’den sonra en çok çay 

tüketen ülkeler sırasıyla; Afganistan (2,44 kg), Libya (2,19 kg), Katar (1,8 kg), İngiltere (1,7 kg) 

dir. Dünyada İslam ülkelerinde gıda, sağlık, sosyal içecek olarak tüketilen çay, bazı ülkelerde 

kültürel seremoni için tüketilmektedir. Çay tüketimi üretici ülkeler arasında yükseliş 

eğilimindedir. Genç nesillerin çay tüketimi özellikle üretici ülkelerde artarken, batı ülkelerinde 

bu oran düşüş eğilimindedir. 

Dünya çay sektöründe yeşil çay pazarı siyah çaydan daha fazla büyüme göstermektedir.  Ancak 

siyah çay uluslararası pazarda halen daha çok ilgi görmektedir. Dünya çay ticaretinde 2016 yılı 

verilerine göre 1,58 milyon ton çay ihracatı yapılmaktadır ve bu ihracatın %78’i siyah çaydır. 

Yeşil çaydaki dünya ihracatı ise 428 bin ton civarındadır. Dünyada 170 ülkeye çay ihracatı 

yapılmaktadır. Kenya 443 bin ton, Çin 325 bin ton,  Sri Lanka 301 bin ton, Hindistan 225 bin 

ton, Vietnam 134 bin ton ihracat yaparken Türkiye’nin ihracatı 5 bin ton seviyesindedir. Kenya 

çay ihracatının çok büyük kesimini Hindistan, Mısır, İngiltere, Amerika gibi ülkelere 

yapmaktadır. Çin çay ihracatının büyük kesimini Fas, Rusya, Pakistan, Avrupa ülkeleri olmak 

üzere 120 ülkeye yapmaktadır. Sri Lanka, 160 ülkeye çay ihracatı yaparken, ihracatta %6,6 

civarında düşüş yaşamıştır. Hindistan toplam üretiminin %18’ini İran,  Fas, Pakistan gibi 

ülkelere ihraç etmektedir. Dünyada 220 civarında ülke çay ithalatı yapmaktadır. Bunların 

başında 180 bin ton ile Rusya, 155 bin ton ile Pakistan,  130 bin ton ABD, İngiltere gibi ülkeler 

yer almaktadır.2 

Türkiye’de çay yetiştirme konusunda ilk girişimin Osmanlı’da Tanzimat devrinde 1888 yılında 

yapıldığı, dönemin yazılı belgelerinden anlaşılmaktadır. Edinilen bilgiye göre, Japonya’dan 

                                                             
2 Dünya Çay Raporu, 2016, www.cayhaber.net 
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getirilen çay tohumları Bursa ilinde ekilmiş, ancak ekolojik özelliklerin çay yetiştiriciliği için 

uygun olmaması nedeniyle bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye’de çay tarımının 

başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, 

Batum ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay ve narenciye bitkilerinin 

yetiştirilebileceği belirtilmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme 

kavuşturulması için, 1917 yılında hazırlanan rapor da dikkate alınarak, TBMM’de 1924 yılında, 

Rize ili ve Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine dair 407 

Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu kanun ile yasal güvenceye kavuşturulmuştur. 1924 

yılından 1937 yılına kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile Batum’dan 1937 

yılında 20 ton, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 40 ton çay tohumu ithal edilerek çay bahçesi 

tesisi çalışmalarına başlanmıştır. İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında 

gerçekleştirilmiştir.3 

Günümüzde, Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gürcistan sınırından 

başlayarak Ordu’nun Fatsa ilçesine kadar uzanan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde 

başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bu bölge dünya çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler 

arasında yer almaktadır. Çin, Hindistan, Sri Lanka gibi Asya ülkelerinde çayın üretim bölgeleri 

ekvatoral iklimin etkisiyle sıcaklık eksi seviyelere düşmemekte, bundan dolayı yıl boyu çay 

üretimi yapılmaktadır. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde ise sıcaklık eksi seviyelere 

düşmekte, çay tarlaları yılın 6 ayı nadasta kalmaktadır. Kış aylarında çay bahçelerinin üzerine 

kar yağması Türk çayına önemli bir özellik kazandırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ülkemizde 

çay bahçelerinde zirai ilaçlama yapılmamaktadır. Bu da dünyada üretilen çayların aksine Türk 

çayına dünyanın en doğal çayı olma özelliğini vermiştir. Türk çayının bu yapısal farklılığından 

dolayı iyi bir tanıtımla dünya pazarında en pahalı satılan en kaliteli çay olma kabiliyeti 

mevcuttur.4 

                                                             
3 Çay Sektörü SWOT Analizi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2008 
4 Türk Çay Sektörü Güncel Durum Raporu, Rize Ticaret Borsası, 2015 
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2016 yılı verilerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 5 ilde toplam 829.505 dekar 

çaylık alanda 212.692 üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır.5 Çaylık alanların büyük bir bölümü 

(%66) Rize ilinde bulunmaktadır. Toplam çaylık alanlarının %20’lik bölümü Trabzon, %11,5 

ise Artvin il sınırları içinde yer almaktadır. Giresun ve Ordu illerinde ise diğer illere oranla 

oldukça az miktarda çaylık alan mevcuttur (Şekil-1).  

Şekil 1. Çaylık Alanların İllere göre Dağılımı

 

18 yaşını bitiren kişiler çaylık cüzdan ve ruhsat alarak çay üretimi yapabilmektedirler. Toplam 

üretici sayısı çaylık cüzdan sayısı ile eşittir. Bir kişi birden fazla cüzdana sahip olabilmektedir. 

Çaykur 2016 Çay Sektör Raporu’na göre, cüzdan sayısına göre toplam 212.692 çay üreticisi 

bulunmaktadır ve bu üreticiler arasından 3.966 adedi birden fazla cüzdana sahiptir. Buna göre, 

tekil TC numarasına göre toplam üretici sayısı 208.726 dır. Çaylık alanlar ile orantılı olarak 

üreticilerin de çoğunluğu Rize ilinde, en az bölümü de Ordu ilinde bulunmaktadır (Şekil-2).  

                                                             
5 Çaykur, Çay Sektörü Raporu, 2016 
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Şekil 2. Çaylık Alan ve Üretici Sayılarının İllere göre Dağılımı

 

Yıllık yaş çay ürünü rekoltesi iklim ve tarımsal teknik önlemlere bağlı olarak 1.250 – 1.350 bin 

ton arasında değişebilmektedir. Çaykur 2016 Çay Sektör Raporu’na göre, 2016 yılında toplam 

yaş çay alımının %53,1’i Çaykur (688 bin ton), %46,9’u ise özel sektör (608 bin ton) tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev2) göre çay 

üretimi ile ilgili TOBB kayıtlarında yer alan NACE kodları aşağıdaki Tablo-1 de belirtilmektedir. 

Tablo 1. Çay Üretimi ile ilgili NACE Kodları 

10.83 Kahve ve Çayın İşlenmesi 

10.83.01 Çay Ürünleri İmalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri) 

10.83.13.00.01 Siyah Çay (3kg ve daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde) 

10.83.13.00.02 Yeşil Çay (3kg ve daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde) 

10.83.13.00.03 Siyah Çay (3kg dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar – dökme) 

10.83.13.00.04 Yeşil Çay (3kg dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar – dökme) 

10.83.14.00.01 Çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri 

547,135

165,982

95,433

20,844
111
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İlk çay işleme fabrikası, 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesi’nde, Merkez 

Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay yaprağı 

üretiminin artırılması çay işleme fabrikalarının sayısını da giderek artmasını zorunlu kılmış, 

1973 yılında kurulan yaş çay işleme fabrika sayısı 32’ye, 1985 yılında 45’e, 2007 yılında da 

(kamu ve özel sektör fabrikaları olarak faal olanlar) yaklaşık 200’e ulaşmıştır. 1963 yılına kadar 

ithalat ile karşılanan iç tüketim talebi 1963 yılından sonra yurt içi üretimi ile karşılanmaya 

başlamıştır.6   

TOBB Sanayi Veri Tabanı Eylül-2017 verilerine göre çay üretimi ile ilgili Tablo-1 de belirtilen 

NACE kodlarına göre üretim yapan 196 çay işletmesi bulunmaktadır (Tablo-2).  

Tablo 2. Çay İşleme Tesislerinin İllere göre Dağılımı 

 
Siyah Çay                

Hazır Paket 

Siyah Çay                

Dökme 

Yeşil Çay                

Hazır Paket 

Yeşil Çay                

Dökme 

Çay Ekstre, Esans, 

Konsantre 
TOPLAM 

Artvin 2 6 0 0 0 8 

Giresun 7 2 0 0 1 10 

Ordu 1 1 1 0 0 3 

Rize 33 77 3 3 2 118 

Trabzon 7 25 0 0 0 32 

Diğer 13 0 5 0 7 25 

Toplam 63 111 9 3 10 196 

 

 

                                                             
6 Çay Sektörü SWOT Analizi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2008 
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Doğu Karadeniz Bölgesinde birçok çay işleme tesisinin yanı sıra Çaykur’a ait 1 Çay Paketleme 

tesisi de mevcuttur. 196 işletme arasından 45 adedi Çaykur yaş çay işleme fabrikalarıdır, özel 

sektöre ait 151 çay işleme tesisi bulunmaktadır. Çay işleme tesislerinin %87’si (171 adet) Doğu 

Karadeniz Bölgesinde yer alan 5 ilde faaliyet göstermektedir. 25 tesis ise Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde yer alan illerde bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 171 tesisten, 

118 adedi Rize’de, 32 adedi Trabzon’da, 10 adedi Giresun’da, 8 adedi Artvin’de ve 3 adedi ise 

Ordu’da yer almaktadır.  

Çay işlemesi yapan tesislerin toplam üretim kapasitesi 427.841.828 kg’dır. Üretim kapasitesi, 

hazır paket siyah çaylar için 111.594.850 kg iken dökme siyah çay için 313.803.620 kg’dır. 

Bununla birlikte, yeşil çay üretim kapasitesi 1.098.932 kg ve çay ekstre, esans ve konsantreleri 

için üretim kapasitesi ise 1.344.426 kg’dır. 196 çay işleme tesisinde toplam 17.840 kişi 

istihdam edilmektedir. İstihdam edilen bu kişilerin %84’ü işçi statüsünde çalışmaktadır. 

Tesislerde çalışanların çoğunluğu (%88) siyah çay işlemesinde, geri kalan bölüm ise yeşil çay 

işleme ve çay ekstre, esans ve konsantre üretiminde çalışmaktadırlar.7  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2007 yılına ait raporuna göre, çay kampanya 

döneminde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde özel sektörde istihdam edilen işçi sayısı 

6.300, kamu sektöründe istihdam edilen işçi sayısı 15.390 olup, sektörde toplam olarak 21.690 

işçi istihdam edilmektedir. Kampanya dönemi dışında ağırlıklı olarak mamul kuru çayın 

paketlenerek pazarlanması yapıldığından, işçi sayısı özel sektörde yaklaşık 1.300’e kamu 

sektöründe de 3.900’e kadar azalmaktadır. Bu nedenle istihdam kampanya dışında yaklaşık 

%75 azalmaktadır.8 Belirtilen çalışan sayıları yıllar itibariyle artış gösterse de, kampanya 

dışında istihdam oranının benzer oranda azaldığı düşünülmektedir.  

1.2 Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın temel amacı, Türk Çay Sektörünün mevcut değer zinciri analizinin yapılarak, 

değer zinciri kapsamındaki temel faaliyetlerin incelenmesi ve bu faaliyetlerden kaynaklanan 

sınırlılıklar ile fırsatların belirlenmesidir. Bununla birlikte, değer zincirindeki faaliyetlerin 

                                                             
7 TOBB Sanayi Veri Tabanı (http://sanayi.tobb.org.tr/kod_bulma.php; Erişim Tarihi: 24.09.2017) 
8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çay Sektörü Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu, 2007 
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değerlendirilerek Türk çay sektörünün rekabetçiliğinin geliştirilmesi yönünde özellikle özel 

sektör şirketlerinin önemli rol alacağı stratejilerin belirlenmesi için öneriler geliştirilmesi de 

çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda, bu raporda Türk Çay Sektörü değer zinciri haritası, değer zinciri 

temel faaliyetleri ve aktörler, değer zincirinin temel faaliyetlerini destekleyici ve işbirliği 

kurumları, değer zincirinin sınırlılıkları ve değer zincirinde oluşan fırsatlar ile rekabetçilik ile 

ilgili değerlendirmeler yer almaktadır.  

1.3 Yöntem 

Bu çalışma için birincil ve ikincil verilerden yararlanılmıştır. Öncelikle çay sektörü ile ilgili 

mevcut çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Türk Çay 

Sektörü için temel faaliyetlerin ve aktörlerin yer aldığı Değer Zinciri Haritası hazırlanmıştır. 

Bununla birlikte, Türk Çay Sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sektör için oluşan fırsatlar ve 

tehditler (GZFT Analizi) mevcut çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda değer 

zincirindeki faaliyetler temelinde derlenmiştir.  

Hazırlanan değer zinciri haritası ile GZFT analizinin birincil veriler ile teyit edilmesi amacıyla 

23-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Türk Çay Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

temsilcileri ile sektörün destekleyici ve işbirliği kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile 3 Odak 

Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tüm Odak Grup Toplantılarında öncelikle katılımcılar ile 

birlikte sektörün değer zinciri faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapılmış, daha sonra ise GZFT 

analizinde belirlenen hususlar ile ilgili katılımcıların her birinin değerlendirme yapması 

istenmiştir. Odak Grup Toplantılarını müteakiben, Türk Çay Sektörünün değer zinciri 

faaliyetlerinin yanı sıra, sektörün rekabetçiliği ile ilgili derinlemesine bilgi elde edebilmek 

amacıyla sektörde faaliyet gösteren işletmelerden bazıları ve sektörel kuruluşların temsilcileri 

ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Sektör ve sektörün destekleyici ve işbirliği kurumlarının temsilcileri ile yapılan Odak Grup 

Toplantıları ile yüz yüze görüşmeler ve mevcut araştırmalardan faydalanılarak elde edilen 

bilgiler birbiri ile teyit edilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde 

yapılan analizler raporun bundan sonraki bölümlerinde yer almaktadır. 
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II. DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ 

2.1 Değer Zinciri Temel Faaliyetler 9 

Türk çay sektörü değer zincirini oluşturan 4 temel faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetler, yaş 

çay bitkisinin yetiştirilmesi ve yaş çay yaprağı üretimi, yaş çay yaprağı hasadı ve hasat sonrası 

yaş çay yaprağının işlenerek kuru çay üretilmesi ve kuru çayın üretimi sonrası ile ilgili 

faaliyetlerdir. Bu faaliyetler ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  

2.1.1 Yaş Çay Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Yaş Çay Yaprağı Üretimi İle İlgili Faaliyetler 

Botanikte Camellia Sinensis adıyla bilinen çay bitkisinin yetiştiği yöreye göre morfolojik 

farklılık gösteren 3 türü (Çin Çayı – camellia sinensis; Assam Çayı – camellia assemica; 

Kambodia Çayı – camellia cambodia) bulunmaktadır. Dört mevsim yaprağını dökmeyen 

bitkiler arasında yer alan çay, doğada büyümeye bırakıldığında bir ağaç görünümünü almasına 

rağmen, kültür bitkisi olduğu için bahçelerde azami bir metreye kadar uzamasına izin 

verilmektedir. Çay bitkisi, kültüre alındığında 100 yıllık bir ömrü bulunmaktadır.  

Çay bitkisi yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Yeterli düzeyde sıcaklık ve nemin bulunduğu 

yerlerde yıl boyu sürgün oluşumu sürer. Yeterli düzeyde sıcaklık ve nemin bulunmadığı 

yerlerde, soğuk mevsimlerde, sürgün oluşumu duraklar, yaprak ve tomurcuklarda gelişme 

olmaz. Sürgün döneminde yağmurun bol ve sıcaklığın yeterli olması gerekir; aksi takdirde bitki 

beklenen sürgünü veremez, gelişme önemli ölçüde geriler ve dolayısıyla ürün miktarı önemli 

ölçüde azalır. Çay bitkisinin yetişmesine etki yapan en önemli etken iklim ve topraktır. Yıllık 

sıcaklık ortalamasının 140C’nin altına düşmemesi, toplam yıllık yağışın 2000 mm’den az 

olmaması ve aylara göre dağılımının düzenli, bağıl nem oranının ise en az %70 olması, çay 

bitkisinin normal gelişimi için gerekli olan koşullardır.  

                                                             
9 Çaysiad, Bahçeden Bardağa Çay, 2007; Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Programı, 2010;                       
Rize Ticaret Borsası, Türk Çay Sektörü Güncel Durum Raporu, 2015 raporları, diğer kaynakları kapsayan literatür 
taraması, saha ziyaretleri, odak grup toplantıları, KOBİ’ler ve diğer paydaş görüşmelerinden elde edilen 
verilerden faydalanılarak derlenmiştir. 
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Çay bitkisinde güçlü bir ana kök (kazık kök) ile çoğunlukla 2-3 sıralı yan kökler vardır. Genel 

olarak gelişmenin üçüncü yılından başlayarak saçak kökler oluşmaya başlar. Ana kök, oldukça 

derinlere gider ancak saçak kökler toprağın yüzeyine çok yakın bulunur. Çay bitkisinin gövdesi 

kahverengi ya da koyu kahverengi renktedir; bitkinin dallanma özelliği yüksektir. Gövde ve 

dallar üzerinde çok sayıda belirsiz tomurcuk gözleri bulunur. Bu durum ürün miktarı ile 

yakından ilgilidir. İlk sürgünler yeşildir; odunlaşmanın başlaması ile alttan başlayarak yıllık 

sürgünler kahverengini alır. 

Çay Bitkisinin Yetiştirilmesi için Uygun Arazinin Hazırlanması:  

Arazinin hazırlanmasında arazinin temizlenmesi, setleme (teras) ve kırızma (toprağın alt-üst 

edilmesi) oldukça önemlidir. Bu önem kendini çay yaprağı hasadında da gösterir. Çay 

bitkisindeki ürün toplama tablası, üzerinde vejetasyon süresince periyodik gelişme gösteren 

sürgünlerden alınır. Sürgün, büyüme döneminde aktif tepe tomurcuğu ve bunu takip eden 2-

3 yapraktan ibarettir.  

Çay Bitkisinin Üretimi:  

Çay bitkisi, tohumla (generatif) ve çelikle (vegatatif) olmak üzere başlıca iki şekilde 

üretilmektedir. Ülkemizdeki çaylık alanların tamamına yakını tohumla üretilmiştir. Çay 

bitkisinde çoğunlukla görülen yabancı döllenme nedeniyle geniş ölçüde bir melezleşme 

olmakta ve birçok melez tipler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üretimde tohum yerine çelik 

kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.  

Çay bitkisinde yaprak genel olarak geniş elips şeklindedir ve yaprak kenarları dişlidir. Tiplere 

göre değişiklik göstermek üzere yaprak rengi mat ya da parlaktır. Tomurcukta ve körpe 

yaprakların alt kısmında az da olsa tüy bulunur. Çay bitkisinde normal yapraklardan başka, bir 

takım küçük yaprak benzeri oluşumlar da görülür. Çay bitkisinde anılan ilk yapraklar genelde 

balık yaprağı olarak adlandırılmıştır. Çay bitkisinin çiçeği beyaz renklidir, erkek ve dişi organları 

bir arada bulundurur, genel olarak yabancı döllenme olur. Tomurcuklar sabahları erken açar 

ve iki gün sonra taç yaprakları dökülür. Çay bitkisinin çiçek açma zamanı çeşidine ve gelişme 

ortamına göre değişir. Rize bölgesinde çay bitkileri genellikle Ağustos ayında çiçek açar, Aralık 

ayının sonunda çiçeklenme sona erer. Sıcak iklime sahip ülkelerde yılın hemen hemen her 
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ayında bitki üzerinde çiçek vardır. Meyvelerin oluşması yaklaşık bir yılda tamamlanır. Çiçek 

tohumlarının oluşması ve açması, çay yapraklarında aroma maddelerinin birikmesine yol açar. 

Bu nedenle, tohumun oluştuğu mevsimde alınan yapraklar nitelikli çay üretimi için ayrı bir 

önem taşır. Çay bitkisinde meyveler oluşmadan önce yeşil olup, kalın kabuklu yaklaşık 2,5 cm 

çapında ve 1-4 bölmelidir; meyve sapı kısadır. Meyvenin her bölümünde genellikle bir tohum 

oluşur. Meyve olgunlaştığı zaman tohumlar kahve renkli olur ve bölmeler açılarak tohumlar 

dökülür. Tohumlar genellikle 1-2 cm çapında küre ve yarım küre şeklindedir. Tohumun üzeri 

sert bir kabukla kaplıdır.  

Çelikle üretim, klon olarak belirlenen ocaklardan alınan çeliklerden uygun köklü fidan 

yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çelikle üretilen çay fidanları damızlık olarak seçilen çay 

bitkisinin tüm özelliklerini gösterir. Bu nedenle çelikle üretim dünyada yaygın şekilde 

kullanılan üretim şeklidir. Seçilen iyi nitelikli çay ocakları Kasım-Aralık veya Mart aylarında 

budanır. Budamadan sonra gelecek sürgünlerden ürün toplanmaz. Bu sürgünler Temmuz 

ayının yarısından sonra ile Ağustos ayının ilk haftasına kadar çelik alınacak bir gövdeye sahip 

olurlar, bu dönem çelik zamanı için en ideal dönemdir.  

Gübreleme: Bitkilerin sağlıklı büyümesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi için toprakta azalan 

besin elementlerinin, en az bitki tarafından topraktan alındığı miktar kadar toprağa geri 

verilmesi gerekmektedir. Çayın gübrelenmesinde kullanılan gübreler, organik ve kimyevi 

gübrelerdir. Organik gübrelerin başında ahır gübresi gelir. Bitki artıkları ile çaylıkların yüzeysel 

olarak örtülmesi de organik gübre olarak kabul edilir. Toprağın yapısına etki etmesi, bitki besin 

elementleri kaynağı olması ve ürün miktarına etkili olması nedeni ile ahır gübresi çaylıkların 

gübrelenmesinde önemli yer tutmaktadır. Ahır gübresi, kullanıldığı toprağın su kapasitesini 

artırır, su geçirgenliğini de olumlu yönde etkiler. Ahır gübresi, suyun toprak yüzeyinden 

akmasına, buharlaşmasına ve verimli toprağın sel taşkınları ile taşınıp götürülmesine engel 

olur. Ahır gübresi, bir yandan toprağın kolay tava gelmesini sağlarken, kumlu topraklarda, 

toprak parçacıklarını birbirlerine bağlar ve killi topraklarda parçacıklar arasındaki bağı 

gevşeterek kök gelişmesi için daha uygun ortam hazırlar. Organik yapısı nedeniyle toprak 

havalanmasına olumlu etki yaparken, parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik 

asitler bitki besin maddelerini bitkiye yarayışlı hale getirir. Ayrıca toprak sıcaklığını bitkinin 
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gelişmesi için uygun duruma getirir. Ahır gübresi toprak mikroorganizmalarının üzerinde de 

olumlu etki yaparak toprakta biyolojik değişmelerin hızını artırır. Ahır gübresinin etkisi, 

giderek azalmak suretiyle 3-4 yıl sürer. Ancak bölgede hayvancılık faaliyetlerinin azalmasına 

bağlı olarak ahır gübresi temini de zorlaşmış, temin kolaylığına bağlı olarak da kimyasal gübre 

kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Diğer bir organik gübre olan, çaylıkların bitki artıkları ile örtülmesi (malçlama), özellikle meyilli 

arazilerde kurulmuş çaylıklarda toprak ve su korunmasında etkili olur. Organik gübre olarak, 

bitki artıklarının yanında sap ve saman karışımı, orman ağaçlarının yaprakları, özel olarak bu 

amaç için yetiştirilmiş ot ve benzeri bitki materyalleri kullanılır. Bunun için budama artıklarının 

bahçeden atılmayarak, bahçeye serilmesi organik gübre olarak büyük önem taşımaktadır. 

Malçlama, topraktan erozyon ile su yitirilmesini önler. Özellikle bu, yeni kurulan çaylıklar ile 

budanmış çaylıklarda önem taşımaktadır. Bu çaylıklarda toprağın büyük bir bölümü güneşin 

ve rüzgârın etkisi altındadır. Çay topraklarının malçlanması, toprağın çatlamasını önlediği gibi, 

yağmur damlalarının etkisi ile toprağın balçıklaşmasını da önler. Çay topraklarının yüzeysel 

olarak malçlanması toprak yapısını düzelterek kök gelişmesi için uygun ortam hazırlar. Kimyevi 

gübreler, bileşiminde bir veya birden çok bitki besin maddelerini ihtiva eden gübrelerdir. 

Çaylıklarda öncelikle organik gübreler verilmesi önerilmektedir. Yeterli organik gübrenin 

verilemediği durumlarda, toprağı bitki besin maddelerince zenginleştirmek amacıyla kimyevi 

gübreler kullanılır. Gübrelerin hiçbir zaman çaylıkların üzerine serpilerek verilmemesi 

önerilmektedir. Bu şekilde yapılan gübreleme, çay bitkisinin yapraklarında zarar meydana 

getirmekte ayrıca gübrenin büyük bir bölümü toprağa ulaşmadan, yağmur ile yıkanıp 

gitmekte, bitki bu gübreden faydalanamamaktadır. Toprağa verilecek kimyasal gübre miktarı 

toprak analizleri sonucunda belirlenmelidir. Son yıllarda yapılan toprak analizleri sonucunda 

çay bahçelerinde kullanılan en uygun kimyasal gübrenin 25:5:10 (N P K) terkibindeki kompoze 

gübre olduğu tespit edilmiş olup, her yıl dekar başına 70 kg kompoze gübre verilmesi 

önerilmektedir. 

Bölgede organik üretime geçilmesi yönündeki çalışmalar, toprak asitliğinin artması ve 

toprakta kullanılamayan elementlerin olması nedeniyle toprak düzenleyicilerin kullanımına 
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yönelik çalışmalar artmıştır. Diğer yandan çay atıklarından organik gübre elde edilmesi ve 

kullanılması bilimsel araştırmalar yapılmasını gerektiren bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.  

2.1.2 Yaş Çay Yaprağı Hasadı ve Hasat Sonrası ile ilgili Faaliyetler 

1) Çay Yaprağı Hasadı (Toplama):  

Yaş çay ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucundan itibaren, tepe tomurcuğu ve 

tepe tomurcuğunu takip eden birinci ve ikinci yapraktan müteşekkil, körpe, taze ve lif 

vermeyen, kaliteli kuru çay üretimine elverişli nitelikteki filizden ibarettir. Sap ve ayası tam 

teşekkül etmemiş yaprakçık da tomurcuk sayılır. Budanmış ve bakımlı çaylıklardan hasat 

edilen ve kırıldıklarında lif vermeyen üçüncü yaprak ile körpe, taze, tek veya çift yapraklı kör 

sürgünler de ürün kabul edilir. Hasatta iki yaprak bir tomurcuğun istenmesinin temel amacı, 

bu yaprakların çayın kalitesini etkileyen unsurlar olan kafein ve polifenol kapsamlarının 

yüksek olmasının yanı sıra, işleme için fiziksel yapılarının da çok uygun bulunmasıdır. Çay 

bitkisinde hasat işlemi, diğer ürünlerden farklı olarak uzun bir dönemi kapsar. Ülkemiz 

şartlarında çay hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak, Mayıs ayı başında başlayıp, Ekim ayında 

sona ermektedir. Çay hasadı sürgünler halinde yapılmaktadır; bir hasat döneminde 3 sürgün 

dönemi bulunmakta olup, iklim koşullarının uygun olması sonucunda dördüncü sürgünde 

oluşabilmektedir.  

Yetişmiş ve budanmış çaylıklarda hasat zamanı çok iyi bilinmelidir. Hasadın erken ya da geç 

yapılmaması gerekir. Toplama tablası oluşmuş çay ocaklarındaki sürgünler, işleme için uygun 

olan yaş çay ürünü normuna geldiği zaman toplanmaya başlanmalıdır. Hasadın erken 

yapılması halinde alınacak ürün miktarı azalacak, geç yapılması durumunda ise ürün 

kartlaşarak kalitede bozulmalar olacaktır. Çay bitkisi yabancı döllenme gösteren bir bitkidir 

ve ülkemizdeki çay bahçelerinin tamamına yakını tohumla tesis edilmiştir. Dolayısı ile 

melezleşme gerçekleşmekte ve bu durumda bahçedeki ürün farklı zamanda toplama 

olgunluğuna gelmektedir. Bunun için hasatta, önce gelen ürünü toplamak ve bir bahçeye 

ürünün hasat olgunluğuna göre birkaç kez girmek suretiyle hasat yapılması önemlidir. 

Budanmış çaylıklarda hasat işlemi büyük önem arz etmektedir. Budamadan sonra sürgünler 

toplama seviyesine geldikten sonra sürgünlerde elle uç alma yapılmalı ve sürgünlerin 
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dallanarak geniş bir toplama tablası oluşturulması sağlanmalıdır. Derinden yapılacak hasat 

budamadan sağlanacak yararın azalmasına neden olacaktır. Hasatta dikkat edilecek önemli 

bir nokta da hasat sonrası ocakta yeterli miktarda olgun yaprağın bırakılması ve bir sonraki 

hasat için bitkinin ihtiyaç duyduğu gücü bulabilmesinin sağlanmasıdır.  

Çay yaprağı hasadı farklı yöntemler ile yapılmaktadır. Makas ile toplama yöntemi ürün 

kalitesi açısından pek tavsiye edilmemektedir ancak zamanında çayı hasat edebilmek için 

çoğunlukla kullanılmaktadır. Makas ve benzeri aletlerle yapılan hasat çay ocaklarının dal ve 

gövdelerinin zayıflamasına sebep olacağı gibi toplanacak ürünlere dal ve kart yaprakların 

karışması nedeniyle ürün kalitesi önemli ölçüde etkilenmektedir. En iyi ürün toplama 

yöntemi el ile sadece olgunlaşan filizlerin teker teker toplanmasıdır. Yolarak ve sıyırarak 

yapılan toplama hatalıdır. Bir çay işçisi günde el ile ortalama 10-15 kg çay toplayabilmektedir. 

Diğer taraftan çay toplama da kullanılan farklı ebat ve işlevlerde makine ve aletlerde 

bulunmaktadır. Ancak ülkemiz çay alanlarının arazi yapılarının meyilli, çaylık büyüklüklerinin 

küçük ve çaylıkların bakımsız olması nedeni ile bu makinelerin kullanımında sorunlar 

bulunmaktadır. Bölgede yeterli seviyede çay toplama işçisi bulunamaması, yaş çay yaprağı 

toplanmasında eğitimsiz yabancı işçi kullanımı, yaş çay toplama maliyetleri ve faaliyet 

zamanının uzaması gibi nedenlerle yaş çay toplanmasına yönelik alternatif arayışlar devam 

etmektedir. 

2) Yaş Çayın Toplama Merkezlerine Taşınması: 

Hasat edilen yaş çay ürünü teris adı verilen sentetik bezlerin içerisine konulup iyice ezildikten 

sonra bohça şeklinde sarılıp sıkıca bağlanmaktadır. Bu şekilde alım yerlerine gelen çay 

tartıldıktan sonra alım yerlerinin içine serilmekte ve fabrikalardan gelen kamyona 

bastırılarak ve çiğnenerek yüklenmektedir. Bu aşamalarda bu yanlış uygulamalar nedeni ile 

ürüne zarar verilmekte ve ürün kalitesinin düşmesine neden olunmaktadır. 

Toplama merkezine getirilen yaş çaylar fabrika çay alım standartlarına uygun şekilde çay 

eksperleri tarafından satın alınır. Teslim edilmek üzere getirilen yaş çaylar alıma uygun 

değilse çay üreticileri tarafından eksperin isteği doğrultusunda istenen standartlara getirilir 

ve teslimatı yapılır. Çay toplama merkezlerine verilen çay yaprakları fabrikaya sevk edilene 
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kadar burada muhafaza edilirler. Çay bahçesinden hasat edilen çay yaprakları hasat edildiği 

andan itibaren solma aşaması başladığından bir an önce işlenmesi gerekir. Bu bekleme 

aşamasında toplama merkezlerindeki uygun ortam hazırlanır ve orada sevk edilene kadar 

muhafaza edilirler. Ürünün çay alım yerlerine boşaltılması ve serilmesi belli kurallara 

bağlanmıştır. Alımı yapılmış çay yaprakları alım yerine boşaltılmadan önce alım yerinin 

mutlaka temizlenmesi gerekir, alım yerleri zemini düzgün ve şaplı olmalıdır, kampanya açılışı 

ve sürgün dönemi bitimlerinde alım yeri önce süpürülür yabancı ve çürümüş yapraklar 

arındırılır. Bu şartlarda toplama merkezlerinde tekniğine uygun olarak muhafaza edilen 

çaylar fabrikaya düzenli ve planlı olarak sevk edilirler. Çay yapraklarının fabrikalara sevk 

işlemleri genellikle fabrikaların nakliye araçları ile yapılmaktadır. 

Çay hasadı esnasında aile fertlerinin çalışması yanında özellikle son yıllarda hasat işçisi 

bulunamaması nedeni ile Gürcistan uyruklu yabancı işçi kullanımı söz konusudur. 

3) Hasat Sonrası İşlemler: 

Çay Bitkisinin Bakımı ve Budaması: Çay bitkisi doğada gelişmeye bırakıldığında ağaç şekline 

dönüşür. Böyle bir durumda yaprak hasadı güçleştiği gibi, sürgün verimi de düşer. Bu 

nedenle, çay bitkisi, toprağa yakın yükseklikte dallandırarak, düzgün bir toplama seviyesi ve 

bol sürgün oluşumunu sağlamak amacıyla budamaya tabi tutulur. Budama hasattan sonra 

en önemli tedbirdir.  

Üç yaşını doldurmuş ve dört yaşına girmiş çay fidanlarına uygulanan ilk budama, şekil 

budamasıdır. Bu budama, çay fidanını dallandırıp ocak haline getirmeye yarar, çay fidanının 

3 yaşını dolduran seneyi takip eden Kasım-Aralık veya Mart aylarında yapılır. Budama yerden 

itibaren 20 cm yukarıdan yapılır. Bütün dallar aynı yüzeyden olmak üzere, keskin budama 

bıçağı ile kesilir. Kesik yüzey içten dışa doğru hafif meyilli olmalıdır. Bu durum yaranın erken 

kapanması ve çay fidanının dışa doğru dallanarak ocak halini almasına yardım eder. 

Budamaya tabi tutulan ocaklardan hemen hasat yapılmaz. Sürgünlerin 30 cm sürmesi 

(yerden itibaren 50 cm’ye ulaşması) beklenir. Bu süre Haziran ayının 15’ini veya Temmuz 

ayının ortalarını bulur. Böylece çay fidanlarının ocak haline gelmesi, fidan aralarının 

kapanması, otların büyümemesi, zeminde arzu edilen nemliliğin doğması, en önemlisi geniş 

toplama tablası oluşarak, ürün miktarı artması sağlanır. 
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Şekil budamasından sonraki ilk hasadı izleyen hasat dönemlerinde ürün miktarı sürekli artış 

gösterir. Ürün toplanan çay ocaklarında hasada devam edilmesi, tabla seviyesinin her yıl 

ortalama 10 cm yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durum, çaylıklarda gezme, hasat, 

gübreleme ve mücadele gibi işlemlerin uygulanmasını zorlaştırdığı gibi, çay ocaklarının tabla 

yüzeylerinin çalılaşmasına, filizlerin kısa, kart ve hatta kör olarak teşekkül etmesine sebep 

olarak, çaylıkta verimin düşmesine yol açmaktadır. Bu şekilde çaylıkları, yeniden canlanıp 

ürün miktarını artırmak ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla budamak gerekmektedir. Ürün 

budaması, yerden 25 cm yükseklikten yapılır. Çay ocağında ortadan çıkan dallar dipten 

kesilir; ocağın kenarında sıralanan, dışa doğru düzenli açılma gösteren düzgün dallar bırakılır. 

Dışta kalan dalların arasındaki bozuk şekilli zayıf dalların da dipten kesilerek çıkarılması 

gerekir. Ürün budaması yapılan bir çay ocağı, tepeden bakılınca çanak şeklinde görülür. İlk 

ürün budaması yapılmış çaylıkta sürgünlerin topraktan yüksekliği 5 cm’yi bulunca hasada 

başlanır. İzleyen yıllardaki ürün budamaları bir önceki budama yüksekliğine 5 cm eklenerek 

yapılır. 

Her ürün budamasında bir önceki budama seviyesine 5 cm eklenerek yapılması sonucunda 

tabla seviyesi gittikçe yükselir ve budama yüksekliği hasat tablası yüksekliğine eşit olur. Bu 

durumda, çay ocakları yerden 20 cm yükseklikten budanır. Bu budamaya gençleştirme 

budaması denir; bundan sonraki budamalar ürün budamasının aynısıdır.  

Uygun Toplama Tablasının Oluşturulması (Tabla Düzeltme veya Çırpma): Hasat sonucunda 

toplama tablasında oluşan bozuklukların giderilmesi için uygulanan bir işlemdir. Ürün 

budaması ile uygun toplama tablası oluşturuluyorsa da, bazı obur dalların hızlı gelişme 

göstermesi ve hasat bozuklukları nedeniyle zamanla hasat tablasının düzgünlüğü kaybolur. 

Bu durum hem hasadı güçleştirir, hem de ürün verimini olumsuz yönde etkiler. Çırpma 

işlemi, çay ocakları uyanmadan ve yaşamsal işlevler başlamadan önce yapılmalıdır. Yöresel 

farklılık göstermekle birlikte, çırpma Kasım ve Aralık ayları ile Mart ayı içerisinde yapılabilir. 

Çırpmada tüm dalların kesilmesine gerek yoktur, hasat tablasını kesen dallar bıçakla uygun 

şekilde kesilmelidir. 
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2.1.3 Yaş Çay Yaprağının İşlenerek Kuru Çay Üretilmesi ile ilgili Faaliyetler 

Çay yetiştirme, bakımı, toplanması, taşınması ve yüklenmesi emek yoğun çalışmayla; 

fabrikalara intikal eden yaş çayın mamul kuru çaya dönüşmesi işlemi de teknoloji yoğun 

çalışmayla yapılmaktadır. Yaş çay kampanya dönemi genel olarak her yılın Mayıs ayı içinde 

başlar ve Ekim ayının sonlarına kadar sürer. Yaklaşık 5 aylık bu süre içerisinde tarladan 3 veya 

4 kez yaş çay mahsulünün toplanması ve kesimi yapılır. Bundan dolayı da işletmelerde 

faaliyetler ve istihdam, ağırlıklı olarak mevsimlik ve çay kampanya dönemi ile sınırlıdır.  

1. Yaş Çay Yaprağının Tedarik Edilmesi ve İşletmelere Taşınması: 

Çayın ham maddesi olan yeşil çay yaprağına, tarladan başlayarak fabrikaya getirilip 

soldurmaya alınıncaya kadar her türlü özenin gösterilmesi gerekir. Soldurma işleminden 

önceki herhangi bir aşamada yeşil çay yaprağının zedelenmesi, fabrikasyondaki tüm işlemler 

en üst düzeyde yerine getirilmiş olsa bile, üretilecek çayın niteliksiz olmasına yol açar. Bu 

nedenle yeşil çay yaprağının özenle toplanması ve en kısa süre içerisinde usulüne uygun 

olarak fabrikaya taşınması büyük önem taşır.  

Hasat anında çay yaprakları ile tomurcuğun kırılıp kıvrılarak zedelenmemesine özen 

gösterilmelidir. Temiz bir örtü üzerinde ve güneş görmeyen gölge bir yerde biriktirilen yeşil 

çay yaprağı uygun büyüklükteki sepetlere konularak alım yerlerine en seri şekilde 

taşınmalıdır. Toplandıktan sonra fabrikaya teslim edilinceye kadar yeşil çay yaprağının 

toprakla, kumla, kimyasal gübrelerle, yağla ve benzeri materyallerle karışıp kirlenmesi 

kesinlikle önlenmelidir. Çay yaprağının istenmeyen maddelerle karışması çeşitli yönlerden 

sakıncalıdır. Hasat edilen yeşil çay yaprağı sıkıştırılmadan büyük sepetlere doldurulmalı ve 

fabrikaya bu şekilde taşınmalıdır. Son yıllarda diğer ülkelerde plastikten yapılmış özel taşıma 

kapları bu amaçla kullanılmakta ve çay yaprağının olabildiğince az zarar görerek fabrikaya 

taşınması sağlanmaktadır. Özellikle çay yaprağının nemli olması durumunda sıkıştırılma 

sonucu sıcaklık kısa süre içerisinde yükselir. Sıcaklığın yükselmesi, öncelikle kırılıp kıvrılma 

sonucu ya da başka şekilde zedelenmiş yapraklarda olmak üzere tüm yapraklarda erken 

oksidasyona ve kurumaya neden olur, bu da başlı başına bir kalite problemidir. 
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Hasat edilen çay yaprağından buharlaşarak yiten suyun, sonradan su verilerek giderilmesi, 

yarardan çok zarar verir ve kısa sürede çay yaprağının niteliğini kaybetmesine sebep olur. 

Hasat edilen yeşil çay yaprağının gerek üretici bahçesinde ve gerekse alım merkezlerinde 

yığın halinde bekletilmesi kesinlikle önlenmelidir. Fabrikaya taşınması öncesi yeşil çay 

yaprağının yığın şeklinde bekletilmesi sonucu ortaya çıkacak zarar geçen zamanla ilişkili 

olarak artar. Kalite bakımından, hasat edilen yeşil çay yaprağını, taşımada zarar 

oluşturmadan en kısa sürede fabrikaya ulaştırmak, ana hedeftir. Yaprağın sıkıştırılarak 

sepetler içerisinde taşınması ya da kamyon ve benzeri taşıtların kasalarına doldurularak 

taşınması oluşacak önemli zarar nedeniyle, önlenmelidir. Sıkıştırılmadan konuldukları büyük 

sepetler içerisinde ya da özel olarak plastikten yapılmış kaplar ve torbalar içerisinde 

taşınması en doğru yoldur. Kamyonda oluşan sıkışma, kırılma ve basınç nedeniyle çay 

yapraklarının önemli bir bölümü fabrikaya teslim öncesi zarar görür. Bu durum da üretilecek 

çayın niteliğini olumsuz şekilde etkiler. Yüksek sıcaklık da çayın kalitesini olumsuz yönde 

etkileyen bir başka faktördür. Yaprağın yaş olması durumunda, yüksek sıcaklık nedeniyle, çay 

yaprakları kırmızımsı renk alır. Kırılıp kıvrılarak ya da başka şekilde zedelenmiş çay 

yapraklarında yüksek sıcaklık sonucu oluşan kızarmanın yaygınlığı ve zararı çok daha 

büyüktür. Kızarmış çay yapraklarından üretilen çayın rengi donuk ve mat olduğu gibi bir de 

bulanık olur. Bu nedenle soldurma öncesinde yüksek sıcaklık sonucu oluşan kızarmış çay 

yapraklarının özenle ayrılması gerekir. 

Soldurma öncesi bekleme süresinin uzaması ile koşullara bağlı olarak bakteri faaliyeti de 

giderek artar. Bakteri faaliyeti özellikle nemli çay yapraklarında hızla gelişir. Bunun bir 

sonucu olarak çay yapraklarında ekşime görülür. Ayrıca çay yaprağında bulunan çeşitli 

enzimlerin aktivitelerini büyük ölçüde ya da tamamen yitirmelerine ve kalite problemi 

oluşmasına neden olur. 

Çay alım yerlerinde yeterli kontrol yapılmadığından üretici taze filizleri toplamamakta daha 

fazla ürün elde etmek için geç hasadı tercih etmektedir. Hasat edilen yaş çay ürünü, ‘teris’ 

adı verilen sentetik bezlerin içerisine konulup iyice ezildikten sonra bohça şeklinde sarılıp 

sıkıca bağlanmaktadır. Bu şekilde alım yerlerine gelen çay tartıldıktan sonra alım yerlerinin 

içine serilmekte ve fabrikadan gelen kamyona bastırılarak ve çiğnenerek yüklenmektedir. 
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Sektörün bütününü kapsayan bir hasat planlaması yapılmadığı için, müstahsil bütün çayını 

birkaç gün içinde toplayıp satmaya çalışmakta, hasat zamanı fabrikalarda yaşanan izdiham 

dolayısıyla satamadığı çayı, yol kenarlarına, avluya ve çeşitli boş alanlara serip bekletmekte, 

bazen günlerce bu şekilde bekleyen çay iyice kuruyup kızarmaktadır. Hasat edildikten sonra 

bu şekilde bekletilerek fabrikaya getirilen yaş çay, kalitesiz kuru çay üretilmesine neden 

olmaktadır. 

Özet olarak hasattan başlamak üzere fabrikaya getirilip soldurmaya alınıncaya değin yeşil 

çay yaprağının zedelenmemesi için elden gelen tüm çaba gösterilmeli, yeşil çay yaprağı 

uygun biçimde ve en hızlı şekilde fabrikaya taşınarak soldurmaya alınmalıdır. Hasat edilmiş 

çayların fabrikaya ulaştırılması gecikmişse nemli olmayan havada üstü kapalı temiz 

depolarda muhafaza edilmelidir. Aynı zamanda sık sık elle havalandırılmalıdır. Bu yöntemle 

kızışma ve solma aşamasının geciktirilmesi sağlanır.  

Toplanan yaş çaylar çuvallarla veya taşıyıcı küfelerle çay toplama merkezlerine getirilerek 

fabrikaya gönderilmesi sağlanır. Hasat edilmiş yaş çay yaprakları toplama standartlarına 

uygun şekilde teslim edilebilmesi için ayrıştırma işlemi yapılır. Bu işlem gerçekleştirilmezse 

yaş çaylar üretim bandına alınmaz. 

2. Kuru Siyah Çay Üretim Aşaması: 

Yaş çay yaprağının kuru çay üretimi, okside olmamış çaylar (yeşil ve beyaz çaylar), yarı okside 

çaylar (oolong çay) ve tam okside çaylar (siyah çay) olmak üzere üç temel gruba ayrılır. Siyah 

çay, yaş çay yaprağının (iki buçuk yaprak), tomurcuk ve bunlarla bitişik taze sap kısımlarının 

uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen üründür. Siyah çay, kendisine has görünüş, renk 

ve kokuda olmalı, yabancı koku ihtiva etmemeli, içerisinde gözle görülen yabancı madde 

(siyah çay dışındaki tüm maddeler) bulunmamalıdır.  

Siyah çay üretimi geleneksel (Ortodoks) ve CTC (Cut, Tear, Curl) olmak üzere iki farklı yöntem 

ile üretilebilmektedir.  

i) Geleneksel (Ortodoks) Yöntem: 

Soldurma: Uygun şekilde hasat edilen taze çay yaprağının ağırlıkça %75-80’ini oluşturan 

suyun, uygun sıcaklıkta, kontrollü veya normal atmosfer şartlarında %60-65 seviyesine kadar 
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indirgenmesi işlemine soldurma adı verilir. Bu süreç, çay imalatında en önemli süreçlerden 

biridir. Soldurma işlemi sırasında, yaprakta fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde solma 

oluşmaktadır. 

Uygun şekilde hasat edilen çay yapraklarının soldurulması genel olarak, doğal şartlarda ve 

kontrollü şartlarda olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Doğal yollarla yapılan soldurmada 

yapraklar kerevetlere m²’ye 500-600 gram kadar serilerek soldurmaya bırakılır. Ancak bu 

yöntem hem zaman alıcı olduğundan hem de homojen ve sürekli solmuş yaprak temini 

mümkün olmadığından günümüzde yerini kontrollü şartlarda mekanize yöntemler ile 

soldurmaya bırakmıştır. Kontrollü şartlarda soldurma işlemi için tünel tipi soldurma 

makineleri, döner silindir kazan şeklindeki soldurma makineleri, sabit traflar ve kontinü 

traflar kullanılır. Dünya’da soldurma işleminin elektronik olarak gözlenmesi ve kontrol 

edilmesi için hazırlanmış bilgisayar yazılım ve donanımları (EMCS) kullanılmaya başlanmıştır. 

Kıvırma: Solmuş çay yapraklarında hücre zarının parçalanması ve yaprakların kıvrılmasını 

sağlayan bu işlem kıvırma makinelerinde gerçekleştirilir. Orthodoks imalatta kullanılan 

kıvırma makineleri düz kıvırma, presli kıvırma ve göbekli kıvırma adlarını alır. Düz kıvırma 

makinelerinde yaprak kitlesi kendi ağırlığının etkisi ile kıvrılırken, presli ve göbekli 

kıvırmalarda düz kıvırmada kıvrılamamış kaba çaylara belli bir basınç uygulanarak cebri 

kıvırma ve parçalanma sağlanır. Birinci Kıvırma İşlemi, düz (yaprak) kıvırma makinelerinde 

yapılır. Düz kıvırmalar uzun sürede yavaş yavaş doldurulduğunda en az 300 kg solmuş yaprak 

alabilmektedir. Kıvırma süresi doldurulmaya başlandığı andan itibaren en az 45 dakika sürer. 

Birinci kıvırma bittikten sonra, kıvırma yavaş yavaş boşaltılarak rotervan olan fabrikalarda 

rotervandan geçirildikten sonra, rotervan olmayanlarda ise doğrudan eleme yapılır. 

Havalandırılmış kaba çaylar ise ikinci kıvırma için presli veya göbekli kıvırmalara (CTC olan 

fabrikalarda ise rotervandan geçtikten sonra doğrudan CTC’lere) verilir. Birinci kıvırmada 

yeterince parçalanmamış kaba yaprakların tazyik altında presli kıvırmalarda veya göbekli 

kıvırmalarda daha çok parçalanmalarını sağlayarak, yaprağın hücre zarının çatlatılarak 

içerisindeki hücre özsuyunun dışarı çıkartılması ile fermantasyon şartlarının hazırlanmasını 

temin için ikinci kıvırma işlemi yapılır.  
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Yaş Çay Kalburlama: Kıvırma esnasında yaprak kitlesinin tablaya ve kazan cidarlarına 

sürtünmesi sonucu sıcaklığı yükselir. Aynı zamanda yaprakta devam eden oksidasyon sebebi 

ile de bir miktar ısı açığa çıkar. Bunun yanı sıra kıvırma esnasında yer yer topaklar meydana 

gelir. Hem topakların parçalanması, hem de ısınmış yaprakların soğutulması için yaş çay 

kalburlarından geçirilmesi gerekir. Yaş çay kalburlarının ilk tipi yatayla 20° lik eğimdeki eksen 

etrafında dönerek çalışan silindir şeklindeki eleklerdir. Yeni tip yaş çay kalburları ise bir krank 

vasıtasıyla titreşim yapan yatay elek tablası şeklindedir. 

Oksidasyon (Fermantasyon): Uzun yıllar fermantasyon işlemi olarak adlandırılmış olan bu 

işlem, çay yaprağında bulunan polifenollerin oksijenli ortamda ve oksidasyon enzimleri 

vasıtasıyla yükseltgenmesi işlemidir. Oksidasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz 

suyunda bulunan kimyasal bileşiklerinin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe 

uğrayarak siyah çayda istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması olayıdır. 

Çay imalatında ilk kalite kontrolü bu safhada yapılır. Bu sırada, çayın kıvrılma ve solma 

durumu hakkında bilgi edinilir. 

Kurutma: Kurutma işlemi, enzim aktivitesini durdurarak oksidasyona engel olmak ve mamül 

çayın kalitesini koruyabilmek için stabil bir ürün elde edebilmek amacıyla yapılır. Yaş çay 

yaprağının ağırlıkça %75-80’ini oluşturan su oranı soldurmada % 15-20 oranında, kurutmada 

da %55-57 oranında azalarak nihai üründe %3-4’e düşer. 

Tasnif: Fırın çıkışı, homojen olmayan çaylar, değişik tanecik büyüklüğüne ve yoğunluğuna 

sahiptirler. Bunların belli şekilde tasnifi ve standardizasyonu gereklidir. Bu amaçla fırın çıkışı 

çaylar tasnife tabi tutulur. Bu amaçla çaylar tasnif sisteminden geçirilerek belli nevilere ayrılır 

ve tasnifte elenmeyen kaba çaylar kırıcılardan geçirilip kırılarak tekrar aynı tasnif 

sisteminden geçirilir. Bu işlem sonucunda tanecik büyüklükleri aynı fakat kalitesi daha düşük 

ikinci bir seri daha elde edilir. Fırın çıkışı çaylar önce midilton eleklerinden, daha sonra ise 

pakka eleklerinden elenip en iyi kalitedeki belli sınıf çaylar elde edilir. Kalan kaba çaylar ise 

kırıcılardan geçirilerek tekrar aynı tasnif işlemine tabi tutulur. Tasnif edilen büyük taneli 

çaylar, “yaprak çaylar”, küçük taneli çaylar ise “broken grubu”, “fannings grubu” ve “toz 

çaylar” olarak adlandırılmaktadır.   
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ii) CTC (Cut, Tear, Curl) Yöntemi: 

Bu yöntemle siyah çay üretimi, II. Dünya Savaşı yıllarında ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır. 

Kelime anlamı olarak Kesme-Parçalama-Kıvırma anlamına gelen Cutting-Tearing-Curling 

kelimelerinin baş harflerinden esinlenerek adlandırılmış olan CTC yöntemi ile elde edilen çay 

daha ince olduğu ve az hacim kapladığı için II. Dünya Savaşı yıllarında belli hacimdeki torba 

ve kutuların daha çok çay alabilmesi amacıyla icat edilmiştir. Orthodoks yöntemden farklı 

olarak CTC yöntemle siyah çay imalatında çaylar soldurma işleminden sonra kıvırma işlemi 

yerine CTC makinalarından geçirilir. Ancak CTC makinasına verilmeden önce solmuş 

yapraklar güçlü mıknatıslara sahip yaş çay eleklerinden geçirilerek varsa içindeki metal 

parçacıklardan arındırılır. Daha sonra ön hazırlık amacıyla Kıyma Makinası ve Rotervan 

kombinasyonundan geçirilerek CTC makinasını daha verimli kullanabileceği yeknesak bir ara 

ürün elde edilir. Bu ürünün CTC’den geçmesi daha kolaydır ve CTC’nin kapasitesi daha verimli 

kullanılabilir. CTC makinaları ikili, üçlü veya dörtlü olmak üzere ardışık bir şekilde dizilmiş 

olarak kullanılırlar. Bu makinalardan çıkan homojen görünümlü ara ürün, Orthodoks 

yöntemle elde edilen çaylar gibi oksidasyon işlemine tabi tutulur. Ancak homojen ve küçük 

olan parçacıklara oksijenin penetrasyonu daha kolay olacağından oksidasyon süresi kısmen 

azalır. Kurutma işleminden sonra tasnif edilen CTC yöntemle üretilen çaylar, farklı şekillerde 

derecelendirilir. Büyük taneli olan çaylar, “broken grubu”, orta taneli olanlar “fannings 

grubu”, küçük taneli olanlar ise “dust grubu” olarak adlandırılmaktadır. 

Siyah çay üretim sürecindeki fermantasyon, yeşil ve oolong çay üretimlerinde farklılık 

göstermektedir. Oolong çay, fermente ve yarı fermente arasında kalan çay iken yeşil çay 

üretiminde fermantasyon işlemi bulunmamaktadır. Yeşil çay üretimi çay yaprağının haşlaması 

(şoklama), kıvırma (çok yavaş bir şekilde veya el ile), çay yaprağının dinlendirilmesi, fırınlama 

ve tasnif işlemlerinden oluşmaktadır. Yeşil çay üretiminde siyah çay üretimi için kullanılan 

fırınlar da farklı ısılarda kullanılabileceği gibi tamamen farklı fırın tiplerinde de fırınlama işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Siyah çay ve yeşil çay üretimini birlikte yapan işletmelerde iki farklı 

üretim hattı bulunmaktadır.  
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2.1.4 Kuru Çayın Üretimi Sonrası Faaliyetler 

1. Ambarlama ve Depolama: 

Kuru çay ambarlarında her nevi çay kendi aralarında ayrı ayrı depolanır. Diğer ülkelerde 

tasniften sonra çaylar normalde ambalajlanmak üzere yeteri miktarda muhtelif nevilerden 

birikinceye kadar havasız ambarda biriktirilir. Paketlemeden evvel her nevi harman edilir. 

Türk fabrikalarında ambar veya diğer hava geçirmez kap veya kutu yoktur. Çaylar Amerikan 

bezinden yapılmış torbalar ve mukavva kâğıdından yapılmış, arasında alüminyum folya 

bulunan torbalar içinde muhafaza edilir. Türk çayları ihraç edilecekse çay ambarları 

fabrikanın başlıca teçhizatı olmalıdır. 

Kurutma makinelerinden %3 rutubette çıkan çay tasnif ve ambarlamada nem alabilir. Fakat 

bu nem ambalajlamadan önce hiçbir surette %6'dan fazla olmamalıdır. Ambalaj kusurlu 

olduğu takdirde nakil esnasında bozulma rizikosunu azaltmak için nemin %5'i aşması 

durumunda tekrar kurutma tavsiye edilir. İhraç edilecek çaylar alüminyum folyo veya pirinç 

kâğıdı kaplı standart üç katlı kontrplak sandıklar içinde ambalajlanmalıdır. Su muhtevası 

ambalajlamadan evvel tayin edilmelidir. Hem tasnif salonu hem de ambalajlı çay ambarında 

yaş ve kuru termometreli higrometrelerin kullanılması tavsiye olunur. Üretilen çaylar içte 

bez, dışta naylon olmak üzere ikili ambalaj şeklinde torbalanır. Ürün izlenebilirliğini sağlamak 

üzere iki torba arasına üretim tarihi, saat ve nevisini belirten tanımlayıcı bir etiket konur. 1. 

nevi 32 kg, 2. nevi 27 kg, 3. nevi 21 kg, 4. nevi 35 kg, 5. nevi 29 kg, 6. nevi 22 kg, 7. nevi 35 

kg, net olarak standart hale getirildikten sonra paketleme tesislerine getirilmek üzere kuru 

çay ambarlarına alınır. İhraç edilecek çaylar alıcı firmanın talebi üzerine özel ambalajlarda 

farklı kilolarda hazırlanabilmektedir. 

2. Paketleme: 

Çay fabrikalarında üretimi yapılan çaylar derecelerine göre sınıflandırılmış ve nevilerine 

ayrılmış olduğundan sıra bu çayları paketlemeye ve tüketime hazır hale getirme işlemi 

kalmaktadır. Çayların fabrikalarda nevilerine göre depolama işlemi yapılmaktadır. Bu 

çayların paketleme makinelerine sevk işlemi paketleme fabrikalarında veya paketleme 

atölyelerinde ihtiyaca göre paketlenecek çayın özeliğine göre daha önceden nevilerine 
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ayırmış bulunan çaylardan harmanlama usulü ile paketlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için 

çayların paketleme makinesine sevki işlemi gerekir. Bu işlemde nevilerine göre çay boşaltma 

reyonlarına çayı boşaltarak toplama tanklarında çaylar biriktirilir ve homojen olmayan ön bir 

çay depolaması yapılır. Daha sonra bu çaylar paketlemesi yapılacak çayın özelliğine göre 

uygun oranlarda karıştırılarak, çay artık paketleme makinesi tankında toplanır ve ihtiyaca 

göre çayların paketlenmesi işlemi başlamış olur. 

Çayların paketlenmesi elle, yarı otomatik ve otomatik makineler yardımıyla yapılmaktadır. 

Metal parçacıkların çay içerisine olası karışmasını önleyebilmek amacıyla paketleme 

makineleri mıknatıs düzeneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, paketleme süresince de çayın 

fazladan nem kapmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bunun için depolama 

koşullarını optimum düzeyde tutarak çayın özelliklerinin korunması önemlidir.  

Paketleme işleminin, etiketleme ve işaretleme, etiket bilgileri, etiket bilgilerinin tanımları, 

dış ambalajların etiketlenmesi, dağıtım ambalajlarının etiketlenmesi gibi bilgileri içermesi 

gerekmektedir. Paketlerin ambalajlama (kolileme) işlemi; mamulün depolanma ve taşınma 

özellikleri de dikkate alınarak, en elverişli malzemenin seçilmesi ve belirli şekil verilmesi 

suretiyle ucuz ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde paketlenmesi, sarılması 

işlemidir. Plastik, cam, karton ve benzeri malzemeler ile yapılan paketleme işlemi ürünü 

korumaktadır. Çayın rutubetli ortamda bez torbalarda saklanması uygun değildir. Ambalajlar 

standart kontrplak kasalarda, ihracata ayrılacak çaylar ise sandıklarda saklanmalıdır. 

Çay paketleri ambalajlama veya kolileme işleminden sonra artık saklanacağı ve tüketici 

ihtiyaçları doğrultusunda tüketimine sunulacak yere gönderilmelidir. Dökme çay paketleri 

işçiler ve makineler yardımıyla ambalajlanmış çay paketleri transportlar yardımıyla veya 

arabalarla depolara sevk edilirler. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık genelde 

transport tekniğinden faydalanılmaktadır. Koliler halinde ambalajlanmış çay paketleri 

transportlar yardımıyla depoya taşınır ve orada işçiler yardımıyla çay özelliklerine göre 

istiflenerek artık pazarlamaya hazır hale gelmiş olur. Buradan da pazarlama ünitesi çayların 

satış işlemini gerçekleştirdikçe çaylar kara, deniz veya havayolu ile tüketicinin hizmetine 

sunulmak üzere taşıması yapılır. 

3. Pazarlama ve Satış: 
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Satış, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin pazarda satın alanlar tarafından kabulünü 

sağlamak için yapılan ve satın alanların kararını etkilemeye yönelik her türlü tutundurma, 

fiyatlama ve dağıtım faaliyetleri ile ilgilidir. Kısaca satış, üretilmiş ürünlerin kârlı bir şekilde 

satılabilmesi için uygulanan faaliyetler dizisidir. Kutularda paketlemeye yetecek kadar çay 

biriktiğinde çay, siloların kâğıt torbalarla veya kutularla dolu olduğu paketleme odalarına 

aktarılır. Satış toptan yapılabileceği gibi perakende de yapılabilir. Çay sektöründe 

markalaşma, satış ve dolayısı ile değer açısından önemlidir.  

2.2 Türk Çay Sektörü Değer Zinciri Haritası 

Önceki bölümlerde açıklamaları yapılan faaliyetlerin yer aldığı Türk Çay Sektörü değer zinciri 

haritası aşağıda yer almaktadır (Şekil-3). Türk Çay Sektörü değer zincirinin temel aktörlerini 

yaş çay yaprağı üreticileri, kuru çay işleme tesisleri ve müşteriler oluşturmaktadır.  

Şekil-3 de de belirtildiği üzere, yaş çay bitkisinin yetiştirilmesi, yaş çay yaprağı üretimi ve 

hasadı ile ilgili faaliyetler çiftçiler (üreticiler) tarafından yürütülmektedir. Ayrıca çay bitkisinin 

bakımı, toplama tablasının oluşturulması ile ilgili hasat sonrası faaliyetler de çiftçiler 

(üreticiler) tarafından yapılmaktadır. Çay bitkisinin yetiştirilmesi ve bakımında çiftçiler 

(üreticiler) için en önemli girdilerden biri gübredir. Tohum ve bahçe aletleri (çay makası gibi) 

ise diğer girdileri oluşturmaktadır. Bu girdilerin tamamı bölgede bulunan işletmelerden temin 

edilebilmektedir.  

Yaş Çay Yaprağı üreten yaklaşık 220.000 üretici (çiftçi) bulunmaktadır. Bu üreticiler arasından 

bir bölümünü, çay işleme tesislerinde veya diğer işletmelerde maaşlı olarak çalışanlar 

oluşturmaktadır. Bu çalışanlar kendilerine ait tarlalardan elde edilen yaş çay yaprağı 

karşılığında işletmelerden kuru çay almaktadırlar. Bu takas işlemleri sektör genelinde kuru çay 

alımlarının %1’ini oluşturmaktadır. Çay sektöründe işletmelerde çalışanların çoğunluğunu 

erkekler oluşturmaktadır. Kadınlar genellikle çay bahçelerinde yaş çay yaprağı toplamasında 

veya işletmelerde idari işler ve paketleme süreçlerinde çalışmaktadırlar.  
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Şekil 3. Türk Çay Sektörü Değer Zinciri Haritası

 

Çiftçiler tarafından hasadı yapılan yaş çay yaprağının, alım yerlerine taşınarak müstahsiller 

aracılığı ile yaş çay yaprağının işlemesini yapan işletmelere mubayaa ile satışı yapılmaktadır. 

Yaş çay yaprağı alım yerleri genellikle belediyeler veya muhtarlıklar tarafından köylerde tesis 

edilen alanlardır. Bazı köylerde birden fazla alım yeri bulunmaktadır. Köyün müstahsili 

tarafından köyün ikametgahında olan çay üreticileri tarafından hasat edilen çay yaprakları, 

köyün alım yerine getirilmektedir. Müstahsillerin günlük randevu günleri vardır, buna göre 

günlük getirecekleri kontenjanları oluşmaktadır. Müstahsillerin randevuları haftada 1 veya 2 

gündür, ancak daha az miktarlarda haftanın her gününde daha az miktarlarda olması, çayın 

değerinin artırılması için önemlidir. Çay yaprakları tartılıp, uygun olanları çay eksperleri 

tarafından tamamıyla görüntüsü incelenerek (2 yaprak 1 filiz) olarak satın alınmaktadır. Alım 

işlemlerinde başka bir inceleme yapılmamaktadır.  
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İşletmelerin önemli bir bölümü çoğunlukla geleneksel (ortodoks) yöntem ile yaş çay yaprağını 

işleyerek kuru çay üretimi yapmaktadır. İşletmelerde CTC ile üretim çok az seviyededir. Bazı 

işletmelerde ise Ortodoks ve CTC üretim birlikte bulunmaktadır. Kendi markaları ile kuru çay 

üretimi yapan işletmeler ile birlikte, paketlenmemiş olarak kuru çay üreten ve dökme çay 

halinde diğer işletmelere kuru çay satışı yapan işletmeler de mevcuttur. Bu şekilde yarı mamul 

olarak kuru çay üretimi yapan işletmeler, tüm sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık 

%2’sini oluşturmaktadır. Genellikle, kuru çay üretimi yapan işletmeler çayı paketleyerek kendi 

markaları ile satışa sunmaktadırlar. 

Çiftçilerden yaş çay olarak satın alınan çaylar değer zincirinde belirtilen faaliyetler yerine 

getirildikten sonra paketlenme işlemlerini müteakiben satışa sunulmaktadır. İşletmeler 

tarafından üretilen çaylar yetersiz kaldığında, yarı mamul olarak çay üreten işletmelerden 

dökme çay olarak satın alınmakta ve bu çaylar üretimi yapılan çaylar ile harman yapılarak 

satılmaktadır. Üretimi yapılan çayların %90’ı, müşterilerin tercihleri yönünde siyah çay olarak, 

geri kalan bölümü ise yeşil ve beyaz çay olarak satılmaktadır. Yeşil ve oolong çaylar, genellikle 

poşet çaylarda karışım ve harman olarak da kullanılmaktadır. Sadece oolong çay olarak satışı 

yapılan çaylar oldukça azdır.  

Türkiye’de 400 yıldır bilinen ve özellikle son 70 yıldır üretilen çay, toplumun tüm kesimlerinde 

talep gören ve yüksek düzeyde tüketilen bir içecek türüdür. Günlük hayatta vazgeçilemeyen 

içecek türlerinin başında gelen çay, kamu ve özel sektörün aktif olduğu önemli bir piyasadır. 

Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2013 yılında 15 ilde 1.661 kişiyle yapılan araştırmanın 

sonuçlarına göre, Türkiye’de bilinirlik ve tüketim durumu açısından ilk sırada siyah çay 

gelmektedir; yeşil çay, siyah çaydan sonra en fazla bilinen ve tüketilen çaydır. Yeşil çayı, 

bilinirlik ve tüketim açısından sarı, beyaz, instant ve oolong çay takip etmektedir. Yapılan 

araştırmaya katılanlar arasından siyah çay içenlerin çoğunluğu sadece demleme çay içtiğini, 

az sayıdaki kişiler ise sadece poşet çay içtiğini belirtmişlerdir. Erkekler kadınlara kıyasla daha 

yüksek oranda demleme çayı tercih ettiğini ifade etmiştir; ayrıca yaş yükseldikçe demleme 

çayı tercih etme oranı da yükselmektedir.10 Trabzon Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen 

                                                             
10 Trabzon Ticaret Borsası, Türkiye’de Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları Projesi, 2013 
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bu araştırma kapsamındaki kişiler Türkiye nüfusunu temsil etmektedir, dolayısıyla araştırma 

sonuçları genellenebilir nitelik taşımaktadır. 

Çay sektöründe farklı sahiplik yapısı ve büyüklükte olan çay işletmeleri mevcuttur. 

Sermayesinin tamamı devlete ait olan Çaykur sektörün öncü kuruluşudur. Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Çaykur’un bünyesinde 45 çay işleme fabrikası mevcuttur. Bu fabrikaların 32’si 

Rize’de, 8’i Trabzon’da, 4’ü Artvin’de ve 1’i ise Giresun’da faaliyet göstermektedir. Çaykur’a 

ait fabrikaların günlük çay üretim kapasitesi 8.650 ton’dur. Özel sektöre ait işletmelerin ise 

günlük çay üretim kapasitelerinin toplamı 10.000 ton civarındadır.11 Özel sektörde yabancı 

sermayeli Unilever grubunun Lipton ve Coca-Cola A.Ş.’ye ait Doğadan markalarının ülke 

genelinde satışları mevcuttur. Lipton çayları demlik ve poşet olarak günlük 800 ton üretim 

kapasiteli 3 fabrikada üretilmektedir. Doğadan ise Türkiye’nin ilk bitkisel çay markası ve ilk 

poşet çay üreticisidir ve 770 milyon poşetlik kapasitesi bulunmaktadır. Türk sermayeli ülke 

genelinde perakende zincirlerinde en fazla satışları olan büyük ölçekli işletmeler DoğuşÇay, 

Ofçay ve Karali dir. Doğuşçay’ın 5 fabrikasının toplam kapasitesi yaklaşık 2.200 ton, Ofçay’ın 4 

fabrikası ile Karali’nin 3 fabrikasının toplam kapasitesi yaklaşık 800 ton civarındadır. Diğer Türk 

sermayeli çay işletmeleri ise bölgesel ve yerel olarak satış yapmaktadır. Çay sektöründe 

bölgesel ve yerel satış yapan işletmelerin günlük kapasiteleri 5 ile 100 ton arasında 

değişmektedir. Bu işletmeler ile birlikte, yaş çay işleyen ve paketlenmemiş kuru çay olarak 

diğer işletmelere satış yapan işletmelerde mevcuttur. Çay sektöründe faaliyet gösteren bu 

işletmelerin yanı sıra, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yurtdışından kaçak yollar ile 

getirilen çayların ticaretini yapan işletmelerde bulunmaktadır.  

İşletmelerde üretilen kuru çayın neredeyse tamamı (%98) yurtiçi pazarda, çok az miktarı ise 

(%2) ihracat yapılarak yurtdışı pazarlarda satılmaktadır. Yurtdışına satışlar genellikle 

işletmelerin internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bazı işletmeler yurtdışında 

faaliyet gösteren diğer Türk işletmelere çay satışları yapmaktadır. 

Üretilen çay yurtiçinde, evlerde veya ortak tüketim alanlarında tüketilmektedir. Çayın ev içi 

kullanımı %65 seviyesindedir. Bu nedenle işletmeler tarafından üretilen çayın %65 oranı 

                                                             
11 Çaykur, Çay Sektörü Raporu, 2016 
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perakende zincirleri ile marketlere satılmaktadır. İşletmeler genellikle kendi markaları ile 

paketleyerek çayın satışını gerçekleştirdikleri için dökme çayın toptan olarak satışı az 

miktardadır. Toptan satışlar, yarı mamul olarak çay üreten işletmeler tarafından 

yapılmaktadır. Çay, ev dışında ortak tüketim yerlerinde de çoğunlukla tüketilen bir içecektir. 

Kahvehaneler, oteller, lokantalar gibi ortak tüketim yerlerine olan satış miktarı ise, toplam 

satışların %45’i seviyesindedir. Çay işletmeleri, özellikle kahvehaneler gibi ortak tüketim 

yerlerine doğrudan toptan olarak da satışlarını gerçekleştirmektedirler. Bazı ortak tüketim 

yerlerinde (örneğin bazı otellerde) ithal çaylarda dahil olmak üzere çok fazla çeşitte çayın 

tüketiciye sunumu yapılmaktadır.    

Sektörün önemli markalarından biri olan Çaykur tarafından üretilen paketli çaylar, çay dağıtım 

açısından stratejik konuma sahip 9 ilde faaliyet gösteren, 7 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 

2 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü kanalıyla, iç piyasada satışa sunulmaktadır. 

Stratejik öneme sahip 9 ilde oluşturulan her Pazarlama Bölge Müdürlüğüne çevre illerden 

oluşan bir hinterlant bağlanmış ve her il için de belirli sayıda bayilikler tespit edilmiştir. Çaykur 

tarafından Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Standardına uygun kalitede çay üretilmekte ve Çaykur 

markasıyla değişik isimlerde kendine özgü ambalajlarda piyasaya sürülmektedir. Çaykur 

mamullerini belirlemiş olduğu toptan satış fiyatlarıyla, bayilerine doğrudan, mağazalar zinciri 

statüsünde faaliyet gösteren sabit bayilerine bayi veya organizatör firma aracılığı ile 

satmaktadır. Hipermarket ve mağazalar zinciri statüsündeki işletmeler son yıllarda tek olarak 

veya birleşme yoluyla perakende sektöründe büyük gelişmeler göstermiş, yurtiçi pazar 

paylarını yaklaşık %40’lar seviyesine yükseltmiştir. Zincir mağazalar ürün bazında, üretici 

işletmelere karşı tek satıcı durumunda olabilmekte ve raf bedeli gibi birçok market içi 

aktivitelerden pay istemektedirler.12 Bu nedenle, ulusal perakende zincirlerinde satışı yapılan 

az sayıda çay işletmesinin çay markaları bulunmaktadır. Ulusal perakende zincirlerinde en 

fazla satışı yapılan çay markalarının da Çaykur’un pazarlama ile ilgili organizasyon yapısına 

benzer olarak Bölge Müdürlükleri mevcuttur.  

Ulusal perakende zincirlerinde ulusal satışları bulunan çay işletmelerine ait çay markalarının 

yanı sıra, perakende zincirlerinin kendi özel markaları (private label) ile satışı yapılan çaylarda 

                                                             
12 Türkiye Siyah Çay Sektör Raporu, Avrupa İşletmeler Ağı, 2009 
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yer almaktadır. Örneğin, Karali tarafından üretilen çayların bir miktarı Migros M markası ve 

Carrefour markası ile paketlenerek satılmaktadır. Bununla birlikte diğer ulusal zincirlerde de 

(A101, BİM vb) zaman zaman yapılan anlaşmalar doğrultusunda diğer çay işletmelerine ait çay 

markalarının satışları da yapılmaktadır. Ayrıca, yapılan anlaşmalar doğrultusunda bazı çay 

işletmelerinin markaları Türkiye’nin bazı bölgelerinde daha yoğunlukla satılmaktadır. Birçok 

markanın yerel veya bölgesel satışları da mevcuttur.  

Bununla birlikte, bazı çay işletmeleri kendi satış yerlerini oluşturarak müşteriye doğrudan satış 

yapmaktadırlar. Bu satış yerlerinin bazılarında paketlenmiş çayların yanı sıra çay servisi de 

mevcuttur, ancak müşteriye bu şekilde hizmet verilen satış yerlerinin sayısı oldukça azdır. 

Birçok satış yeri Doğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye genelinde çay evleri halen 

az sayıdadır. Çaykur’un Çayla markası ile İstanbul’da 3 ve Rize’de 1 çayevi faaliyet 

göstermektedir. Çaykur’un yanı sıra Orçay ve Neşe Çay’ın Ankara’da çay evleri mevcuttur. Bazı 

çay işletmeleri ise yakın zamanda çay evi oluşturma sürecindedir. Lazika bunlardan biridir ve 

işletmenin İstanbul’da yakın zamanda çay evinin faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

Türkiye, dünyanın en büyük çay üretici ülkeleri arasında yer almasına rağmen bu güne kadar 

bazı istisna yıllar dışında dünya çay ihracatından yeterli düzeyde pay alamamıştır. İç tüketimin 

oldukça yüksek olması ve maliyetlerin diğer üretici ve ihracatçı ülkelerinin maliyetleri ile 

karşılaştırıldığında oldukça yüksek olması gibi bazı nedenlerle ülkemiz uzun yıllar ihracata 

dönük bir politika izlememiştir. Ülkemizden çay ihracatı 1970’li yıllardan itibaren başlamıştır. 

1970’li yıllara gelinceye kadar iç üretimin tüketimi karşılamaması nedeniyle genel olarak net 

ithalatçı bir ülke pozisyonunda olan Türkiye, üretimin iç talebi karşılaması ve stokların 

oluşmaya başlaması ile birlikte ihracata önem vermeye başlamış, ancak uzun yıllar birim ihraç 

fiyatlarının ortalama maliyetlerin altında kalmasından dolayı çay ihracatı genellikle zararla 

sonuçlanmıştır. Çay sektöründe özel sektörün de devreye girmesinden sonra çay ihracatı 

kârlılık açısından daha istikrarlı bir yapı kazanmıştır. 2000’li yıllarda ortalama 5-8 milyon dolar 

civarında çay ihracatı gerçekleştirilmiştir. 1990’lı yılların başında özellikle Rusya Federasyonu 

ve Özbekistan’la yapılan doğalgaz ve Eximbank kredi anlaşmaları ile çay ihracatı 30 milyon 
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doların üzerine çıkmış, ancak bu anlaşmaların olmadığı diğer yıllar ise ihracat genel olarak 

düşük düzeylerde seyretmiştir.13  

Dünya çay sektörü 12,5 milyar dolar tüketim cirosunun yanında, 3,5 milyar dolar ihracat cirosu 

olan dev bir sektördür.14 Trabzon Ticaret Borsası verilerine göre, Türkiye’nin 2015 yılında çay 

üretimi 256,3 bin ton, ihracatı ise 5 bin ton civarındadır. Çay üretiminin sadece yaklaşık %2’si 

ihraç edilmektedir. 2015 yılında dünyadaki toplam çay ihracatı yaklaşık 1.345 bin ton olarak 

gerçekleştirmiştir. Buna göre, dünyadaki toplam ihracat içinde Türkiye’nin ihracatı oldukça 

düşük seviyededir (binde 3) ve diğer üretici ülkelere göre en düşük seviyede yer almaktadır. 

Bununla birlikte, Türkiye tarafından ihraç edilen çayın yıllık ortalama bedeli 5,35 dolar 

seviyesindedir. Bu miktar diğer üretici ülkelere göre oldukça yüksek seviyededir. Trabzon 

Ticaret Borsası’nın raporuna göre, Türkiye’nin ürettiği çay için oluşan bu fiyat farkı dökme çay 

yerine paketlenmiş çay satışından kaynaklanmaktadır. Tür çayının fiyatının diğer üretici 

ülkelerin çaylarına göre daha yüksek olması, yurtdışı satışları olumsuz yönde etkilemektedir.  

Türkiye 2016 yılında yaklaşık 6.669 ton çay ihracatı yapmış ve bu ihracattan yaklaşık 29 milyon 

dolar gelir elde etmiştir. Türkiye’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği çay ihracatında 2.115 ton ile 

Belçika ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin çay ihracatı yaptığı ülkeler arasında Çin ve 

Japonya’nın yanı sıra çoğunlukla Afrika ülkeleri yer almaktadır. Bu ülkelerin haricinde, Belçika 

dışında Almanya ve Litvanya gibi Avrupa ülkelerine de çay ihracatı yapılmıştır, Almanya Belçika 

ile birlikte en çok çay ihracatı yapılan ülkeler arasında yer almaktadır.15 Türkiye tarafından 

yapılan çay ihracatının öncülüğü Çaykur tarafından yapılmaktadır. Çaykur’un yurtdışında 

bayilere yaptığı satışlarının yanı sıra, bazı işletmelerde yurtdışına çok az miktarda çevrimiçi 

(online) satışlar yapmaktadırlar.  

Yukarıda bahsedilen Türk çay sektöründe yer alan temel aktörler Şekil-4’de özetlenmektedir. 

 

 

                                                             
13 Türkiye Siyah Çay Sektör Raporu, Avrupa İşletmeler Ağı, 2009 
14 Trabzon Ticaret Borsası, Dünya Çay Raporu (Üretim/İhracat), 2015 
15 Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2016 
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Şekil 4. Türk Çay Sektörü Değer Zincirinin Aktörleri

 

2.3 Değer Zinciri Yasal ve Politika Çerçevesi  

Türkiye’de çay ile ilgili ilk yasal mevzuat, 1924 yılında TBMM’de kabul edilen Rize ili ve Borçka 

kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı Kanun’dur. 

1940 yılında çıkarılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile ülkemiz çaycılığı güvence altına alınmış ve çay 

bahçesi kuracaklara ruhsatname alma zorunluluğu getirilmiştir.16 Bu yıldan sonra çay tarımı 

ruhsata bağlıdır. Çay Bahçeleri en son 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1994 yılında 

ruhsatlandırılmıştır. Bu Karar ile hem mevcut ruhsatlı çay bahçelerinin yeniden ölçülmek 

suretiyle ruhsatları yenilenmiş hem de 1994 yılına kadar ruhsatsız olarak tesis edilen çay 

bahçelerine ilk defa ruhsat verilmiştir. Bu işlemler sonucunda 767 bin dekar çaylık alan tespit 

                                                             
16 Çay Sektörü SWOT Analizi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2008 
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edilmiştir. 1994 yılından sonra da günümüze kadar yeni alanlar için ruhsatlandırma işlemi 

yapılmamıştır. 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çay Bahçesi 

Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik 

kapsamında Kurumun uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile yeni çay bahçesi tesis 

edilmektedir. Çay tarım alanlarının belirlenmesi ile belirlenen bu alanlarda çay tarımı yapan 

üreticilerin mevcut ruhsatnamelerinin yenilenmesi ve önceden ruhsatname almadan çay 

bahçesi kuranlar varsa bu bahçeler için ruhsatname verilmesine ilişkin “Çay Tarım Alanlarının 

Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair 

2012/3067 sayılı Karar” ın yürürlüğe konulması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

19.03.2012 tarihli ve 4985 sayılı yazısı üzerine, 3092 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre, 

Bakanlar Kurulunca 02.04.2012 tarihinde kararlaştırılarak 27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı 

Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Kararname doğrultusunda ruhsatlandırma işlemleri 2018 

Nisan ayına kadar tamamlanacaktır.17 

Türkiye’de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasında Devlet Ziraat İşletmeleri 

Kurumu’nca, 1949-1973 yılları arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği 

ile sürdürülmüştür. 1953 yılında çıkarılan 6133 sayılı kanun ile önceki kanunlarla belirlenen 

çay alanlarının genişletilmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 1971 yılında 1497 Sayılı 

“Çay Kurumu Kanunu” yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ile tarım, üretim ve pazarlama dahil 

tüm faaliyetler Çay Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Kurum tüzel kişiliğe sahip 

faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet kuruluşu olarak, 

1973 yılında Rize’de faaliyetlerine başlamıştır. Çay Kurumu 1982 yılında çıkarılan 2929 Sayılı 

Kanun ile ‘Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ (Çaykur) adı altında faaliyetlerini devam ettirmek 

üzere, kamu iktisadi kuruluşu (KİK) kapsamına dahil edilmiştir. 1984 tarih ve 3092 sayılı 

kanunla çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel 

sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi sağlanmıştır. Çaykur, 3046 sayılı kanunun 4060 sayılı 

kanunla değişik 4. ve 3313 sayılı kanunla değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 

                                                             
17 Çaykur, Çay Sektörü Raporu, 2016 
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tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ilgili kuruluşu 

olmuştur.18  

Çay sektöründe kaliteli kuru çay üretebilmek için, özellikle hammaddeyi oluşturan çay 

bitkisinin kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaliteyi artırıcı tedbirlerin en 

önemlisi budama işlemidir. Budamanın amacı; çalılaşmış ve verimden düşmüş çay ocaklarının, 

tazelenip sürgün veriminin ve kalitesinin artmasını sağlamaktır. Budamanın uygun zamanda 

(Kasım-Aralık veya Şubat-Mart-Nisan) ve tekniğine uygun şekilde yapılması, çay bitkisinde taze 

sürgün üretimini artıran önemli bir etkendir. Budamadan sonra gelişen taze ve büyüme gücü 

yüksek olan sürgünler, kalite unsurları bakımından da zengin olmakta, bu sürgünlerden 

üretilen kuru çayda o nispette kaliteli olmaktadır. Budama esnasında, budama artıklarının 

yakılmayıp, çay ocakları arasında toprak yüzeyine serilmesi ve kış boyunca çürüyerek toprağa 

karışması, toprağın havalandırılması, organik madde ihtiyacının karşılanması ve uzun yıllardır 

tek yanlı olarak kullanılan azotlu gübrenin neden olduğu asitlik probleminin giderilmesine de 

yardımcı olmaktadır. Çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretiminin temini amacıyla 1994 

yılında 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur. Bu karar ile her yıl çay 

bahçelerinin 1/5 oranında budanması ve budamadan dolayı üreticilerin uğradıkları gelir 

kaybının tazminat olarak üreticilere ödenmesi amaçlanmıştır. 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı, yaş çay yaprağının kalitesini artırmak ve çaylıkların gençleştirilmesi için önemli bir adım 

olmuştur. Uygulama süresi başlangıçta 5 yıl olan 93/5096 sayılı Kararnamenin süresi; bu 

projeden olumlu sonuç alınması üzerine 07/10/1998 tarih ve 98/11807 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile beş (5) yıl daha uzatılmıştır. 93/5096 sayılı Kararname, daha sonra 07/05/2001 tarih 

ve 2001/2493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek ödemelerle ilgili gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır.19 

Çay sektörü için politika belirleyici kurumlar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.   

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB):  

                                                             
18 Çay Sektörü SWOT Analizi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2008 
19 Çaykur Stratejik Plan (2015-2019), 2014 
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1984 yılında çıkartılan 3092 sayılı kanundan önceki monopol piyasa şartlarında çay fiyatlarının 

tespitinde üreticinin korunmasının önemi dikkate alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda üreticiyi 

destekleme ve koruma politikasının bir aracı olarak taban fiyatları uygulamasına başvurulmuş 

ve çay ürününün tamamının satın alınması garanti edilmiştir. 1984 yılında çıkartılan ve Devlet 

tekelinin kaldırılması ile ortaya çıkan piyasa şartlarında bile yaş çay yaprağı fiyatları açısından 

Devlet koruması halen devam etmektedir. Yaş çaydan elde edilen kuru çay fiyatları ise serbest 

bırakılmıştır.20 

Yaş çay yaprağı fiyatları Devlet korumasında olduğu için çay sektöründe taban fiyat 

uygulaması bulunmaktadır. Taban fiyat, tarımsal ürünlerin belli bir fiyatın altında 

satılmamasının Devlet tarafından garanti edilmesidir. Böylece Devlet herhangi bir tarım ürünü 

için o ürün konusunda izlenen madde politikasına uygun olarak bir taban fiyatı saptar ve ilan 

eder. Daha sonra da söz konusu ürün fiyatının saptanan fiyatın altına düşmemesi için bir takım 

girişimlerde bulunur. Bu girişimlerden en çok kullanılanı ve uygulananı devletin piyasaya 

girerek o üründen ihtiyacı olmadığı halde satın almasıdır. Bu alımlar, destekleme alımları 

olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de destekleme alımları ve fiyat politikasının yürütülmesi 

Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile belirlenmektedir ve alımlarda bulunacak kuruluşlar yine 

kararnamelerde görevlendirilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) taban fiyat 

ve destekleme alımları politikasının belirlenmesinde, en üst düzey kurumlardan biridir.21  

GTHB sektör için sadece çay fiyatlarının belirlenmesinde değil sektöre sunulan destekler ile de 

etkin bir kurumdur. Bakanlık tarafından ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ – 

‘Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi’ başlığında yatırımlara %50 oranında hibe desteği 

sağlanmaktadır. GTHB tarafından 05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (karar sayısı: 2016/8791) ile organik bitkisel üretim yapan 

çiftçilere belirlenen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Diğer taraftan GTHB tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 

aracılığıyla kırsal kalkınma desteklenmektedir. GTHB’nin ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel 

kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. TKDK, 04 Mayıs 

                                                             
20 Çay ve Kahve Ürün Profil Araştırması, İstanbul Ticaret Odası 
21 Taban Fiyatlar ve Türkiye’deki Uygulaması, Dr. Atila Bağrıaçık, 1979, İstanbul Ticaret Odası 
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2007 tarih ve 5648 sayılı kanunla kurulmuştur. Kurumun amacı; ulusal kalkınma plan, program 

ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası 

kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının 

uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektedir. TKDK aracılığıyla kırsal kalkınmayı 

destekleyen GTHB’nin, çay bahçelerinin yenilenmesinde devlet desteği konusunda ve çay 

kanunu hazırlanmasında henüz bir çalışması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, GTHB’nin çay 

tanıtımının geliştirilmesi ve ıslahı konusunda önemli destek sağlamada öncü olabileceği 

düşünülmektedir. 

Diğer Bakanlıklar: 

Maliye Bakanlığı (MB), mevzuat hazırlama ve özellikle çay kaçakçılığının önlenmesi 

bakımından sektör için etkin bir kurumdur. Ayrıca, MB tarafından hazırlanacak vergi mevzuatı 

ve sektöre yönelik KDV indiriminin sektör için destek sağlayacağı değerlendirilmektedir. Enerji 

Bakanlığı, özellikle fabrikalarda kullanılan yakıt verimliliği ve alternatif yakıt sunulması için 

önemli bir kurumdur. Yaş çay yaprağı işleyerek kuru çay üreten fabrikalar, genellikle kömür 

kullanmaktadırlar. Sektör genelinde LNG yakıtı Çaykur’a ait 15 fabrikada ve özel sektörde 

birkaç işletmede kullanılmaktadır. Bu durum enerji maliyetlerini yükseltmekte ve zaman 

içinde çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Fabrikalarda doğalgaz kullanımı için gerekli altyapının 

oluşturulması Enerji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, sanayide kullanılan 

elektrik enerjisi fiyatları da dünya ortalamasının çok üzerindedir. Enerji Bakanlığı’nın elektrik 

enerjisi fiyatlarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmesi beklenmektedir. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, çay sektöründe inovatif makinelerin üretiminin desteklenmesinde en önemli 

kurumdur. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 

Programı’nın (BROP)22 otoritesidir. Bu programın amacı Avrupa Birliği Topluluğunun uyum 

politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmasını teminen Türkiye’ye katkı sağlamak 

ve de Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması için ülkemizi desteklemektedir. BROP kapsamında 

yapılan yardımın amacı Avrupa Birliği ekonomisine yakınsamasını teminen Türk ekonomisinin 

rekabet edebilirliğinin arttırılması ve bölgesel sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasıdır. Bu 

hedeflere ulaşmak amacıyla BROP kaynaklarını, programın etkisinin ve katkısının en yüksek 

                                                             
22 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı, 2007 
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düzeyde olacağı belirli sayıdaki sektör, bölge ve önceliklere yoğunlaştırmaktadır. Program, 

sektörel olarak imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, bilgi toplumu, araştırma ve geliştirme, ve inovasyona yoğunlaşacaktır. Diğer 

taraftan program coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin 

altında kalan bölgelere odaklanmaktadır. Program, iş ortamının geliştirilmesi ve işletme 

kapasitesinin geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi olmak üzere 2 önceliğe 

dayanmaktadır. Rize ilinde kurulacak olan Çay Araştırma Merkezi de BROP kapsamında teşvik 

edilmektedir. 

İl ve Yerel İdareler: Çaylık alanlar ve ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin 

yenilenmesi ile ilgili altyapı çalışmaları başta olmak üzere diğer yerel tedbirler için bölgede yer 

alan illerin valilikleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri sektör için önemli paydaşlar arasında yer 

almaktadır. Yaş çay alım yerleri belediyeler ve muhtarlıklar tarafından köylerde tesis 

edilmektedir. Alım yerlerinin gerekli koşullarda olması için belediye ve muhtarlık tarafından 

denetimlerinin yapılması önem taşımaktadır.  

2.4 Değer Zinciri Destekleyici ve İşbirliği Kurumları 

2.4.1 Değer Zinciri Destekleyici Kurumlar 

Yaş çay müstahsilleri, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği içinde örgütlenmiştir. Rize ilinde, çay 

üreticilerinin Çay Üreticileri Dayanışma Derneği faaliyet göstermektedir. Çay üreticileri gibi 

çay sanayicilerinin de kapsamlı ve güçlü bir kuruluşu bulunmamaktadır. Çay sanayicilerinin 

çoğunluğunun yer aldığı Rize ilinde çay sanayicileri ile ilgili Rize Çay Sanayicileri Derneği ve 

Trabzon ilinde işveren örgütü olan Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) faaliyet 

göstermektedir. Söz konusu Dernekler tarafından çay sektörü ile ilgili araştırmalar ve projeler 

yürütülmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın faydalanıcı olduğu “Yaş Çay Bizim 

İşimiz” Projesi kapsamında Çaysiad işbirliği kurumlarından biridir. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı çaylık oluşturma ve hasat konulu modüler eğitimi kapsamaktadır. Proje sayesinde, yaş 

çay üretiminin her aşamasında çalışan ve çalışmaya aday kişilerin aldığı eğitimlerin karşılığında 

geçerliliği olan belge verilmesi, çeşitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olması, 
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eğitim alan kişilerin Çaysiad tarafından uygulanacak “Yerli İşgücü İstihdamı ve Yarıcılık Projesi” 

kapsamında istihdam edilmeleri planlanmaktadır. 23 

İllerde kurulu Sanayi ve Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tüm üyeleri ile ilgili oda faaliyetleri 

yapmaktadır. Sanayi ve Ticaret Odaları, üyeleri ile çayın tanıtımı ile ilgili faaliyetler 

yürütmektedir. Türk çayının tanıtımı için yurtdışındaki fuarlara katılım sağlanmaktadır. Rize 

Ticaret ve Sanayi Odası çay sektörü ile ilgili analizler yapmaktadır. BROP kapsamında finanse 

edilen “Çay Araştırma Merkezi” projesinin de faydalanıcısı durumundadır. Rize’deki 

sanayiciler “Rize Ticaret Borsası” kanalı ile mesleki alanda örgütsel faaliyette 

bulunmaktadırlar. 1995 yılında kurulan Rize Ticaret Borsası’nın 230 üyesi arasından 178 üye 

kuru çay üreticileridir. Rize Ticaret Borsası tarafından çay ile ilgili bölgesel ve yurtdışı 

araştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca “Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi” ve “Çay Çarşısı” gibi 

projelerle sektöre katkı vermektedir. Benzer şekilde “Trabzon Ticaret Borsası” tarafından da 

yapılan çay ile ilgili araştırmalar mevcuttur. 

İllerde bulunan Ziraat Odaları çay üreticilerini destekleyen kurumlardır. Ziraat Odaları, ilk kez 

1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 

99’a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarak bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat 

Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle 

Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarının görev tanımı, 6964 

Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat 

Odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 

hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki 

hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşlarıdır.”24 Ziraat Odaları özellikle çay üreticilerinin eğitilmesi ve tohum yerine 

fide ile üretime geçişin sağlanması konusunda çay sektörü için etkili kurumlardır.  

                                                             
23 Çaysiad, 2017 
24 Türkiye Ziraat Odaları Birliği, www.tzob.org.tr 
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Çay sektöründe nitelikle eleman ihtiyacı ve araştırma faaliyetleri için destekleyici kurumlar 

olan Üniversiteler Doğu Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. Rize’de bulunan Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çay Tarımı ve İşleme 

Teknolojisi Programı’nın amacı çay sektöründe çayın yetiştirilmesi, çaylık alanlarının 

belirlenmesi, yaş çay alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek kuru çay 

haline getirilmesi, yaş ve kuru çay analizlerinin yapılması  ve  bu çayların pazarlanması 

işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektedir. Ön-lisans  programı, çay sektörünün 

gerektirdiği tüm alanlarda yetkin, verimli ve uzman bir  Çay Teknikeri sağlamak üzere 

hazırlanmıştır. Bu programdan mezun olan öğrenciler çay eksperi olarak da çalışmaktadır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile birlikte bölgede yer alan diğer Üniversiteler de Gıda 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümlerde de çay sektörünü destekleyici 

araştırmaların yapılma kapasitesi mevcuttur. Üniversitelerin yanı sıra, bölgede Mesleki Eğitim 

Liseleri ve Halk Eğitim Merkezleri de sektörün ihtiyacı olan eleman yetiştirilmesi için faaliyet 

göstermektedir. 

Eğitim ile ilgili kurumların yanı sıra, çay sektörü için diğer önemli bir destekleyici faaliyet çay 

işletmelerine sağlanan maddi desteklerdir. Çay işletmeleri ve sektörel kuruluşlar, bu 

desteklerden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 

faydalanmaktadırlar. İŞKUR tarafından işverenler için istihdam destekleri sağlanmaktadır. 

DOKA ise sektör ile ilgili projelere destek vermektedir. Çay işlemesi KOSGEB’in 

geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri arasında yer almaktadır. Rize Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından 2016 yılında İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde girişimcilik eğitimleri 

düzenlenmiştir. DOKA tarafından Trabzon Ticaret Borsası tarafından yürütülen “Türkiye’de 

Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları” Projesi desteklenmiştir. Ayrıca, Rize Ticaret Borsası’nın 

faydalanıcısı olduğu DOKA tarafından desteklenen “Çay Çarşısı Projesi” gündemde olup, söz 

konusu projenin uygulanmasının sektör için faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu 

kurumların, sektörel kuruluşlara destek vermelerinin yanı sıra işletmelere de destek 

sağlamaktadır.  
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2.4.2 Değer Zinciri İşbirliği Kurumları 

Çay sektöründe değer zinciri faaliyetleri için farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ile 

işbirliği yapılmaktadır. Gübre üreticileri ile tohum/fide tedarikçileri çiftçiler için önemli işbirliği 

kuruluşlarıdır. Tohum/fide tedariği Ziraat Odaları tarafından da yapılmaktadır. Makine 

üreticileri ve nakliye hizmetleri sağlayan işletmeler ise çay işleme fabrikaları için önemli 

işbirliği kuruluşlarıdır. Özellikle büyük ölçekli çay işletmeleri nakliye işlemlerini kendi 

bünyelerinde yürütmektedirler. Yaş çay yaprağının işletmelere taşınması genellikle işletmeler 

tarafından yapılmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin üretilen kuru çayı müşterilere ulaştırmak 

için kendi bünyelerinde araçları mevcuttur. Bazı işletmeler ise dışarıdan hizmet satın alarak 

ürettikleri çayların nakliyesini gerçekleştirmektedir.   

Çay hammadde olarak, özellikle sağlık, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu nedenle, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de çay işletmeleri için 

işbirliği kurumlarıdır. Özellikle beyaz çayın sağlık sektöründe ilaç hammaddesi olarak kullanımı 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sağlık sektöründe bazı ilaçlar için ve özellikle diş 

macunları içinde hammadde olarak kullanılmakta olan çay yaprağı; kozmetik sektöründe ise 

sabun, krem, cilt maske gibi ürünlerde kullanılmaktadır.  

Yeşil çayın, genç, taze ve en kaliteli yapraklarından kurutularak elde edilen matcha çayı gıda 

sektörü için önemli bir hammadde ürünü haline gelmiştir. Sağlık, kozmetik ve gıda 

sektörlerinin yanı sıra, turizm sektörü özellikle eko-turizm de çayın tanıtımı için önemli bir 

sektördür. 
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III. DEĞER ZİNCİRİ SINIRLILIKLAR VE FIRSATLARIN ANALİZİ  

Çay yaprağı tarım ürünleri arasında maliyeti yüksek bir üründür. Çay sektöründeki faaliyetlerin 

maliyetleri değerlendirildiğinde, toplam maliyetin yarısı veya yarıdan fazla bölümünün çay 

yetiştirilmesinden çay işleme tesislerine getirilmesine kadar olan süreçte oluştuğu ortaya 

çıkmaktadır (Şekil-5). Çay sektörü değer zinciri ile ilgili en önemli sınırlılıklar da bu faaliyetler 

ile ilişkilidir.  

Şekil 5. Türk Çay Sektörü Değer Zinciri Maliyetleri

 

Elde edilen yaş çay yaprağı, iklim ve toprak koşulları nedeniyle ve zirai ilaç kullanılmadan elde 

edilmesi nedeniyle kaliteli ve verimli olmasına rağmen, bazı durumlarda kimyasal gübrenin 

yanlış kullanımı, tohumla üretimin yaygın olması ve çaylık alanların bakım ve budama 

çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle değer kaybı yaşanmaktadır. Çaylık alanlarda tohum 

ile üretim yaygındır. Tohum ile üretimde melezleşme sorunu meydana gelmektedir. Bu 

durumda çayın kalitesi ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. Çaylık alanlarının gübrelenmesinde 

organik gübre yerine kimyasal gübre kullanılmaktadır. Halbuki, çay üretimi sonrasında 
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kullanılamayacak durumda olan çay atıkları çaylık alanlarda organik gübre olarak kullanılması, 

çay yaprağının kalitesini artırıcı bir unsudur. Ancak, çay atıkları bazı işletmeler tarafından çay 

üretimine karıştırılarak piyasaya sürülmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için çay 

işletmelerinden temin edilecek olan çay atıklarının kontrollü bir şekilde çaylık alanlarda 

organik gübre olarak kullanılması gerekmektedir. Diğer taraftan çaylık alanların budama 

işlemleri için teşvik sağlanmasına rağmen, halen budama yapılan alanların oranı az 

seviyededir. Dünya genelinde organik üretime olan talep artmaktadır ve çay üretimi yapılan 

Doğu Karadeniz Bölgesinde organik tarım için önemli bir potansiyel mevcuttur. Ancak, 

bölgede organik çay üretimi sınırlıdır.    

Çay sektöründe en önemli değer kaybı yaş çay yaprağının toplanması ve toplanan çay 

yapraklarının işletmelere taşınması sırasında yaşanmaktadır. Çay yaprakları üreticiler 

tarafından toplanmamakta, özellikle son yıllarda yurtdışından (özellikle Gürcistan’dan) gelen 

tarım işçileri tarafından özensiz bir şekilde toplanmaktadır. Çay yapraklarının toplanması için 

kilogram ile bedel ödendiğinden, tarım işçileri hızlı bir şekilde çay yapraklarını çay makasları 

ile kesmekte, bu nedenle çay yapraklarının içine çay dalları gibi diğer istenmeyen maddelerde 

karışmaktadır.  

Toplandıktan sonra alım yerlerine sıkıştırılarak getirilen çay yapraklarında, sıkıştırılma 

nedeniyle değer kaybı oluşmaktadır. Bununla birlikte bazı alım yerlerinin fiziki koşulları 

yetersizdir ve bu nedenle çay yaprakları başka istenmeyen maddeler ile karışmaktadır. Ayrıca, 

bazı durumlarda ise çay yaprakları alım yerlerinde beklemektedir. Halbuki çay yaprağının bir 

an önce işleme tesislerine götürülerek soldurma sürecinin başlaması gerekmektedir. Aksi 

takdirde bekleyen çay yapraklarında solma kendiliğinden başlamaktadır ve bu durumda kuru 

çayın kalitesini etkilemektedir. Alım yerlerinde çay yaprakları çay eksperleri tarafından 

seçilmektedir, ancak kaliteli ve daha az kaliteli olan çay yaprakları arasında fiyat farkı 

bulunmamaktadır. Özellikle büyük ölçekli çay işletmelerinin çay eksperleri tarafından satın 

alınmayan çaylar, diğer işletmeler tarafından kuru çay üretiminde kullanılmaktadır. Alım 

yerlerinden işletmelere taşınan çay yaprakları çoğu zaman nakliye araçlarında sıkıştırılarak 

taşınmaktadır, bu durum da çay yaprağının zarar görmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, 
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çay yaprakları el ile toplandığında ve sıkıştırılmadan işletmelere taşındığında işletmeler için 

önemli bir değer yaratmaktadır.  

Çay yaprağından kuru çay üreten işletmelerin birçoğu teknolojik olarak yeterli seviyededir, bu 

durum değer yaratılması için önemlidir çünkü çay yapraklarından en kaliteli çay elde 

edilebilmesi için bu durum önemli bir gerekliliktir. Buna rağmen, rekabet yoğun ve özellikle 

siyah çay için fiyat temelli olduğundan işletmeler çay yaprağının kalitesine özen 

göstermemekte, alım yerlerinde kötü durumda olan çay yapraklarını bile çay işleme sırasında 

kullanmaktadırlar. Diğer taraftan yine fiyat temelli rekabet nedeniyle işletmeler 6 aylık 

dönemde faaliyet göstermektedirler, dolayısıyla birkaç kilit personel dışında tüm personel en 

fazla 6 aylık dönem için istihdam edilmektedir. İşletmelerin çay işleme haricinde kapalı olması 

nedeniyle pazarlama, ürün geliştirme gibi faaliyetler yapılmamaktadır. Bu durum yine önemli 

bir değer kaybına neden olmaktadır. Çay işlendikten sonra işletmeler kapanmaktadır, 

işletmelerde çalışan işçiler sözleşmeli olarak en az 120 en çok 179 gün çalışmaktadırlar. 

Çalışma süresi, ilk çay yaprağı hasadı yapılan Mayıs ayından Ekim ayına kadar sürmektedir. 

Ekim ayından sonra çay atıkları ile ilgili işlemler, fabrika temizliği, bakım ve onarım işlemleri 

yapılmaktadır.  

Ayrıca, işletmelerde ürün ve süreç inovasyonu da düşük seviyededir. Genellikle yeni ürün 

üretimi piyasada mevcut olan rakiplerin ürünlerinin veya yurtdışında üretilen yeni ürünlerin 

taklit edilmesi ile yapılmaktadır, işletmeler yeni ürün geliştirmek için kaynak 

ayırmamaktadırlar. Yeni ürün geliştirmek için kaynak ayrılmadığından çay satışları genellikle 

dökme çay olarak yapılmaktadır. İşletmeler müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını araştırmak için 

de kaynak ayırmamaktadır. Bununla birlikte tanıtım faaliyetleri de oldukça düşük seviyededir. 

Bazı büyük ölçekli işletmelerde bile katma değeri yüksek olan yeşil çay çeşitleri üretilmemekte, 

diğer işletmelerden satın alınan yeşil çayın kendi markaları ile paketlenerek satışı 

gerçekleştirilmektedir. Bu durum sadece yeşil çay ürünleri için geçerli değildir, işletmeler 

üretimleri yetersiz kaldığında talebi karşılamak için diğer işletmelerden siyah çay satın alarak 

kendi ürettikleri çay ile harman yaparak kendi markaları ile siyah çay satışı yapmaktadırlar. 

Özellikle işletme dışından alınan çayların kalitesi ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
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Çoğu zaman düşük kalitede çaylar piyasaya sürülmekte; kalite sorunu olmadığında ise aynı 

kalitenin sürekliliği sağlanamamaktadır.   

İşletmeler yurtdışı satışlarını genellikle internet siteleri üzerinden kargo ile 

gerçekleştirmektedirler. Yurtdışı satış yapmak isteyen bazı işletmelerin önündeki en önemli 

engellerden biri, Türkiye genelinde uluslararası kargo sistemine entegre olunmamasıdır. Bu 

nedenle, yurtdışından çay satın almak isteyen müşteriler kargo için yüksek bedel ödemek 

durumunda kalmaktadır, dolayısıyla yurtdışı satışlar düşük seviyededir ve bu durum çay 

sektörü için yine değer kaybına neden olmaktadır.  

Çay sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin diğer sektörler ile işbirliği sınırlı seviyededir. Çayın 

tüketiminin artırılması için turizm, gıda ve kozmetik sektörleri önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Çayın farklı gıdalar için hammadde olarak kullanımı, bununla birlikte 

kozmetik sektöründe çay bitkisinden faydalanılsa da, bu tür faaliyetler oldukça sınırlıdır. 

Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir yerli ve yabancı turizm potansiyeli 

bulunmaktadır. Ancak, diğer sektörlerde de olduğu gibi turizm sektöründe ki işbirliği düşük 

seviyede olduğundan, bölgedeki turizm potansiyelinden çayın tüketiminin artırılması yönünde 

fayda sağlanamamaktadır.   

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’de genellikle çay yerine başka bir ikame içecek tercih 

edilmemesi çay sektörü için bir değer oluşturmaktadır. Ancak diğer taraftan, müşterilerin çay 

hakkında bilinç seviyesi de düşüktür, birçok müşteri farklı çay türleri, çayın demlenmesi gibi 

hususlar hakkında bilgi sahibi değildir. Çay ile ilgili tanıtımların yetersizliği ve müşteri bilincinin 

düşük olması sonucunda çay genellikle ev içinde tüketilmekte ve daha fazla değer kazanımı 

sağlayan kahve satış zincirlerine benzer çay satış zincirlerinin yaygın olmamasına neden 

olmaktadır. 

Çay sektörü için değer yaratan ve değer kaybına neden olan temel faktörler aşağıda Tablo-

3’de özetlenmektedir.  
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Tablo 3. Türk Çay Sektörü Değer Yaratan ve Değer Kaybına Neden Olan Faktörler 

Değer Yaratan Faktörler Değer Kaybına Neden Olan Faktörler 

Yaş Çay Bitkisi Yetiştirilmesi ve Yaş Çay Yaprağı Üretimi ile ilgili Faaliyetler 

Çay Üretimi için iklim ve toprak koşullarının yeterli 
olması 

Kimyasal gübrelemenin yanlış kullanımı, organik gübre 
kullanımının yaygın olmaması 

Dünyada zirai ilaç kullanmadan üretilen ve kimyasal 
madde içermeyen nadir çaylardan olması 

Tohumla üretimin yaygın olması, yabancı döllenme nedeniyle 
melezleşme olması, bu nedenle ürün miktarının olumsuz 
etkilenmesi 

 Çaylık alanların bakım ve budama çalışmalarının yetersiz 
olması 

 Çay üretimi için organik tarım potansiyeli olmasına rağmen, 
bölgede organik çay üretiminin sınırlı olması 

Yaş Çay Yaprağı Hasadı ve Hasat Sonrası Faaliyetler 

El ile toplanan çay yapraklarının olması Alım yerlerinden çayın işleme tesislerine götürülmesine kadar 
geçen süre 

 Üreticilerin çay yapraklarını kendilerinin toplamaması 

 Çay hasadında çalışan işçilerin özen göstermemesi 

 Kaliteli ve az kaliteli çay yaprakları arasında fiyat farkının 
olmaması 

Yaş Çay Yaprağının İşlenerek Kuru Çay Üretilmesi ile ilgili Faaliyetler 

Çay işleme tesislerinin teknolojik olarak yeterli olması Rekabetin yoğun ve fiyat temelli olması 

 Ürün ve süreç inovasyonunun düşük seviyede olması 

 Çay işleme tesislerinin 6 aylık dönemde faaliyet göstermesi 

Kuru Çayın Üretimi Sonrası Faaliyetleri 

 Çay satışlarının dökme çay olarak yapılması 

 Müşteri talep ve ihtiyaçlarının araştırılmaması 

 Tanıtım faaliyetlerinin sınırlı olması 

 Uluslararası kargo sistemine entegre olunmaması 

 
Diğer sektörler (turizm, kozmetik, gıda) ile birlikte ortak 
faaliyetlerin sınırlı olması 

Kuru Çayın Tüketimi 

Genellikle çay yerine ikame ürün tercih edilmemesi Müşteri bilincinin düşük olması 

 Çayın yanlış demlenmesi 

 Çay satış yerlerinin sınırlı olması, çayın genellikle ev içinde 
tüketilmesi 
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IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de çay en fazla tercih edilen içecektir. Bu nedenle iç piyasada önemli bir tüketim 

ürünüdür. Bunun yanı sıra, çayın yurtdışı satışı için de önemli bir potansiyel mevcuttur. Çünkü 

iklim koşulları nedeniyle çay üretimi dünyada belirli bölgelerde yapılabilmektedir, Doğu 

Karadeniz Bölgesinin iklim koşulları çay üretimi için oldukça uygun koşullar sunmaktadır. Diğer 

üretici ülkelerde yıl boyunca çay üretimi yapılmakta iken, Doğu Karadeniz Bölgesinde çay 

Mayıs ve Ekim ayları arasındaki dönemde 3 sürgün halinde yetiştirilmektedir. Ekim ayından 

sonra Mayıs ayına kadar olan sürede iklim koşulları nedeniyle çay üretimi yapılmamakta, 

çaylık alanlar dinlenmeye bırakılmaktadır. Bu durum da çayın kalitesi için avantaj 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, bölgede kış aylarında kar yağması nedeniyle çay üretiminde 

kimyasal ilaç ve pestisit kullanılmamaktadır. Bu durum, Türk çayı için önemli bir rekabet 

avantajı oluşturmaktadır. Dünyada, Gürcistan ve İran da ve Japonya’nın bazı bölgelerinde de 

çaylık alanların üzerine kar yağışı olmaktadır ancak bu bölgelerde haşereler olduğu için 

kimyasal ilaç kullanılmaktadır. Çay üretiminde ilaç dünyada sadece Türkiye’de 

kullanılmamaktadır. Ayrıca, yakın zamanda çaylık alanlarda tamamen organik gübre 

kullanımına geçilmesi söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı, Türk çayı doğal olması ve sadece 

yılda 3 sürgün olarak toplanması bakımından diğer ülkelerde üretilen çaylardan farklılık 

göstermektedir.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişen çay yaprağının kalitesi ve verimi yüksek olmasına rağmen, 

çay sektöründe değer zincirindeki faaliyetler temelinde bazı önemli sorunlar bulunmaktadır. 

Çay sektörü değer zincirini dört temel faaliyet oluşturmaktadır. Bu faaliyetler, yaş çay 

bitkisinin yetiştirilmesi ve yaş çay yaprağı üretimi, yaş çay yaprağı hasadı ve hasat sonrası, yaş 

çay yaprağının işlenerek kuru çay üretimi ve kuru çayın üretimi sonrası faaliyetlerdir. Bu 

faaliyetler detaylı analiz edilerek, faaliyetler ile ilgili temel sorunlar tespit edilmiştir. Söz 

konusu sorunlar ile ilgili çözüm önerileri aşağıda değerlendirilmektedir.  

Çay sektöründe, çay bitkisinin yetiştirilmesi ve yaş çay yaprağı üretimi ile ilgili sorunların 

başında çaylık alanlarda tohum ile üretimin yaygın olması gelmektedir. Tohum ile üretim çayın 

kalitesinin azalmasına neden olmaktadır. Çay üretiminin fide ile yapılması bu sorunun çözümü 

için önemlidir. Sektör genelinde fide tedariği GTHB veya Çaykur tarafından yapılmaktadır ve 
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bu kurumlar fide talebinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Bunun için de ‘Çay Fidanı 

Üretim Merkezi’ oluşturulması önerilmektedir. Bölge için en uygun çay türünün belirlenmesi, 

ürün standardizasyonu ve sınıflandırmasının sağlanması ile, birkaç farklı türde siyah çay 

üretilmesi sağlanabilir. Çaylık alanların bakımı ve yenilenmesi ile ilgili politikaların planlanması 

da önemlidir.  

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz Bölgesinden göçün etkisiyle çay üreticileri, çay bahçeleri ile 

yeteri kadar ilgilenmemekte ve çay bahçeleri bakımsız kalmaktadır. Çay üreticileri arasında 

çiftçilik anlayışı kalmamıştır, çay bitkilerinin bakımı yapılmamaktadır, üreticiler sadece hasat 

zamanı bahçelere gitmektedir; gübreleme ile ilgili yanlış uygulamalar (gübreleme şekli ve 

miktarı), toprağın çapalanması gibi bakım işleri yeterli seviyede yapılmamaktadır. Bu nedenle, 

bölgede, iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılarak, üreticiye ekonomik, kültürel ve tarımsal 

destek sağlanması önemlidir. Çay yetiştirilmesi ile ilgili eğitimler, Ziraat Odaları veya 

Kooperatifler tarafından yapılabilir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından çay tarımının 

geliştirilmesi ve çay ile ilgili kültürel uygulamalar hakkında üreticilere yönelik kurslar 

düzenlenebilir.  

Çay üretiminde standartlar belirlenmemiştir. Çay üreticilerinin çay üretiminden hasadına 

kadar olan süreçte standartlara uygun üretim yapması, bu üretimin kontrol edilmesi ve 

üreticilerin standartlar ile ilgili bilinçlendirilmesinin de gerekli olduğu önerilmektedir. 

Belirlenen standartlar doğrultusunda üretim yapan üreticiler için taban fiyattan daha yüksek 

olan farklı fiyat sisteminin uygulanması üreticilerin kaliteli çay yaprağı üretimi için teşvik edici 

olacağı düşünülmektedir.  

Çay sektöründe en önemli sorunlar yaş çay yaprağı hasadı ve hasat sonrası ile ilgilidir. Çay 

yaprağı ne kadar kaliteli olsa da, hasat sırasında önemli değer kaybı meydana gelmektedir. 

Oysa ki, çay el ile toplandığında önemli bir değer elde edilmektedir. Diğer üretici ülkelerde 

dünya markası olan çay yetiştirme bölgelerinde çaylar el ile toplanmaktadır ve bu ülkeler bu 

nedenle daha rekabetçi konumdadırlar. El ile toplanmayan çay hasadının iyileştirilmesi için, 

çay makası ile toplama yapılırken daha dikkatli toplama yapılması gereklidir. Genellikle, çay 

hasadı çay makası ile yapılmaktadır. Diğer ülkelerde, çay hasadı için geliştirilmiş olan 

makineler de mevcuttur ancak bu makineler Türkiye’de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Yaş 
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çay yaprağı hasadının iyileştirilmesi için, hasat profesyonel işletmeler tarafından yapılabilir. 

Bölgede göçün de etkisiyle bakımsız kalan çay bahçelerinin işletmesi profesyonel işletmelere 

verilerek yabancı işçi sorunu, arazi bakımı, arazilerin toplulaşmaması gibi sorunlara katkı 

sağlanabilir. Bu şekilde yapılacak hasat işlemleri, bölgede önemli bir sorun haline gelen 

yabancı işçilerin çalıştırılması ile ilgili denetimlerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Yabancı 

işçilerin bir bölümü turist vizesi ile Türkiye’ye gelmekte ve vizeleri sürecinde çalışmaktadırlar, 

söz konusu bu durumların engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.  

Diğer taraftan, çay sektörü için asıl değer yaratan yerler alım yerleri olmasına rağmen alım 

yerleri üretilen çayın kalitesini düşmesine neden olmaktadır. Çay alım yerlerinin bakımsız 

olması sektör için değer kaybına neden olmaktadır ve alım yerleri için altyapı sorunlarının 

giderilmesi gereklidir. Çayın alım yerlerinde muhafazasının yönünde iyileştirmeler olmakla 

birlikte, bu alanda gösterilen gayretlere devam edilmelidir. Çay alım yerleri güzel yerler haline 

dönüştürülebilir. Köy camileri, meydanları, kahvehaneleri gibi, alım yerleri de kültürel yerler 

haline getirilebilir. Alım yerleri küçük ölçekli atölyeler olarak tasarlanabilir ve bu yerlerde yaş 

çay yaprağının kurutulması yapılabilir. Bu şekilde yaş çay yaprağının alım yerlerinde 

bekletilerek veya nakliye sırasında kuruyarak değer kaybetmesi engellenebilir.  

Çay sektöründe yaş çay yaprağının işlenerek kuru çay üretimi sağlayan yeterli teknolojik 

donanıma sahip kurulu çay işletmeleri mevcuttur. Sektörün en önemli oyuncusu Çaykur olsa 

da, özel sektör çay işletmelerinin üretim kapasitesi de oldukça fazladır. Kuru çay üretimi ile 

ilgili en önemli sorunlardan biri yaş çay yaprağının işletmeye getirilinceye kadar geçen sürede 

uygunsuz olarak taşınması ile ilgilidir. Yaş çay yaprağı işletmelere taşınması için nakliye 

araçlarına yüklenirken işçiler tarafından üzerine basılarak aracın kapasitesinin üzerinde çay 

yaprağı alması sağlanmaktadır. Bu nedenle yaş çay yaprağı işletmelere uygun şekilde 

getirilmemektedir. Bunun yanı sıra, işletmelere getirilen çay yaprakları uzun süre nakliye 

aracında bekletilebilmektedir. Diğer taraftan, çay işletmelerinde süreçler ile ilgili bilgi eksikliği 

olduğu düşünülmektedir, süreçler değişken ve eksik olarak yürütülmektedir, işletmelerde 

süreçlerin düzenlenmesi gereklidir. Bunun içinde standartların oluşturulması ve bu 

standartlara yönelik denetimlerin uygulanması önerilmektedir.  
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Diğer üretici ülkelerin bazılarında çay işletmecilerinin bir bölümünün kendi çaylık alanları 

bulunmaktadır. Böylece bu işletmeler çayın kalitesini kendileri kontrol edebilmektedirler. 

Ülkemizde ise üreticiler ile işletmeler arasında sözleşmeli tarım uygulamaları geliştirilebilir. 

Böylece işletmeler tarafından satın alınan çayın kalitesinin kontrolü sağlanabilir, ayrıca 

işletmelerin ihtiyacı kadar çay yaprağının işleme alınması, çay yaprağının bekletilmemesi ile 

bu süreçlerde kaybedilen değer kazanılabilir. Bununla birlikte, işletmelerin günlük çay işletme 

kapasiteleri çok yüksektir. Diğer üretici ülkelerde, Türkiye’de olduğu gibi yüksek kapasiteli 

işletmeler bulunmamaktadır; çoğu üretici pazarında üretim ile satış faaliyetleri birbirinden 

ayrılmış durumdadır. Küçük işletmeler kuru çay üreterek, büyük ölçekli işletmelere satış 

yapmaktadır. Çay bahçesinden toplanan çaylar değer kaybı olmadan bahçeye yakın alanlarda 

kuru çay olarak üretilmekte ve toptancılara satışı yapılmaktadır. Ülkemizde mevcut işletmeler 

nedeniyle bu durum çok mümkün olmamakla birlikte, çay yaprağının işletmelere taşınması 

sırasında kaybedilen değer, bölge şartlarına göre üretimi yapılacak makineler ile çay 

bahçelerinde kurutma yapıldıktan sonra işletmelere taşınarak diğer süreçlere devam edilmesi 

ile kazanılabilecektir.  

Çay işletmelerinde ArGe faaliyetlerine yeterli seviyede kaynak ayrılmadığı için çay üretiminde 

çeşitlilik sorunu mevcuttur. Genellikle, işletmelerde sadece siyah çay üretimi yapılmaktadır. 

Oysaki diğer üretici ülkelerde çay çeşitliliği çok fazladır; örneğin, Japonya’da en az 12 çeşit 

yeşil çay üretilmektedir. Çay sektöründe Çaykur’un ve az sayıda işletmenin ArGe merkezleri 

mevcuttur. ArGe faaliyetleri maliyetli olduğu için işletmeler tarafından ArGe destekleri ile yeni 

ürün geliştirilmesine, özellikle yeni makinelerin geliştirilmesi için sanayi ile ilgili teşviklerden 

faydalanılması önerilmektedir.  

Kuru çayın üretimi sonrasında, çay sektörü için en önemli sorun pazarlama faaliyetleri ile 

ilgilidir. Yurtdışında diğer üretici ülkeler ile dökme çay olarak rekabet olanağı sınırlıdır; 

yurtdışında benzerleri olan çayevleri aracılığıyla Türk çayı markası ile talep oluşturulması için 

gerekli tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi önerilmektedir. Yurtiçinde de çayevlerinin 

yaygınlaştırılması ve çayevlerinde çay çeşitleri ile birlikte çayın hammadde olarak kullanıldığı 

gıda ürünlerinin (dondurma ve kurabiye gibi) satışının yapılmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Yurtiçinde işletmeler, çay tüketiliyor, ticari denge (arz-talep) var, yeni ürüne 
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gerek yok, bakış açısı ile değerlendirme yapmaktadırlar. Yurtiçinde müşteri tercihlerini 

öncelikle fiyat, fiyattan sonra ise marka belirlemektedir. Çay genellikle emtia olarak 

değerlendirildiği için müşteriler için satın alımlarda fiyat önemli bir etkendir. Çay fiyatları 

kilogram temelinde belirlenmektedir, ancak çayın ikamesi olan değerlendirilen kahve 

alımlarında kilogram sorulmamaktadır. Çay fiyatları yüksek olmamasına rağmen çay yaprağı 

maliyetlidir. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle birçok işletme tanıtım için yeterli kaynak 

ayırmamaktadır. İşletmeler çok düşük kâr marjları ile çalışmaktadır, bu düşük marjlar ile 

çalışmanın maliyetini de yine tüketiciler ödemektedir, çünkü tüketiciler kaliteli çay 

içememektedir. Çay sektöründe değer zincirindeki tüm aktörlerin yanı sıra tüketicilerin de 

bilinçlendirilmesinin gerekli olduğu önerilmektedir. Çay ile ilgili tüm hususlar, tüketiciler 

tarafından öğrenildiğinde bilinç seviyesi de artacaktır, iyi çayın nasıl olduğu bilen tüketiciler 

daha iyi çayı talep edecektir. Bunun sonucunda işletmeler de kaliteli çay üretimine önem 

verecekler ve çayın çeşit olarak zenginleştirilmesi de mümkün olacaktır. Tüketicilerin 

bilinçlendirilmesi için çay tadım merkezlerinin oluşturulması, çay demlemesi ile ilgili 

eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Bazı işletmelerin çay eksperleri tarafından, 

kahvehaneler, kamu kurumlarının ilgili birimleri gibi toplu tüketim yapan yerlere zaman 

zaman çay demlemesi ile ilgili eğitimler verilmektedir.     

Çay sektörü genelinde aktörler arasında işbirliği kültürü düşük seviyededir. Üreticiler ve 

işletmeler ile işletmeleri temsil eden dernekler arasında ve işletmelerin kendi aralarında 

sadece çay satın alma seviyesinde ticari ilişki mevcuttur. Bu ticari işbirliği haricinde üretici ve 

işletmeler arasında sözleşmeli tarım ile ilgili veya sektör ile ilgili desteklerden ortak olarak 

faydalanma ve özellikle yurtdışında ortak tanıtım ile ilgili faaliyetlerde işbirliği mevcut değildir.  

Çay sektörüne yönelik projeler mevcut olmasına rağmen, bu projeler sektör genelinde 

yürütülmemektedir. Sektörde yürütülecek olan projeler, üreticiler ile işletmeler tarafından 

birlikte tasarlanmalı, işletmelerin yanı sıra üreticiler de bilgilendirilmeli, üreticileri temsil eden 

dernekler projelere dahil edilmelidir. Projelerin yanı sıra, sektörde özellikle üreticilere destek 

sağlanması önemlidir. Üreticilere, kaliteli hammadde arzı yönünde, özellikle yeni çay 

bahçelerinin oluşturulmasında finansal destek sağlanması önerilmektedir. Ayrıca, eğitimli 

işçilerin istihdamı için İŞKUR tarafından üreticilere destek sağlanabilir. Çay işletmelerine 
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yönelik destekler için DOKA ve KOSGEB gibi kurumların bütçelerinin yeterli olmadığı, çay 

sektörüne yönelik desteklerin arttırılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. Genellikle 

destek sağlayan kurumlar proje bazlı destekler sağlamaktadır, ancak işletmelerin 

çoğunluğunun bu projelere başvurmak için yeterli kapasiteleri mevcut değildir. Bununla 

birlikte, çoğu işletme destekler ile ilgili bilgiye sahip değildir. Çay sektöründe faaliyet gösteren 

kurumlar (Odalar, Dernekler) tarafından işletmeleri bilgilendirici faaliyetlerin arttırılması 

gereklidir. Ulusal fonlar ile ilgili bilgi eksikliğinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren işletmeler 

tarafından uluslararası fonların süreçlerinin karışık ve uzun olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenle, bu fonlar ile ilgili eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi de önemlidir.  

Türk çay sektörü için belirtilen tüm sorunlar ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerileri 

değerlendirildiğinde birkaç önemli husus ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, üretimden 

tüketim aşamasına kadar belirli standartların oluşturulması ile ilgilidir. Çayın sınıflandırılması 

için bilimsel bir literatür belirlenmeli ve markalaşmanın temeli olarak çayın sınıflandırılması 

sağlanmalıdır. Belirlenen standartlar doğrultusunda yerel türlerin geliştirilmesi, üretimi ve 

yaygınlaştırılması yapılmalıdır. Diğer bir önemli husus çay sektöründe makineli tarım 

uygulamasına geçilmesi ve kuru çay üretimi için yeni makinelerin tasarlanması ile ilgilidir. 

Özellikle eski usuller ile yapılan çay hasadında işgücünden kaynaklanan sorunların oluşmasını 

engellemek için bölgenin arazi şartlarına uygun ve işletme süreçlerinde daha fazla değer 

oluşturacak makinelerin geliştirilmesi ile süreçlerin iyileştirilmesi mümkündür. Son olarak 

sektör genelinde üreticiden tüketiciye kadar olan her aşamada, ilgili kurumlar tarafından 

eğitim sağlanmasının oldukça önemli bir husus olduğu değerlendirilmektedir. 

Türkiye için kültürel değeri olan çayın sınıfı yoktur; çay her kesim tarafından tüketilmektedir. 

Çay ürününe tüm paydaşlar tarafından değer verilmesi önemlidir. Sektör genelinde 

standartların oluşturulması; üretici eğitimi, teknik eğitim ve tüketicilerin eğitimi 

yaygınlaştırılıp bilinçli bir üretim yöntemi geliştirilmesi ile sağlıklı iklim şartlarının getirdiği 

avantajla bölgesel tatlar ve farklılıklar ortaya çıkacak ve Türk çay sektörünün rekabetçiliği 

gelişecektir.  


