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I Pazar Analizi 

1.1 Türkiye çay endüstrisindeki mevcut durum 
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 tarları 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 bizim çayımıza 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. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 760 bin dekar çaylık sahada yaklaşık 205 bin üretici çay 
tarımı ile uğraşmaktadır. Yaş çay ürün rekoltesi son beş yılda 1.150-1.300 bin ton 
arasında değişebilmektedir. 

2014 yılı verilerine göre, yaş çay üretiminin %50’si Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAYKUR), %40’ı özel sektör tarafından işlenmiştir. Özel sektör tarafından işlenen 
miktarın %49’u büyük, %39’u orta ve %12’si küçük ölçekli işletmeler tarafından 
işlenmiştir. 

Dünyada yaş çay üretim alanları yaklaşık 2 milyon 461 bin hektar olup 45 ülkede çay 
üretimi yapılıyor. Çay üretim alanları sıralamasında Çin 943 bin hektarla birinci sırada. 
Türkiye ise 77 bin hektarla, Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Endonezya’nın ardından altıncı 
sırada yer alıyor. Dünya kuru çay üretimi ise 3 milyon ton. Türkiye, yaklaşık 225 bin tonu 
aşan kuru çay üretimiyle beşinci; kişi başına yıllık çay tüketiminde ise yılda 2,3 kg/kişi ile 
dördüncü sırada yer alıyor. 

Hem çeşitli kurumlarca yapılmış araştırmalarda hem de sahadan elde edilen görüşme 
bulgularına Rize çay sektörünün GZFT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) 
analizi şu şekildedir: 

Güçlü Yönler 

 Yeterli miktarda hammadde olması ve hammaddenin fabrikalara yakın olması 

 Rize’de ekilebilir tarım alanlarının çok büyük kısmının çay alanı olması 

 Üretilen çayın ülkemizde tamamen tüketiliyor olması 

 Çay üretimi ve tarımının aile işletmeciliği şeklinde yapılabilmesi 
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 Çay sanayinin gelişmiş olması (Otomasyon ve HACCP’e uygun üretim yapılması) 

 Bölge insanının çay tarımının vazgeçilmez olduğuna inanması 

 Çaya alternatif güçlü bir ikame ürün olmaması 

 Tohumla üretimden çelikle üretim projesine geçilmeye başlanmış olması 

 Sağlık, eğitim, spor gibi alanlarda çay tarımının bölge ekonomisinin temeli olması 

 Sektörün önemli bir istihdam kaynağı olması 

 Üretim, sanayi ve sektörle ilgili bilginin tek merkezde toplanmış olması 

 Pazarlama ağının güçlü olması 

 Çay sektöründe teknik eleman açısından güçlü olunması 

 Sektördeki sanayicilerin yeniliklere açık olması 

 Son yıllarda çay çeşitlendirme çalışmalarının artması 

Zayıf Yönler 

 Çay tarım alanlarının tamamen tohumla tesis edilmesi 

 Girdilerin bilinçsiz kullanımı sonucunda toprak yapısına bağlı olarak bitki yapısının 
ve ürün kalitesinin bozulması 

 Sektörde; orta, uzun ve kısa vadeli programlamaların yapılmaması 

 Sektördeki bazı firmalarca çay üretimi standartlarına yeterince uyulmaması 

 Hammaddenin zamanında (taze olarak) toplanamaması 

 Özel ve Kamu işletmeleri arasında yaş çay alım standartları konusunda uygulama 
farklılıklarının olması 

 İşletmeler arası bilgi paylaşımının yeterli düzeyde olmaması 

 Özel sektörün mevcut kapasitesinin kullanılamaması 

 Yeni ürün geliştirmede ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması 

 Çay tarımıyla ilgili politikaların ÇAYKUR tarafından uygulanması nedeniyle, 
kamusal sorumluluk ve iş yoğunluğunun ÇAYKUR tarafından karşılanması 

 Bazı özel sektör firmalarında pazarlama birimi olmadan üretimin yapılması 

 Sektör genelinde üretim süreçlerinde optimizasyonun gerçekleştirilememesi 

 İşletmelerde hizmet içi eğitimlerin yeterli düzeyde yapılmaması 

 Yaş çay alımı sırasında çay eksperlerinin kullanılmaması 

 Çay sektöründe kanuni düzenlemelerin yetersiz olması (çay üreticileri ve özel 
sektör işletmeleri arasında alım ve ödeme programının olmaması) 
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 Aile şirketlerinin kurumsallık anlayışı doğrultusunda yönetilmemesi 

 Çay sektöründe otorite, yetki ve sorumluluk merkezlerinin belirsiz olması 

 Çay sektöründe pazar araştırmaları yapılmasına yönelik kapsamlı (kurumsal) 
çalışmaların yapılmamış olması 

 Sektörde Ar-Ge çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmıyor olması 

 Türkiye genelinde tüketici profilinin bilimsel çalışmalar yoluyla çıkarılmamış 
olması 

 Çay sektöründeki sorunların çözümü için ilgili kişi ve kuruluşların bir araya gelerek 
planlama yapmaması, kişisel çıkarların ön planda olması 

 Üretici birliklerinin etkili çalışmaması 

 Sözleşmeli üreticiliğe geçilememesi 

 Denetimlerin yetersizliği ve denetim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak 
yetersiz olması 

 Çay tarımının bilimsel yöntemlerle yapılamaması 

 İşgücü maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle toprağın işlenememesi 

 İşletmelerin kaynak yetersizliği 

 Özel sektörde çok fazla sayıda fabrikanın olması 

 Üniversite, sanayi işbirliğinin yetersizliği 

 Markalaşamama sorunu 

 Çay atıklarının değerlendirilememesi 

 Çay sektörünün gıda dışındaki sektörlere hammadde sağlayamaması 

 Yaş çay üretiminde farklı rakımlarda alınan çayların farklı bir şekilde 
üretilememesi 

 İşletmeciler ve çay üreticileri arasındaki iletişim eksikliği 

 Çay üretimi, yetiştiriciliği ve kültürü ile ilgili yeterli yayın olmaması 

 İşletmelerin belli bir bölgede yoğunlaşması nedeniyle hammaddenin taşınması 
aşamasında sorun yaşanması 

 Sektörün, bölgede ve bölge dışındaki sosyal tesislerinin yetersiz olması 

 Arazilerin çok küçük parçalara bölünmesi 

Fırsatlar 

 Avrupa Birliği ülkeleri içinde çay üreten tek ülkenin Türkiye olması 

 Rize’nin liman şehri olması 
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 Yurt dışındaki bazı ülkelerde çay içme kültürünün hiç bilinmemesi 

 Çin ve Hindistan’da çay arzının talebi karşılayamama riskinin ortaya çıkması 

 Dünyada gazlı içeceklerden vazgeçme eğiliminde olunması 

 Ulusal Çay Konseyi’nin kurulmuş olması 

 Çay bitkisinin kimyasal kompozisyonunda insan sağlığına yararlı bileşenlerin 
bulunmasının tüketimi tetiklemesi 

 Organik çay tarımına dönüşüm sürecinin kolay olması 

 İyi tarım uygulamalarının konvansiyonel üretim için kolaylık sağlanması 

 Türk halkının çayı sevmesi 

 Bölge topraklarından biyolojik gübre yapabilme imkânının olması 

 Tekniğine uygun setleme yapıldığında, çay bitkisinin erozyonu önleyici etkisi 
olması 

 Bölge insanının sosyal yapısıyla coğrafi yapının uyum sağlaması 

 İklim ve arazi yapısının çaya uygun olması 

Tehditler 

 Kaçak çay 

 Çaya alternatif ürünlerin tüketiminin artması 

 İhraç kayıtlı alınan çayların denetlenememesi 

 Çay bölgesi dışında paketleme fabrikalarının kurulması 

 Tüketime sunulan bazı çayların paketleri üzerinde menşeinin yazılmaması 

 Bazı işletmelerde, kuru çay imalatı sırasında ekstrat artırıcı katkı maddelerinin 
kullanılması 

 Marka ürünlerinin taklit edilmesi durumunun artması 

 Tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilememesi 

 Herbisit kullanımının artması 

 Küresel ısınma ve iklim değişikliği 

 Üretim maliyetlerinin sürekli artması 

 Tarımsal yayım programlarının yetersizliği 

 Çay bahçelerinde inşaatların artması 

 Üreticilerin çoğunluğunun bölgede ikamet etmemesi nedeniyle kültürel 
faaliyetlerin (çapalama, gübreleme vb.) zamanında ve yeterince yapılamaması 
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 Tarlalarda mekanizasyonun kullanılamaması 

1.1.1 Çay sektöründeki üretici firmalar 

Rize Ticaret Borsa’sının 2015 yılında yayımladığı verilere göre Türk çay sektöründe 
halihazırda faal olan 197 fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR, 151’i özel 
sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de 29’u Trabzon’da, 10’u 
Giresun’da, 4’ü ise Artvin’de bulunmaktadır. Fabrikaların 48’ı büyük, 76’ü orta fabrika, 
73’ü ise küçük ölçekli fabrikadır.  

Grafik 1: Çay fabrikalarının dağılımı, sahiplik, bulunduğu il, büyüklük, 2015 

Çay üretiminde kamu ve özel sektörün payları yıllar içinde birbirine yaklaşmıştır. 
Başlangıçta % 95-100 olan kamu payı 2016 yılına geldiğimizde %50-55 seviyelerine 
düşmüştür. 2015 yılı itibariyle üretimin %50’si ÇAYKUR, %40’si özel sektör tarafından 
işlenmiştir. Özel sektör, üretimin %49’u büyük ölçekli, %39’u orta ölçekli, %12’si küçük 
ölçekli fabrikalardan oluşmaktadır. 

Bir kamu şirketi olan ÇAYKUR 2016 yılı itibariyle pazardaki baskın liderliğini 
korumaktadır. Üretici firma bazında %52 pazar payına sahip olan ÇAYKUR 1984 yılına 
kadar pazarda tekel konumunda idi ve halen en yaygın üretim ağına ve en çok talep 
edilen markalara sahiptir. ÇAYKUR ayrıca ülke çapında yaygın bir dağıtım ağına sahiptir. 
ÇAYKUR aynı zamanda en önde gelen organik çay üreticisidir ve beyaz çay üretim 
alanlarını geliştirmektedir. 

46
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Kaynak: Çaykur, 2015, TRAC Proje ekibi analizi

Türkiye'de 197 çay fabrikası bulunmaktadır
Çay fabrikalarının dağılımı, sahiplik, bulunduğu il, büyüklük, 2015

Kaynak: Rize Ticaret Borsası, 2015, TRAC Proje ekibi analizi
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Grafik 2: Yurtiçi çay satışlarında firmaların pazar payları, 2016, % 

Yerli bir marka olarak ÇAYKUR’un dominant pozisyonu sayesinde Doğuş Çay ve Ofçaysan 
gibi diğer yerli markalar da pazarda güçlü bir konuma sahiptir. Sahipliği itibariyle yabancı 
oyunculardan Unilever ve Doğadan Gıda Ürünleri birlikte %24 pazar payına sahip olup 
bu oran son beş yılda kayda değer bir değişiklik göstermemiştir. Doğadan markası 2015 
yılında Coca Cola bünyesinde katılmıştır. Her iki firma da tanınan ve tercih edilen 
markalardan olup güçlü bir dağıtım ağına sahiptir. Unilever daha çok siyah çayda güçlü 
iken Doğadan meyve ve bitki çayları ile yeşil çayda lider firmalardan birisidir. 

Tablo 1: Türkiye’de çay şirketlerinin pazar payları, 2012-2016, %  

 2012 2013 2014 2015 2016 
2015/16, 

% 

2011-16 
YBBO, 

% 

2011/16 
Toplam, 

% 
ÇAYKUR 50,2 51,9 53,6 52,5 52,4 4,4 1,1 4,4 
Unilever 19,9 20,1 19,3 19,4 19,5 -2,0 -0,5 -2,0 
Dogus Cay  13,5 12,7 12,4 12,6 12,7 -5,9 -1,5 -5,9 
Dogadan  4,5 4,0 3,8 3,9 3,9 -13,3 -3,5 -13,3 
Ofcaysan 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 -42,9 -13,1 -42,9 
Yildiz Holding  0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 -28,6 -8,1 -28,6 
Doga Gida  0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -50,0 -15,9 -50,0 
Associated British Foods  0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 
Marmara Gida  - - - - - - - - 
Özel marka 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0 
Diğerleri 1,8 1,8 1,7 2,4 2,3 27,8 6,3 27,8 
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    
Kaynak: Euromonitor International, 2017 

2015 ve 2016 yıllarında özellikle meyve ve bitki çayları kategorisinde yeni ürünler göze 
çarpmaktadır. Bunlardan en öne çıkanları daha yumuşak bir yeşil çay sunumu olan 
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Kaynak: Euromonitor International, 2017, TRAC Proje ekibi analizi
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“Doğadan Yeşil Çay Yumuşak İçimli” ile aynı firmaya sahip rosybos ve vanilya aromalı 
“Doğadan Roybos Vanilyalı” bitki çayıdır. Her iki ürün de Doğadan firması tarafından 
2015 yılında sunulmuştur. 2016 yılında ise Unilever’in piyasaya sürdüğü Lipton 
Moroccon Mist adlı üründür. Bu arada yine ÇAYKUR da siyah çay ile bitki karışımları ve 
aromaları içeren “ÇAYKUR Artı” serisini sunmaya başlamıştır. Bu seride vanilya, yasemin, 
nane, badem ve portakal çiçeği gibi çeşitleri vardır. 

Bu arada bir diğer önemli firma daha çok GNC markası ile tanınan Bakara İlaç ve Tıbbi 
Malzeme firması satış değeri olarak 2016 yılında %16’lık bir büyüme kaydetmiştir. GNC 
markası altında meyve ve bitki çayları ile zayıflama çayları sunmaktadır. Markalı olarak 
sunulan bu çaylar diğer GNC ürünleri ile birlikte özellikle kadın tüketiciler tarafından 
tercih edilmektedir. 

Tablo 2: Perakende piyasada çay markalarının pazar payları, 2013-2016, % 

Marka Üretici firma 2013 2014 2015 2016 2015/16 
2011-16 

YBBO 
2011-16 
Toplam 

ÇAYKUR Tiryaki  ÇAYKUR 16,6 18,0 17,9 17,9 0,0% 2,5% 7,8% 
Rize Turist  ÇAYKUR 18,2 15,0 14,1 13,9 -1,4% -8,6% -23,6% 
Lipton  Unilever  13,4 12,7 13,0 13,3 2,3% -0,2% -0,7% 
Dogus  Doğuş Cay  12,7 12,4 12,6 12,7 0,8% 0,0% 0,0% 
Lipton Yellow Label  Unilever  6,7 6,6 6,4 6,2 -3,1% -2,6% -7,5% 
Rize Kamelya  ÇAYKUR 5,0 6,4 6,1 6,0 -1,6% 6,3% 20,0% 
ÇAYKUR Filiz  ÇAYKUR 5,3 5,7 5,7 5,7 0,0% 2,5% 7,5% 
Doğadan  Doğadan 4,0 3,8 3,9 3,9 0,0% -0,8% -2,5% 
Rize Cay Çiçeği  ÇAYKUR 1,6 1,6 1,6 1,5 -6,3% -2,1% -6,3% 
Caykur ÇAYKUR 1,1 1,3 1,3 1,3 0,0% 5,7% 18,2% 
Of Cay  Ofcaysan  0,9 0,8 0,8 0,8 0,0% -3,9% -11,1% 
Obaçay  Yildiz Holding  0,6 0,6 0,5 0,5 0,0% -5,9% -16,7% 
Doğa  Doğa Gıda 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0% -20,6% -50,0% 
Twinings  Associated British Foods  0,1 0,1 0,1 0,0 -100,0% -100,0% -100,0% 
Tema  Doğadan 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
Rize Burcu cay  ÇAYKUR - - - - - - - 
Deren  Marmara Gıda  - - - - - - - 
Natura  Yildiz Holding  - - - - - - - 
Özel marka Özel marka 7,6 7,5 7,6 7,7 1,3% 0,4% 1,3% 
Diğer Diğer 6,1 7,4 8,3 8,4 1,2% 11,3% 37,7% 
Toplam  100,0 100,0 100,0 100,0    
Kaynak: Euromonitor International, 2017 

Türkiye’deki çay piyasası marka bazında incelendiğinde ÇAYKUR tarafından çıkarılan 
ÇAYKUR Tiryaki ile Rize Turist markaları toplamda %32’lik bir paya sahiptir. Burada Rize 
Turist markası ÇAYKUR’un en eski ve geleneksel çaylarından birisi olmakla birlikte yıllar 
içinde Pazar kaybı azalan bir eğilim izlemektedir. Rize Turist 2013 yılında %18,2 pay ile 
lider durumda yerini ÇAYKUR Tiryaki markasına bırakmıştır. Bu ikisini yaklaşık %13’lük 
payla Unilever’e ait Lipton ile Doğuş Çay izlemektedir. Listenin dördüncü sırasında yer 
alan Doğuş Çay’ın pazar payında ise son beş yılda bir değişiklik olmamıştır.  

Çay üretimindeki kamu ve özel tüm firmaların toplam günlük yaş çay işleme kapasitesi 
yaklaşık olarak 18.650 ton/gün olduğu tahmin edilmektedir. 
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Çay-Kur’un 2016 yılı yaş çay işleme kapasitesi 8.650 ton/gün’dür. 2016 yılı Mayıs ayı 
itibariyle, Fındıklı, Sabuncular Çay Fabrikalarında kapasite artışı, Bölümlü, Hayrat, Hopa, 
Taşçılar Çay Fabrikaları ile birlikte diğer bir kısım fabrikalarında gerçekleştirilen 
modernizasyon çalışmaları sonucu ulaşılan kurumsal yaş çay işleme kapasitesi 8.650 
ton/gün olmuştur. 

Tablo 3: ÇAYKUR yaş çay işleme kapasitesi, 2016 

Yıllar 
Fabrika 
adedi 

Kapasite 
Ton/Gün (toplam) 

2010 47 6.735 
2011 47 6.788 
2012 46 7.150 
2013 45 7.200 
2014 45 7.600 
2015 45 8.000 
2016 45 8.650 

Kaynak: ÇAYKUR, 2016 

Çay sektöründe, Çay-Kur’un dışında özel sektör işletmelerinin günlük yaş çay işleme 
kapasitesi yaklaşık olarak 10.000 ton/gün olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 4: Çay-Kur ve özel sektöre ait çay fabrikalarının illere göre sayı ve kapasiteleri, 2016 
 Çay-Kur Özel sektör TOPLAM 
İLLER  

Sayı 
Kapasite 

(ton/gün) Sayı 
Kapasite 

(ton/gün) Sayı 
Kapasite 

(ton/gün) 
Rize  32 6.080 183 7.955 215 14.035 
Trabzon  8 1.510 26 1.225 34 2.735 
Artvin  4 880 7 310 11 1.190 
Giresun  1 180 12 480 13 660 
Ordu  - - 1 30 1 30 
Toplam  45 8.650 229 10.000 274 18.650 

Kaynak: ÇAYKUR, 2016 

1.1.2 Çay sektörü ile ilgili kurumlar ve rolleri 

Dünyada, sudan sonra en popüler ikinci içecek olan çayın üretiminde Türkiye küresel 
ekonomide önemli bir yere sahiptir. Türk çayının tüketimi genellikle iç piyasayla sınırlı 
kalmaktadır. Türk çayını dünya pazarlarına açma ve bu yolla bölgesel kalkınmayı 
hızlandırma noktasında Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi kilit rol oynayacaktır. 

Sektörün temel sorunlarına baktığımızda çay sektörünün rekabet gücü ve üretilen çayın 
kalitesi yeterli düzeyde değildir. Dolayısıyla, çay üretiminin bilinçsiz yapılması, bitki 
kalitesi ve nihayetinde de ürün kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Rekabetçiliği 
olumsuz etkileyen unsurlar ise, imalatçı KOBİ’lerin rekabet güçlerinin düşük olması ve 
sektör aktörleri arasında işbirliği ve koordinasyonun yeterince güçlü olmaması olarak 
değerlendirilmektedir. 

Merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte yeni teknoloji ve araştırma yöntemlerinin 
uygulanmasıyla çay işleyen KOBİ'lerin rekabet güçleri, özellikle kalite ve ürün standartları 
açısından yükseltilecek, sektörde işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Çay Araştırma 
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ve Uygulama Merkezi (ÇAUM), işleme ve paketleme tesisiyle KOBİ'lerin altyapı ve 
teknolojiye erişim problemlerini çözmeyi de amaçlamaktadır. Eğitim ve danışmanlık 
hizmetleriyle de çay üreticileri, daha verimli üretim ve pazarlamayı öğrenecektir. Proje 
kapsamında Rize çayının markalaşması için yurt içi ve dışında tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. Talep gören farklı çay çeşitleri üzerine çalışmalar yapılarak 
sağlanacak ürün çeşitliliğiyle dünya çay pazarında Türkiye'nin payı arttırılacak, KOBİ'lere 
AR-GE ve inovasyon konularında katkı sağlanacaktır. 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi ve proje kapsamında yürütülecek 
uygulamalı araştırma yöntemleriyle bu sorunların kimilerine doğrudan, kimilerine dolaylı 
çözüm oluşturulması hedeflenmektedir. İmalatçı KOBİ’lerin rekabet güçlerinin düşük 
olmasına neden olan unsurlar analiz edildiğinde, öncelikle çay ürünlerinin imalatına 
yönelik kalite ve ürün standartlarının olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda, üretim 
maliyetlerinin yüksek olması da üretimde optimizasyon sağlanamamasına neden 
olmaktadır.  

Türk çayı, özellikle yurtdışı piyasalarda yeterince tanınmıyor. Dolayısıyla çay 
imalatçılarının hem verimlilik ve kalite, hem de pazara giriş ile ilgili sıkıntıları bulunuyor. 
Proje, imalatçı KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yukarıda özetlenen 
sorunların bir kısmına çözüm oluşturmak, bir kısmının da çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla tasarlanmıştır.  

İmalatçı KOBİ’lerin pazara giriş olanaklarının çoğaltılması ve çayın tanınırlığının 
artırılmasına yönelik yapılacak faaliyetlerle temel olarak pazara giriş ile ilgili sıkıntıların 
çözümüne katkıda bulunulması amaçlanmakta, sektör aktörleri arasında işbirliği ve 
koordinasyonun güçlendirilmesine zemin oluşturulacağı düşünülmektedir.  

Merkezin, yukarıda özetlenen sorunlara çözüm üretecek şekilde üç ana birimden 
oluşması öngörülüyor. Uygulamalı Ar-Ge biriminde çay ürünlerinin daha verimli ve daha 
kaliteli bir şekilde imal edilebilmesi için uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yapılacak. Eğitim ve Danışmanlık Birimi ile Ar-Ge sonuçları KOBİ’lere ulaştırılacak, kalite 
denetimi hizmeti verilecek. Pazarlama ve Dış Ticaret Birimi de, ortak paketleme tesisini 
işletecek, pazara giriş olanaklarını arttırmak amacıyla araştırmalar yapacak.  

Çay araştırma ve uygulama merkezi ile çay literatürü oluşturulması planlanıyor. Dünya 
çayının, Türk çayının dünü, bugünü, yarını, çayın toprağa atılan ilk tohumundan 
tüketicinin bardağına ulaşıncaya kadar ki süreçleri bu literatür kapsamında olacak. 
Bölgede çay üretiminde etkin kurumların bir araya getirilmesi ile Çay Tanıtım Grubu 
oluşturulması planlanıyor. Burada amaç, Rize çayı markasını yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 
tanıtmak için gerekli olan reklam, bilinçlendirme gibi çalışmaların koordinasyonu ve 
öncülüğünü yapmaktır. 

Proje kapsamında dizaynı yapılan ve yine merkez bünyesinde yer alacak mobil ve sabit 
çayhanelerde, üretimi yapılan çay çeşitleri, müşterilerin beğenisine sunularak, ürünlerin 
insanlar üzerinde oluşturacağı damak tadı gözlemlenebilecek. Elde edilen sonuçlar, Ar-
Ge çalışmalarında kullanılarak, yeni ürün geliştirilmesine katkı sağlayacak. 
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Kurulacak Pilot Gübre Üretim Tesisi ile çay üretimi sonucunda oluşan çay atıklarının 
doğaya olan etkisinin azaltılması ve sürdürülebilir çay üretimi sağlanması planlanıyor. 
Bunun için çay atıkları organik gübre olarak kullanılmasıyla oluşan çevre kirliliği ve 
atıkların kötü niyetli kullanılmasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesine destek 
olunacak. Organik gübre üretiminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle 
organik gübrenin uygulanacağı çaylıklardan numune temin edilecek ve merkezdeki 
laboratuvarlarda gerekli toprak analizleri yapılacak. Toprak analizi sonuçlarına göre, 
toprağın ihtiyaç duyduğu maddeleri sağlayacak olan gübrenin üretilmesi için gerekli olan 
formülasyon geliştirilecek. Geliştirilen formülasyon pilot çaylık ve diğer gönüllü 
müstahsillerin çaylığına uygulanarak, üretime olan katkısı gözlenecek. Her yıl yapılacak 
analizler sonucunda gübre formülasyonunun bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak 
güncellenmesi ve toprağın ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya sahip olması sağlanacak. 

Yapılacak teknik çalışmalar neticesinde Rize Çayı Coğrafi İşareti alınarak, Rize çayının 
üretimi, kalitesi tescillenecek.  

Proje ile bölgemizde üretim yapan KOBİ’lerin, kurumsal altyapıları güçlendirilecek, 
verimlilikleri ve ürün kaliteleri arttırılacak, pazarlama olanaklarını güçlendirecek teknik 
destek verilecek. KOBİ’lerimizin üretim maliyetlerini düşürecek ve rekabet güçlerini 
artıracak yeni üretim tekniklerine sahip olması sağlanacak. Bunun yanında paketleme 
sistemi olmayan çay üreticisi firmalara, merkez bünyesinde kurulacak çay paketleme 
tesisi aracılığıyla, çaylarını paketleme olanağı sunulacak. KOBİ’ler güçlendirilecek, 
verimlilikleri ve ürün kaliteleri arttırılacak, pazarlama olanaklarını güçlendirecek teknik 
destek verilecek. Sonuç itibari ile KOBİ’ler, üretim maliyetlerini düşürecek, rekabet 
güçlerini artıracak ve yeni üretim tekniklerine sahip olacak. 

Çay sektörünü ilgilendiren diğer kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

Kutu 1: Çay sektöründeki kurum ve kuruluşlar 

Kurum adı Tanımı 

Ulusal Çay Konseyi 
www.ulusalcaykonseyi.org.tr 

Ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere yaş çay 
üreticileri ile yaş çay bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin 
ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları 
birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikleri ile çay bitkisiyle ilgili 
araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluştur. 

Rize Ticaret Borsası 
www.rtb.org.tr 

Rize ili dahilinde çay, fındık, kasaplık canlı hayvanlar, et,  deri, yumurta, 
bal, un, kivi vb. ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden oluşan 
üyelerine hizmet vermektedir. 230 üyesinin 178 tanesi kuru çay üretici 
firmalarından 44’ü kasaplardan geri kalan kısmı ise fındık ve un üreten 
firmalardan oluşmaktadır. 

Çay Sanayicisi İşadamları 
Derneği (ÇAYSİAD) 
www.caysiad.org.tr 

1997 yılında kurulan ÇAYSİAD 11 orta ve büyük ölçekli çay fabrikasının 
oluşturduğu bir dernek olarak kurulmuştur. Çay sanayinin geliştirilmesi, 
marka ürünler oluşturulması, çayda kalitenin artırılması, organik çay 
üretiminin teşvik edilmesi ve çay alanlarının yenilenmesini misyon 
edinmiştir. 

Çay Üreticileri Dayanışma 
Derneği (ÇAYUDAD) 
www.cayudad.com 

Daha çok küçük çay üreticilerinin bir araya geldiği bir dernek 
oluşumudur. Çoğunlukla organik gübre alanında çalışmaktadır. 



 

 

  

16 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

17 

II Üretim 

2.1 Dünya çay üretimi dinamikleri 
Dünyada en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında gelen çay tüm dünyada yaklaşık 50 
ülkede üretimi, 170 ülkede de ticareti yapılan bir üründür. Dünya genelinde çoğunluğu 
çay üretiminden olmak üzere yaklaşık 2 milyar insanın geçim kaynağının çay olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Küresel çay üretimi son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. 1995 yılında 
2.5 milyon ton olan üretim yılda ortalama %3.6 YBBO (Yıllık bileşik büyüme oranı) ile 
2015 yılına gelindiğinde 5.3 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 

Grafik 3: Dünya çay üretimi, 1995-2016, Milyon ton 

1998-2000 yılları arasında özellikle Rusya tarafındaki ithalat azalışı sebebiyle küresel 
ölçekte fiyatlarda ve dolayısıyla da üretimde bir durağanlaşma görülmüştür.  2009 
küresel krizi dönemlerinde ise çay üretiminde bir aksama gözlemlenmemektedir 

2014 yılı itibariyle dünya çay ekim alanlarının toplamı yaklaşık 3,8 milyon hektar olup 
bunun yaklaşık 2 milyon hektarı (%52) Çin’de bulunmaktadır. En fazla ekim alanına sahip 
ilk 10 ülke toplam ekim alanının %92’sine sahiptir. Dünya çay ekim alanları diğer birçok 
tarımsal ürün ekim alanlarının aksine bir azalma göstermemektedir. Bunun başlıca 
sebebi çay ekim alanlarının nispeten yüksek ve engebeli yerlerde oluşu, dolayısıyla da 
konut ya da sanayi alanı genişlemesi için elverişli olmayan bölgeler oluşudur. Bu 
çerçevede, 2010-2014 yılları arasında çay ekim alanları en fazla Çin’de, yılda ortalama 
%8’lik bir artışla genişlemiştir. Çin’i, yaklaşık 600.000 hektar ile Hindistan takip 
etmektedir. Bu iki ülke tün dünya çay ekili alanının %68’ini temsil etmektedir. 
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Kaynak: ITC (International Tea Committee), 2017, TRAC Proje ekibi analizi

Dünya çay üretimi son 20 yılda ortalama %3.4 büyüyerek 5.3 milyon tona ulaştı
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Tablo 5: Dünya çay ekim alanları, 2010-2014, ‘000 ha 

 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 

pay 
2010-14 

YBBO 
Çin 1.440.6 1.658.8 1.748.5 1.869.0 1.996.0 52% 8% 
Hindistan 579,0 600,0 605,0 564,0 604,0 16% 1% 
Sri Lanka 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 6% 0% 
Kenya 171,9 187,9 190,6 198,6 203,0 5% 4% 
Endonezya 124,6 123,3 121,6 122,5 118,9 3% -1% 
Vietnam 113,2 114,4 114,4 114,8 115,4 3% 0% 
Myanmar 78,7 78,6 79,2 80,8 82,8 2% 1% 
Türkiye 75,9 75,9 75,9 76,4 76,0 2% 0% 
Bangladeş 52,2 56,7 57,9 58,3 59,9 2% 3% 
Japonya 46,8 46,2 45,9 45,4 44,8 1% -1% 
Diğerleri (39 ülke) 254,8 250,6 257,3 276,4 288,7 8% 3% 
Toplam 3.159,7 3.414,2 3.518,3 3.628,2 3.811,6 100% 5% 

Kaynak: FAO, 2017, , TRAC Proje ekibi analizi  

Türkiye ekim alanları açısından 76.000 hektar ile sekizinci sırada bulunmaktadır. Yıllar 
itibariye ekim alanında kayda değer bir değişim yaşanmamıştır. İlk 10 ülke arasında 
sadece Japonya ve Endonezya’da aynı dönem içerisinde %1’lik bir azalma 
gerçekleşmiştir. Tüm dünya çay ekim alanları bu dönem içerisinde %5’lik bir artış 
göstermiştir. 

Grafik 4: En büyük ilk 10 çay üreticisi (‘000 ton) ve verimliği (ton/hektar), 2015 

2015 verilerine göre dünyadaki en büyük ilk 10 çay üreticisi toplam dünya üretiminin 
%94’ünü gerçekleştirmektedir. Ekili alan oranlarına paralel olarak Çin ve Hindistan, 
görece 2,3 ve 1,2 milyon ton üretim ile dünya üretiminin %66’sını gerçekleştirmektedir. 
İlk 10 ülkede ekili hektar başına üretim ortalaması 1,7 ton iken Çin bu ortalamanın epey 
altında 1,1 ton verimlilik ile üretim yaparken Hindistan’da hektar başına üretim 2 ton 
seviyesindedir. Çay üretiminde en verimli ülke ise yaklaşık 76.000 hektar alanda 259.000 
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ton üretim ile hektar başına 3,4 ton seviyesindeki Türkiye’dir. Türkiye’yi 2,3 ton ile 
Arjantin takip etmektedir 

2.1.1 Dünya çay tüketimi 

ITC hesaplamalarına göre dünyada 2015 yılında 5,3 milyon ton çay üretimi varken 
tüketim 4,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aradaki 300.000 tonluk fazlalığın bir kısmı 
kâğıt, kozmetik ve diğer katkı maddeleri yapımında kullanılmaktadır. Bu fazlalık 2010 
yılında 127.000 ton, 2005 yılında ise 100.000 ton seviyesinde idi. ITC’ye (International 
Tea Committee) göre üretim ve tüketim arasındaki aralığın genişlemesinin başlıca sebebi 
bazı ülkelerdeki tüketimin azalması ve ekonomik dinamiklerin yanında çay 
hammaddesinden üretilen katma değerli ve yenilikçi ürünlerin artışıdır. 

Grafik 5: Dünya’da çay üretimi ve tüketimi arasında ilişki, 2006-2015, Milyon ton 

ITC verilerine göre 2006-2015 yılları arasında dünya çay üretimi yılda ortalama %4,8 
YBBO ile büyürken aynı dönemde tüketim artışı %3,8 seviyesinde kalmıştır. Özellikle 
2012 yılına kadar ortalama 150.000 ton seviyelerinde olan fark 2013 yılında 300.000 ton 
seviyesini aşmıştır. Aynı dönemde bu farkın artış oranı yıllık ortalama %15,8 YBBO 
seviyesindedir. İngiltere ve Rusya gibi büyük tüketici ülkelerde talebin kestirilememezliği 
bir vakıadır. Diğer yandan Hindistan’da gelişen orta sınıf ve Çin’deki yavaş büyümeye 
rağmen bu iki ülke dünya çay tüketimin ana damarını oluşturmaktadır. Dünya çay 
tüketiminde asıl belirleyici olan bu iki ülkedeki dinamiklerdir. 

2015 yılı verilerine göre dünya çay tüketiminin liderliğini açık farkla Çin yapmaktadır. 1,8 
milyon ton tüketimle dünya çay tüketiminin %36’sını gerçekleştirmektedir. Çin’i 948.000 
ton tüketim ve %19 pay ile Hindistan takip etmektedir. Dünya çay tüketiminde üçüncü 
sırada yer alan Türkiye 2015 yılında yaklaşık 253.000 tonluk tüketim ile dünya 
tüketiminin %5’ini temsil etmektedir. İlk 10 ülkeye bakıldığında ise, toplam dünya 
nüfusunun %56’sını temsil eden bu ülkeler dünya çay tüketiminin %77’sini 
gerçekleştirmektedir. 
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Tablo 6: Çay tüketiminde dünyada ilk 10 ülke, 2015 

 
Tüketim 
'000 ton 

Nüfus 
Milyon 

Dünyadaki 
payı 

tüketim 

Dünyadaki 
payı 

 nüfus 

Kişibaşı 
tüketim 

kg/yıl 
Çin 1.812 1.388 36% 18% 1.3 
Hindistan 948 1.342 19% 18% 0.7 
Türkiye 253 80 5% 1% 3.2 
Rusya  155 143 3% 2% 1.1 
Pakistan  152 196 3% 3% 0.8 
ABD 130 326 3% 4% 0.4 
Japonya 108 126 2% 2% 0.9 
İngiltere 114 65 2% 1% 1.8 
Mısır 86 95 2% 1% 0.9 
Endonezya 77 263 2% 3% 0.3 
Diğerleri 1.164 3.491 23% 46% 0.3 
Toplam 4.999 7.515 100% 100% 0.7 

Kaynak: Kaynak: ITC, FAO, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

2015 yılı verilerine göre kişi başına yıllık tüketimde ise Türkiye yılda ortalama 3,2 kg ile 
bireysel çay tüketiminde dünyanın en çok çay tüketen ülkesi konundadır. Listede beşinci 
sırada bulunan ABD dünya tüketiminde %3’lük bir paya sahip olsa da kişi başı yıllık 
tüketim oranı 0,4 kg seviyesindedir. ABD, tıpkı Kanada ve diğer kıta Avrupası ülkeleri gibi 
çaydan ziyade kahve tüketilen ülkelerdir. 2013-2015 yılları arasında ABD’de kişi başı 
kahve tüketimi ortalama 41 kg seviyelerindedir. 

2.1.2 Dünyada çay fiyatları 

Farklı piyasalardaki çay fiyatları hemen hemen diğer tüm ticari ürünler gibi üretim ile 
doğrudan orantılıdır. Çay üretimi ise öncelikli olarak büyük oranda hava şartları ve 
özellikle de yağış miktarı ve düzeni ile ilgilidir.   

2016 yılının ilk dokuz ayında Kenya’da artan üretim fiyatların düşmesine sebep oldu. Bu 
üretim artışı doğrudan beklenmedik şekilde artan yağışlardan kaynaklandı ve 2015’teki 
seviyesinden yaklaşık %24 daha fazla üretim yapılmasını sağladı. Ancak 2016 yılının ikinci 
yarısından itibaren hava şartları çay üretimi için daha az elverişli olunca bu da küresel 
fiyatların yaklaşık %30 artmasına sebep oldu. 

Aynı yıl benzer şekilde Sri Lanka’da da artan üretim fiyatların düşmesine sebep oldu. 
Özellikle yıl boyunca yağışın az olması ile azalan üretim neticesinde fiyatlarda yaklaşık 
%25’lik bir artışa sebep oldu.  

Tüm dünya pazarlarında çay fiyatları global olarak 2012’den beri düşüş eğilimindedir. 
2015 yılında 2,40 $/kg seviyesini gören çay fiyatları 2015 yılından itibaren tüketimin 
tekrar artış eğilimine girmesi ve büyük üretici ülkelerde yaşanan kuru hava neticesinde 
artış hızı yavaşlayan üretime bağlı olarak üretim-tüketim dengesindeki fark 
kapanmaktadır. Dünya çay uzmanlarına göre çayda arz açığı yaşanabilecek 2017 yılı 
itibariyle çay fiyatlarının tekrar yükselişe geçecektir. 
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Siyah için gösterge niteliği taşıyan FAO Kompozit Çay Fiyatı hesaplamasına göre, özellikle 
2006 ve 2012 arasında çay fiyatları oldukça yükseldi ve Eylül 2009’da rekor sayılabilecek 
3,18 $/kg seviyesine ulaştı. Bu tarihten sonra ise düşüş eğilime giren fiyatlar 2014 yılında 
2,65 $/kg seviyesine ulaştı ki bu seviye 2012’ye kadar ki son 20 yılın oldukça üzerinde bir 
değer idi.  

Grafik 6: Dünya ortalama çay fiyatları, 2009-2015, $/kg 

 
Kaynak: FAO, World Tea Production and Trade, 2015 

2009’a kadar ki muazzam fiyat artışının ana sebebi gelişen arz ile beraber talep 
dengesinin uyumlu gitmesi ve hatta 2009 yılında talebin arzın üzerinde olması etkili 
olmuştur. 2013 yılına kadar bu dengede giden fiyatlar daha sonrasında görece zayıflayan 
Amerikan doları ve petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği yüksek taşıma maliyetleri 
neticesinde düşüş eğilimi göstermesine sebep olmuştur. 
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2.2 Türkiye’de çay üretimi 
Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gürcistan sınırından başlayarak 
Ordu’nun Fatsa ilçesine kadar uzanan kuşakta başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Artvin illerinde yapılmaktadır.  

Bu bölgede 76.100 hektar alanda yaklaşık 205.000 kişinin çay tarımı ile geçimini sağladığı 
tahmin edilmektedir. Yaş çay ürün rekoltesi son beş yılda ortalama 1,1-1,3 milyon ton 
arasında değişebilmektedir. 

Tablo 7: Türkiye çay sektörü pazar dengesi, 2012-2015, ‘000 ton 

 2012 2013 2014 2015 
2012-15 

YBBO 
Üretim 223.0 232.0 246.0 259.0 5% 
İhracat 2.9 4.9 4.6 5.5 23% 
İthalat 5.2 5.9 5.5 5.7 3% 
Tüketim 225.2 233.0 246.9 259.2 5% 

Kaynak: FAO, Rize Ticaret Borsası, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

Türkiye’de çay üretiminde teorik olarak kendine kendine yeterli bir ülke olarak 
adlandırılabilir. Genel olarak üretim ve tüketim değerleri birbirine denk sayılabilecek 
seviyededir. Son yıllarda hızla artan bir ihracata karşılık az farkla olsa da daha fazla ithalat 
yapmaktadır. 

Grafik 7: Türkiye’nin çay dış ticaret dengesi, 2012-2016, $ Milyon 

Rize Ticaret Borsa’sının 2016 yılında verdiği bir söyleşide resmi rakamlara ilave olarak 
Türkiye’ye yılda yaklaşık 40-50 bin ton kaçak çayın girdiğini belirtmiştir. 
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2016 yılına kadar nispeten dengeli bir çay dış ticareti olan Türkiye’de 2013-2015 yılları 
arasında cari fazla vermiştir. 2015’te 6,6 milyon dolar dış ticaret fazlası olan Türkiye’de 
2016 yılındaki ani ithalat artışı ile birden 12,5 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluşmuştur. 

2.2.1 Yaş çay üretimi ve devlet destekleri 

Son sekiz yılda ortalama 1,1-1,3 milyon ton yaş çay rekoltesi gerçekleşmektedir. 2016 
yılında yaklaşık 1,3 milyon ton yaş çay yaprağının 687 bin tonu ÇAYKUR, geri kalan 605 
bin tonu da özel sektör firmaları tarafından satın almıştır. 

Grafik 8: ÇAYKUR ve özel sektör yaş çay alımları, 2008-2016, ‘000 ton 

Yıllar içerisinde ÇAYKUR’un ve özel sektör üreticilerinin yaş çay alımındaki paylarında 
kayda değer önemli bir değişim yaşanmamıştır. 2008-2016 yılları arasında toplam yaş 
çay alımı yılda ortalama %1,8 YBBO ile 1,1 milyon tondan 1,3 milyon tona ulaşmıştır. 
ÇAYKUR alımları aynı dönemde – sekiz yılda- yıllık ortalama binde yedi artış göstererek 
650 bin tondan 687 bin tona ulaşmıştır. Özel sektör alımları ise yılda ortalama %3,3 
büyüyerek 467 bin ton seviyesinden 605 bin tona ulaşmıştır. ÇAYKUR ve özel sektör 
payları genel olarak ÇAYKUR lehine bir dengede iken ilk defa 2010 yılında özel sektör 
alımlarda %55’lik paya ulaşarak ÇAYKUR’dan daha fazla alım yapmıştır. 

Yaş çay alımları her yıl Nisan-Mayıs aylarında başlamakta, Ekim –Kasım aylarında sona 
ermektedir. Her biri 20-25 gün süren 3 sürgün (shoot) dönemi vardır. Yaş çay alım 
fiyatları ÇAYKUR tarafından sürgün öncesi ilan edilmektedir. Ancak özel sektör, alımlarını 
bu fiyattan yapabildiği gibi bu fiyatın altında ya da üzerinde bir fiyattan da 
yapabilmektedir. 
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Yaş çay alım fiyatları 2002 yılından bugüne incelendiğinde fiyatların her yıl düzenli bir 
şekilde yükseldiği görülecektir. 2002 ve 2003 yıllarında bir önceki yıla göre yapılan %28 
ve %25’lik artışlardan sonra yıllık alım fiyatı artışı yılda ortalama %13’lük bir artış ile kg 
başına 32 kuruştan 2017 yılı itibariyle 200 kuruş seviyesine ulaşmıştır. 

Tablo 8: Yıllar itibariyle yaş çay alım fiyatları, 2002-2017, kuruş/kg 

Yıllar 
Alım fiyatı, 

kuruş 
Artış 
oranı 

Destekleme 
primi, kuruş 

Fiyat + Prim 
(Kuruş) 

2002 32.0 28.0% - 32.0 
2003 40.0 25.0% 5.0 45.0 
2004 46.0 15.0% 6.5 52.5 
2005 51.5 12.0% 7.0 58.5 
2006 57.0 10.7% 8.0 65.0 
2007 64.0 12.3% 9.0 73.0 
2008 73.7 15.2% 10.2 83.9 
2009 79.0 7.2% 11.5 90.5 
2010 88.5 12.0% 11.5 100.0 
2011 98.0 10.7% 12.0 110.0 
2012 110.0 12.2% 12.0 122.0 
2013 123.0 11.8% 12.0 135.0 
2014 138.0 12.2% 12.0 150.0 
2015 158.0 14.4% 12.0 170.0 
2016 177.0 12.0% 13.0 190.0 
2017 200.0 13.0% 13.0 213.0 

2002-17 YYBO 13.0%  7.1% 13.5% 

Kaynak: Ziraat Mühendisleri Odası, ÇAYKUR, 2017 

Yaş çay alımlarında 2 tür destekleme mekanizması vardır: 

1. Budama tazminatı: 1994 yılından beri, her yıl çay bahçelerini budayan üreticilerin 
budamadan kaynaklanan gelir kayıpları devlet tarafından ödenmektedir. 

2. Çay primi (fark ödemesi desteği): 2003 yılından beri uygulanmaktadır. Bu destek 
çiftçilere kg başına yaş çay fiyatına ilave olarak verilmektedir. 

Destekleme primleri 2003 yılında ilk ilan edildiğinde kg başına 5 kuruş seviyesinde iken 
2017 yılına gelindiğinde 13 kuruş seviyesine çıkmıştır. Destekleme primi artış oranı bu 
dönem içerisinde yılda ortalama %7,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Prim desteği ile 
birlikte nihai fiyat 2017 yılında kg başına 213 kuruş olarak açıklanmıştır. 

2016 yılında toplam 168,4 milyon lira yaş çay primi ödemesi yapıldı. Bunun yanında 1,2 
milyar lira çay alım fiyatı, 145 milyon lira budama tazminatı, 2,2 milyon lira mazot ve 
gübre desteği olmak üzere geçtiğimiz yıl çay üreticisine 1,5 milyar lira ödeme 
gerçekleştirildi. 
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Grafik 9: Yaş çay alım fiyatları ve destekleme primleri, 2002-2017, kuruş/kg 

2.2.2 Organik çay üretimi 

ÇAYKUR ilk olarak 2003 yılında organik çay tarımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
çalışmalar başlattı. 

Organik çay tarımı kapsamında Artvin Borçka ilçesi ile Rize Çamlıhemşin ve Hemşin 
ilçeleri organik çay tarım alanı olarak belirlenmiş, 2006 yılında ÇAYKUR tarafından 
Organik çay tarımı ve üretimi konularında yapılacak çalışmaların organizasyonu ve 
gelişimi için oluşturulan ‘Organik Çay Tarımı Komisyonu’ tarafından izlenecek yol haritası 
oluşturularak uygulamaya konulmuştur. 

2006 yılında üreticilere organik çay tarımının sağlayacağı faydalar ve katkıları hakkında 
“Üretici Bilgilendirme Toplantıları” düzenlendi. İlk olarak 2007 yılında 135 üretici ile 
organik çay tarımı sözleşmesi imzalanarak 378 dekarlık çaylık alanlarında organik çay 
projesi başlatılarak üreticiler adına “Grup Sertifikası” almak üzere ilgili firma tarafından 
gerekli kontrollerin başlanması sağlanmıştır.  

Tablo 9: Yıllar itibariyle organik çay tarımı, 2010-2011 
Yıllar Üretici sayısı Çaylık alan (dekar) 
2010 1.438 3.555 
2011 1.448 3.557 
2012 3.843 11.298 
2013 9.940 28.906 
2014 11.155 32.506 
2015 11.360 36.133 
2016 11.786 38.035 

2010-16 YBBO 42% 48% 
Kaynak: Çay Sektörü Raporu, ÇAYKUR, 2016 
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2010-2016 yılları arasında organik çay üreticisi sayısı yılda ortalama %42 YBBO ile artarak 
1.500’lerden yaklaşık 12 bin kişiye ulaşmıştır. Benzer şekilde organik çay tarımı için 
ayrılan çaylık alan miktarı da yılda ortalama %48 YBBO ile artarak 3.555 dekardan 38 bin 
dekara ulaşmıştır. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında hem üretici sayısı hem de çaylık alan 
miktarı önemli oranda artış göstermiştir. 2014 yılından bu yana ise her ikisinde de artış 
çok sınırlı kalmıştır. 

Tablo 10: Organik yaş çay yaprağı üretimi ve üretilen kuru çay miktarı 

Yıllar 
Yaş çay 

üretimi, ton 
Organik kuru çay üretimi, ton 

Siyah çay       Yeşil çay    Toplam 
2010 384 152 5 157 
2011 1.743 313 13 326 
2012 1.724 339 10 349 
2013 1.732 353 9 362 
2014 1.816 341 26 367 
2015 7.359 1.328 21 1.349 
2016 22.331    

Kaynak: Çay Sektörü Raporu, ÇAYKUR, 2016  

ÇAYKUR’un en son 2016 yılında yayımladığı çay sektörü raporuna göre 2015 yılında 
organik çay üretimi 1.349 ton olarak gerçekleşti. Bu üretimlerde ağırlıklı olarak organik 
siyah çay üretimi yapıldı. Organik yeşil çay üretimi ihmal edilebilir seviyelerdedir. Diğer 
taraftan 2010-2015 arasında üretilen organik çayın yaş çay üretimi ile olan rasyosu %18 
olduğu göz önüne alındığında 2016 yılı organik çay üretiminin toplamda yaklaşık 4.000 
ton civarında olacağı tahmin edilebilir. 

2010 yılından 2016 yılına gelindiğinde organik çay üretiminde toplamda yaklaşık 87,5 
milyon TL destek sağlanmıştır. Bunun hemen hemen yarısı sadece 2016 yılında 
sağlanmıştır. Çay arazilerinin organik tarıma hazır hale getirilmesi gereken dönem 3 geçiş 
dönemi olarak düzenlenmiştir. Organik üretime ödenen destek ise 2015 yılı itibariyle 
alana göre (dekar başına) değil üretime göre (kg başına) şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 2016 yılı itibariyle organik çayda kg başına ödenen destek 1,73 TL 
olmuştur. Organik olmayan kuru çay üretimine ödenen desteğin 2016 yılında kg başına 
13 kuruş olduğu düşünüldüğünde organik üretime verilen destek kayda değerdir. 

Tablo 11: Yıllara göre alan bazlı desteklemeler, dekar/TL 

Geçiş dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. geçiş 0 0 130 260 290 335 360 
2. geçiş 125 140 150 300 330 380 405 
3. geçiş 225 250 260 360 390 450 480 
Organik üretim 375 415 425 500 560 1,62 TL/kg 1,73 TL/kg 
Toplam ödenen 841.200 1.146.161 2.238.702 8.088.646 11.257.279 22.309.926 41.577.748 
Kaynak: Çay Sektörü Raporu, ÇAYKUR, 2016     
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2.3 Dünyada çayın değer zinciri – Çin örneği 

Çin tartışmasız dünyanın en büyük çay üreticisidir. 2015 yılında 2,5 milyon tonluk üretim 
ile dünya üretiminin %43’ünü tek başına gerçekleştiren Çin’de çayın tarihsel geçmişi de 
(M.Ö. 2737) hesaba katıldığında çay üretimi ve işlenmesinde en köklü geleneğe sahip 
ülkedir. Çay, bir içecek olmanın yanında ilaç da dahil bir çok kültürel ritüelin parçası 
konumundadır. Başlıcaları yeşil, oolong, beyaz, pu-erh, sarı ve yasemin olmak üzere 
birçok çeşit çay üretimi gerçekleşmektedir. 

2005 yılından itibaren Çin çay üretiminde Hindistan’ın önüne geçerek dünyanın en büyük 
çay üreticisi olmuştur. Çin’in en büyük çay üretim bölgeleri Çin’in güney ve güneybatı 
bölgeleri ile Yangtze nehrinin kuzey ve güney bölgeleridir. En büyük çay ekim alanı 
Yunnan bölgesi, en fazla çay üretimi gerçekleştirilen yer ise Fujian bölgesidir.  

Şekil 1: Çin’de çay ekim alanları, 2015 

 
Kaynak: Tea Smallholder Value Chain in China, FAO, 2014 

Çin doğal olarak dünyanın en fazla çayla geçimini sağlayan nüfusa sahip ülkesidir. 
FAO’nun 2014 yılı hesaplamalarına göre Çin’de çay tarımı ile uğraşan nüfus sayısı yaklaşık 
80 milyondur. Çay üreten diğer ülkelerde olduğu gibi çay ekimi ve hasadı küçük aileler 
tarafından üstlenilmektedir. Ortalama olarak her bir çay tarlası 3 dekardan azdır ve yıllar 
içinde de azalma eğilimindedir. 
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Grafik 10: Çin’de çay tarlası başına ortalama ekim alanı, 2014 

 
Kaynak: Tea Smallholder Value Chain in China, FAO, 2014 

Çay üreticileri çoğunlukla küçük aile işletmeleri şeklinde olduğu için pazardaki üretim, 
işleme şirketlerine karşı bir pazarlık güçleri bulunmamaktadır. Çay üretimi emek yoğun 
ve düşük verimliliktedir. Çay ekiminde geçerli üç model bulunmaktadır: 

 Bireysel aile tarımcıları 

 Tarla kooperatifleri, ve 

 Endüstrileşen çay şirketi merkezli üretim 

Çin’de çay sektörünün değer zinciri aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 2: Çin çay sektörü değer zinciri 

 

Çin’de çay ekiminde aile ve kooperatif bazlı ekimin yanında büyük çay şirketlerinin de 
kendi büyük ekim alanları bulunmaktadır. Geleneksel ekim tarafında çay bahçelerinden 
toplanan taze çaylar rafinerilerde ya da çay şirketlerinde işlenmektedir. Ayrıca bazı 
işleme şirketleri çay bahçelerinde ya da yakınlarında işleme üniteleri kurmuştur. Bu 
ünitelerden çıkan çay tüketiciye ulaşmak üzere doğrudan perakende mağazalarına ya da 
kendi dükkânlarına ulaşır. Rafineriden çıkan çay ise perakende, zincir ya da şahsi 
dükkânlara toptancılar aracılığı ile dağıtılır. 

Büyük çay şirketlerinin kendi ekim alanlarından çıkan çay ise önce derin işleme (deep 
processing) aşamasını geçtikten sonra toptancı aracılığı ile pazara ve nihayetinde 
tüketiciye ulaşır. 

Değer zincirinde ilk aşamada taze çay üretiminde yaratılan değer toplam değerin 
%20’sidir. Aşamalara göre en fazla katma değer yüzdesel olarak %40 ile perakende 
aşamasında yaratılır.  
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Kaynak: Tea Smallholder Value Chain in China, FAO, 2014, TRAC proje ekibi (görselleştirme)
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Grafik 11: Çin’de çay değer zincirindeki farklı süreçlerde yaratılan katma değer, % 

FAO’nun 2014 tarihli yaptığı çalışmada, çay değer zincirindeki firmalar ile yürütülen bir 
ankete göre, katılımcı firmaların %55,1’i en fazla karı perakende aşamasında elde 
etmektedirler. 

Grafik 12: Çay üretiminde şirketlerin farklı süreçlerdeki karları 
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Kaynak: Tea Smallholder Value Chain in China, FAO, 2014, TRAC proje ekibi (görselleştirme)
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III Dünya çay ticareti 

3.1 Dünya çay ihracatı 
Son beş yıl içinde (2012-2016) dünya çay ihracatında düşüş yaşanmaktadır. Bu yıllar 
arasında yılda ortalama %2,3 YBBO ile 2012 yılında 2 milyon ton olan dünya çay ihracatı 
2016 yılına gelindiğinde 1,8 milyon seviyelerindedir. Miktar bazında dünyanın ne büyük 
ihracatçısı 374.000 ton ile Kenya’dır. 2000’li yılların başlarında 200.000 ton seviyelerinde 
ihracatı olan Kenya 2014 yılında 458.728 ton ile tarihinin en yüksek ihracat seviyesine 
ulaşmıştır.  

Tablo 12: Dünya çay ihracatı, '000 ton 

# İhracatçı ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 
2012-16 

YBBO 
1 Kenya 380,4 448,8 458,7 412,1 374,0 20,3% -0,4% 
2 Çin 313,5 325,8 301,6 325,3 331,8 18,0% 1,4% 
3 Sri Lanka 318,4 355,3 325,1 304,8 286,8 15,5% -2,6% 
4 Hindistan 225,1 254,8 212,6 235,1 230,5 12,5% 0,6% 
5 Arjantin 78,1 77,3 76,9 76,0 78,2 4,2% 0,0% 
6 Vietnam 146,9 141,0 132,3 125,2 75,6 4,1% -15,3% 
7 Uganda 55,2 62,0 59,7 53,3 56,3 3,1% 0,5% 
8 Endonezya 70,1 70,8 66,4 61,9 51,3 2,8% -7,5% 
9 Malawi 42,5 43,2 48,2 38,8 42,1 2,3% -0,3% 

10 Birleşik Arap Emirlikleri 41,6 61,8 71,3 30,3 33,6 1,8% -5,2% 
22 Türkiye 2,9 4,9 4,6 5,5 6,1 0,3% 20,3% 

 Diğerleri 348,6 364,9 364,8 334,4 278,4 15,1% -5,5% 

 Toplam 2.023,2 2.210,8 2.122,4 2.002,9 1.844,6 100,0% -2,3% 

Kaynak: ITC Trademap, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

Kenya’daki çay ihracatının azalma seyrine girişte son yıllardaki kuraklığın etkili olduğu 
değerlendirilmektedir. Kenya’nın en fazla çay ihraç ettiği ilk beş ülke (2014 yılı için) 
sırasıyla Pakistan (%21), Mısır (%17), İngiltere (%12), Afganistan (%10) ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’dir (%8). Miktar bazında bu beş ülke Kenya’nın ihracatını %68’ini temsil 
etmektedir. 

İkinci sırada gelen Çin’in çay ihracatı düzenli bir artış göstermektedir (2012-2016 
arasında yıllık %1,4 YBBO). 2016 yılında 331.793 ton çay ihraç eden Çin’in en büyük 
müşterileri Fas (%20), Özbekistan (%6), Senegal (%5), Gana (%5) ve Amerika Birleşik 
Devletleri’dir (%5). 

Dünya çay ihracatında nispeten daha küçük bir paya (binde üç) sahip olan Türkiye son 
beş yılda ortalama %20 YBBO artış ile 2.918 tondan 6.117 tona ulaşmıştır. Türkiye, artış 
hızı bakımından dünyada ihracatını en fazla artıran ülke durumundadır. Miktar bazında 
Türkiye’nin en büyük alıcıları Belçika (%35), Suriye (%15), Almanya (%13), Irak (%9) ve 
Gürcistan’dır (%3). İlk beş ülke toplamda Türkiye’nin çay ihracatının %82’sini temsil 
etmektedir. 
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Değer olarak bakıldığında dünya çay ihracatı 2016 yılında 7 milyar dolar seviyesindedir. 
2013 yılında 8 milyar dolar seviyesini gören dünya toplam çay ihracatı son beş yılda değer 
bazında yılda ortalama binde altı düşüş eğilimindedir. 

Tablo 13: Dünya çay ihracatı, $ Milyon 

# İhracatçı ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 
2012-16 

YBBO 
Birim fiyat 

($/ton) 
1 Çin 1.042,1 1.246,3 1.272,7 1.381,5 1.485,0 21,1% 9,3% 4.476,0 
2 Sri Lanka 1.403,2 1.528,5 1.609,3 1.321,9 1.251,7 17,8% -2,8% 4.365,0 
3 Kenya 1.205,0 1.218,2 1.071,5 1.222,2 1.088,5 15,5% -2,5% 2.910,0 
4 Hindistan 685,5 816,1 656,2 677,9 661,7 9,4% -0,9% 2.871,0 
5 Birleşik Arap Emirlikleri 177,8 309,1 312,6 116,9 301,0 4,3% 14,1% 8.951,0 
6 Almanya 222,9 250,8 252,1 217,1 232,7 3,3% 1,1% 9.157,0 
7 Polonya 172,2 208,8 237,0 180,8 194,4 2,8% 3,1% 9.920,0 
8 İngiltere 194,9 186,5 153,6 147,3 136,5 1,9% -8,5% 7108 
9 ABD 86,9 97,3 107,8 110,4 127,7 1,8% 10,1% 7.218,0 

10 Vietnam 224,8 229,1 227,7 212,4 115,0 1,6% -15,4% 1.521,0 
25 Türkiye 12,2 17,7 20,4 23,6 28,6 0,4% 23,7% 4.673,0 

 Diğerleri 1.779,9 1.925,3 1.881,4 1.703,2 1.411,5 20,1% -5,6% 7.849,4 

 Toplam 7.207,3 8.033,7 7.802,3 7.315,2 7.034,5 100,0% -0,6% 3.814,0 
Kaynak: ITC Trademap, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

2012-2016 döneminde Çin’in miktar bazında çay ihracatı %1,4 büyürken değer bazında 
bu artış %9,3 seviyelerindedir. 2016 yılı itibariyle yaklaşık 1,5 milyar dolarlık çay ihraç 
eden Çin, değer bazında dünya çay ihracatının %21’ini gerçekleştirmektedir. 

Türkiye son yıllardaki çay ihracatı artış oranını değer bazında da sürdürmektedir. Aynı 
dönem içerisinde yılda ortalama %24 YBBO artış gösteren Türk çay ihracatı 2016 yılı 
itibariyle 28,6 milyon dolarlık çay ihracatı yapmıştır. 

Uluslararası çay ihracatında ortalama birim fiyat 2016 yılında ton başına 3.814 dolar 
seviyesinde iken ilk 10 ülke için sadece Kenya (2.910 $/ton) ve Hindistan (2.871 $/ton) 
dünya ortalama birim fiyatlarının altında bir fiyat oranında satış yapmıştır. Türkiye’nin 
ihraç ettiği çayın birim fiyatı 2016 yılında 4.673 $/ton seviyesindedir. Buradaki önemli bir 
husus, Türkiye’nin birim çay fiyatının Çin, Sri Lanka, Kenya gibi en büyük üretici 
ülkelerden yüksek olması ile birlikte Avrupa ve ABD gibi aslen ithalatçı ülkelerin birim 
fiyatlarından oldukça düşük olmasıdır. Bu ülkeler nispeten düşük fiyatlarda dökme çay 
ithal edip bunu işleyip ve hedef pazarlarındaki tüketim alışkanlıklarına göre paketleyip 
(örn. poşet çay) daha fazla katma değerli bir ürün olarak satmaktadır.  

Dünya çay ihracatının üretim ile olan ilişkisi incelendiğinde ise genel olarak artan üretime 
karşılık ihracattaki artışın daha sınırlı kalması sebebiyle üretilen çayın artık daha fazla 
‘yerinde’ kalması durumu göze çarpmaktadır. 
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Grafik 13: Dünya çay üretimi ve ihracat oranı, 2001-2016 

Örneğin 2001 yılında dünyada üretilen çayın %48’i ihraç edilirken bu oran 2016 yılında 
%34’e düşmüştür. Bunun başlıca sebebi de özellikle Çin, Kenya, Hindistan ve Sri Lanka 
gibi büyük üretici ülkelerde çay tüketiminin artması olarak görülmektedir. 

3.2 Dünya çay ithalatı 

Miktar bazında dünyada en fazla çay ithalatı yapan ülkeler Pakistan ve Rusya’dır. Bu iki 
ülke dünya çay ithalatının beşte birini gerçekleştirmektedir. Pakistan’ın çay ithalatı son 
beş yılda düzenli artış eğilimini (%11 YBBO) koruyarak 2016 itibariyle 184.905 ton 
seviyesine ulaşmıştır. Pakistan’ın çay ithalatının %77’si Kenya’dan sağlanmaktadır. 

Tablo 14: Dünya çay ithalatı, '000 ton 

# İthalatçı ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 
2012-16 

YBBO 
1 Pakistan 122,3 121,9 150,9 164,6 184,9 10,3% 10,9% 
2 Rusya 180,5 173,1 172,6 173,1 164,4 9,2% -2,3% 
3 ABD 125,6 130,2 129,2 129,7 131,1 7,3% 1,1% 
4 İngiltere 144,1 137,6 128,1 135,2 128,2 7,2% -2,9% 
5 Kenya 8,8 12,7 10,9 97,0 92,7 5,2% 80,4% 
6 Mısır 109,4 104,7 103,3 87,9 88,5 4,9% -5,2% 
7 Fas 53,1 57,3 59,0 64,4 67,3 3,8% 6,1% 
8 İran 77,9 122,9 73,4 70,6 62,7 3,5% -5,3% 
9 Almanya 58,9 55,2 58,6 57,7 57,5 3,2% -0,6% 

10 Birleşik Arap Emirlikleri 123,2 147,9 149,1 104,2 39,0 2,2% -25,0% 
30 Türkiye 5,2 5,9 5,5 5,7 15,2 0,9% 31,1% 

 Diğerleri 983,9 898,8 1122,5 889,7 758,8 42,4% -6,3% 

 Toplam 1.992,6 1.968,1 2.163,2 1.979,9 1.790,4 100,0% -2,6% 

Kaynak: ITC Trademap, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

Dünyanın ikinci büyük çay ithalatçısı konumundaki ülke olan Rusya’da ise çay ithalatı son 
beş yılda bir düşüş eğilimindedir. Yılda ortalama %2,3 azalan Rus çay ithalatı 2016 yılı 
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itibariyle 164.398 ton olarak gerçekleşmiştir. Rusya’nın ithal ettiği çayın yaklaşık üçte biri 
Hindistan’dan gelmektedir. 

Türkiye 2016 yılına kadar ortalama 5.000 ton civarında çay ithal eden bir ülke 
konumunda iken 2016 yılında 15.238 ton ithal etmiştir. Türkiye’nin çay ithal ettiği 
ülkelerin başında Sri Lanka ve Kenya gelmektedir. 2016 yılında ithal edilen 15.238 ton 
çayın %75’i yine Sri Lanka’dan gelmiştir. 

Değer bazında dünyanın en büyük çay ithalatçısı Rusya’dır. 2016 yılında çay ithalatı 548 
milyon dolar seviyesinde olan Rusya daha önceki yıllarda ortalama 650 milyon dolar 
seviyesinde bir çay ithalatı gerçekleştirmekteydi. Rusya’nın azalan çay ithalatının genel 
sebepleri arasında makroekonomik olarak hane halkı harcanabilir gelir seviyesinin son 
yıllarda düşüyor olması, aynı zamanda tüketim alışkanlığı açısından kahvenin 
popülerliğinin artması olarak gösterilmektedir. AC Nielsen verilerine göre Rusya’da çay 
tüketimi azalırken kahve tüketimi yılda ortalama %2 seviyelerinde artmaktadır. Diğer 
yandan Rusya Çay ve Kahve Üreticileri Derneği bu azalışı artan kahve tüketimi ile birlikte 
halk arasında diğer bitkisel çaylara olan talebin de artıyor olmasıyla açıklamaktadır1. 
Türkiye’nin çay ithalatı da son üç yıldır 17 milyon dolar seviyelerinde iken 2016 yılında 
41 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Tablo 15: Dünya çay ithalatı, $ Milyon 

# İthalatçı ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 
2012-16 

YBBO 
1 Rusya 650,2 657,1 645,8 637,8 548,3 8,4% -4,2% 
2 Pakistan 361,3 318,4 328,3 458,1 490,0 7,5% 7,9% 
3 ABD 436,9 475,9 467,3 468,8 483,2 7,4% 2,6% 
4 İngiltere 437,4 423,1 373,5 401,0 363,3 5,5% -4,5% 
5 Mısır 330,5 307,3 344,8 289,8 282,3 4,3% -3,9% 
6 İran 307,8 413,3 322,9 289,6 261,9 4,0% -4,0% 
7 Suudi Arabistan 237,4 232,3 250,5 254,0 256,4 3,9% 1,9% 
8 Almanya 218,0 232,2 237,4 225,9 226,5 3,5% 1,0% 
9 Fas 167,3 189,6 189,8 196,9 199,2 3,0% 4,5% 

10 Kenya 14,3 19,2 17,9 175,6 170,9 2,6% 86,0% 
37 Türkiye 13,7 17,6 16,0 17,0 41,1 0,6% 31,6% 

 Diğerleri 3.962,6 4.143,9 4.108,9 3.655,8 3.228,6 49,3% -5,0% 

 Toplam 7.137,4 7.429,7 7.303,2 7.070,3 6.551,7 100,0% -2,1% 

Kaynak: ITC Trademap, 2017, TRAC Proje ekibi analizi 

 

  

                                            
1 “Russians are drinking more coffee”, https://www.rbth.com/business/2017/03/28/russians-drinking-

more-coffee-729133, March 28, 2017, 
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3.3 Gelecek tahminleri 
Uluslararası projeksiyonlara göre 2023 yılına kadar önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya 
çay pazarı bir önceki 10 yıla nazaran daha hızlı bir büyüme gerçekleştirecek. Bunun temel 
nedenlerinden birisi ana üretici ülkelerdeki talebin hızlı bir şekilde yükselmesi olarak 
gösterilmektedir. 

FAO’ya göre 2023 yılına gelindiğinde dünya çay üretimi yaklaşık 7,14 milyon tona 
ulaşacak ve büyümenin ana dinamiği yeşil çaydan kaynaklanacak. FAO tahminlerine göre 
siyah çay üretimi yılda ortalama %2,9 yeşil çay üretimi de yılda ortalama %8,2 
büyüyecek. 

Çay sektörüne yönelik çalışmaları ile tanınan Persistence Market Research (PMR) 
tahminlerine göre 2016 yılından itibaren dünya çay sektörü yılda ortalama %5 YBBO ile 
büyüyerek 2023 yılında 21 milyar dolarlık bir değere ulaşacaktır. Dünya çay pazarı 2016 
yılı itibariyle 14,5 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. PMR beklentilerine göre 
Kuzey Amerika artan çay tüketimi ile 2016-2024 arasında çay için en karlı pazarlardan 
birisi olacaktır. Kuzey Amerika’da ağırlık siyah çay tüketimi yönünde olsa bile yeşil çay 
tüketimi belirgin bir şekilde artmaktadır. 

Çay tüketimi küresel olarak daha yüksek katma değerli olan paketli ve aromatik karışımlı 
ürünlere doğru yönelmektedir. Bu durum nispeten daha düşük katma değerli olan 
dökme çay tüketimi baskın olan çay üreticisi olan ülkelerde bile bu yönde bir eğilim 
gözlemlenmektedir. 

FAO IGG (Food and Agriculture Organization’s Intergovernmental Group of Tea)’ye göre 
2005-2014 yılları arasında, dünya siyah çay üretimi nispeten makul seviyelerdeki 
seyreden çay fiyatları ile paralel olarak %2,6 ve yeşil çay üretimi %6,4 oranında 
büyümüştür. Grubun 2016 yılında yayımladığı bir rapora göre aynı dönem içerisinde 
dünya siyah çay ihracatı yılda ortalama %1,2 büyürken yeşil çay ihracatı %3,8 
büyümüştür. Önceki kısımlarda da belirtildiği üzere, ihracatın üretimden daha yavaş 
büyümesi özellikle Çin gibi üretici ülkelerde çayın iç tüketiminin daha hızlı büyüyor 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Küresel ölçekte bir pazarlama aracı olarak çayın sağlıkla ilgili pozitif özelliklerinin 
vurgulanması tüketicilerin çay tüketimlerinin daha düzenli bir alışkanlık haline gelmesini 
sağlamıştır. 

Diğer taraftan kıta Avrupa’sı pazarında (Almanya hariç) ve Rusya’da çay tüketiminin 
azalmaya başladığı görülmektedir. Avrupa pazarı çay tüketimi anlamında daha doymuş 
bir pazar olmasının yanı sıra diğer ambalajlı içeceklerin tüketimindeki artış çay talebini 
negatif yönde etkilemeye başlamıştır. Rusya’da özellikle petrol ve doğalgaz gelirlerindeki 
azalışın hane halkı gelir ve harcama rasyosuna yaptığı negatif etki de benzer şekilde 
ülkenin çay ithalatının azalmasına yol açmıştır. 

Bununla birlikte Asya Pasifik ülkelerindeki çay tüketiminin aynı dönem içerisinde 
dünyanın geri kalanına daha fazla artacağı öngörülmektedir. Bu anlamda özellikle Çin ve 
Hindistan dünya çay talebini sürükleyecek ülkeler olacaktır. 



 

 

  

36 

3.4 Çayda standardizasyonun tarihi  

3.4.1 Uluslararası standartlar 

Siyah çay, iki buçuk yaprağın Ortodoks veya CTC (Crushing-Tearing-Curling) 
yöntemlerine uygun olarak işlenmesi ile elde edilmektedir. Siyah çayın kalite özellikleri 
(ISO) Uluslararası Standartlar Organizasyonun 1986/3720 sayılı standardı ile 
belirlenmiştir. Ayrıca, çayda maksimum kalıntı seviyesini belirleyen düzenlemeler 
bulunmaktadır. Bu düzenlemeler; Amerika’da FDA (Food and Drug Administration) ve 
EPA (Environmental Protection Administration) tarafından belirlenen US Protokolü ile 
Dünya Sağlık Örgütü ve FAO tarafından oluşturulan, Avrupa Birliğinde ve birçok ülkede 
kullanılan Codex Alimentarius’dur. 

Üretici ülkelerde siyah ve yeşil çayın sınıflandırması üretim metotlarına, parça 
büyüklüğüne ve bölgesel özelliklere göre yapılmaktadır. Üretim metoduna göre CTC ve 
Orthodoks çaylar. Bölgelere göre; High grown, Medium grown ve Low grown çaylar. 
Parça büyüklüğüne göre; P (Pekoe), OP (Orange Pekoe), BOP (Broken Orange Pekoe), F 
ve PF (Fannings ve Pekoe Fannings), D ve DP (Dust ve Dust Pekoe) şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Japon yeşil çayları genel olarak bölgelere ve üretim şekline göre, 
Çin yeşil çayları yaprağın yaşına, üretim metoduna göre, Hindistan yeşil çayları, Çin 
çayına benzer şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Çay yaprağının kimyasal bileşimi, Polifenoller, Enzimler, Alkoloidler, Azotlu bileşikler, 
Karbonhidratlar, Klorofil ve öteki pigmentler, Vitaminler, Mineral Maddeler ve Uçucu 
maddelerden oluşmaktadır.  

Yeşil çay yaprağının kimyasal bileşimini oluşturan maddelerin, yaprakta bulunma 
oranları, çok çeşitli etmenlere bağlıdır. Bunlar; bitkisel etmenler, çevresel etmenler ve 
kültürel tedbirler olarak sınıflandırılmaktadır. Bitkisel etmenler; Çayın çeşidi, çevresel 
etmenler; iklim ve toprak, kültürel tedbirler ise hasat, gübreleme, budama ve 
gölgelemedir. 

Yeşil çay yaprakları üretim sırasında birçok kimyasal ve biyokimyasal değişikliklere 
uğramaktadır. Polifenol bileşiklerden flavanollerin %90’ı flavandiollerin tamamı, fenolik 
asitlerin bir kısmı değişikliğe uğrayarak siyah çayda kalite maddeleri olan theaflavin ve 
thearubiginlere dönüşür. Karotenoidler ve yağ asitlerin bir kısmı uçucu aroma 
maddelerine dönüşerek çayda renk, tat, ve koku özellikleri oluşur. 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 1986 yılında siyah çay kalite standardını 
belirlemiştir. 1996/10 sayılı Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği’nde siyah çay kalite 
standartları belirlenirken ISO standartları göz önüne alınmıştır. ISO Standartları ile Siyah 
Çay Tebliği’nde belirtilen standart değerler arasında tek fark su ekstraktı değerinde 
görülmektedir. ISO’da kuru maddedeki su ekstraktı en az %32 iken, Siyah Çay Tebliği’nde 
bu değer en az %29 olarak belirtilmiştir. 

Çay üretiminde uluslar arası standartların yerleşmesi uluslar arası ticaret, müşteri 
beklentileri ve deneyimi, bileşik özelliklerine göre iyi üretim uygulamaları ve analiz 
yöntemleri için hayati önem taşımaktadır. 
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Çay üretiminde uluslararası standartların yerleşmesi 1970ler itibariyle başlamıştır. Bu 
yıllardaki Uluslararası Çay Komitesi ISO Çalışma Grubu Group 8 - ISO Teknik Komitesi 34 
Alt Komite 8 – Çay olarak örgütlenmiştir. 

İlk olarak 1977’de ISO 3720 Siyah Çay Standardı kapsamında temel çay parametrelerini 
ölçmek için sekiz yöntem geliştirilmiştir. Bunu 1980 yılında ISO 1839 çay örnekleme, yine 
aynı yıl ISO 3103 Duyusal Analiz standartları takip etmiştir. 1982 yılında ilk defa çay 
terimleri sözlüğü oluşturulmuştur. 1990 yılında çözünebilir çay için dört yeni destekleyici 
test yöntemi izlemiştir. Daha sonra 1995 yılında çaydaki kafein ile çözünebilir çay ve 
kafeinsiz çay ölçümü, 2005’te tüm polifenollerin ölçümü ile yeşil ve siyah çaydaki kateşin 
ölçümlerine ilişkin standartlar literatüre yerleşmiştir. 

Şekil 3: Çay için uluslararası standartların tarihsel gelişimi 

3.4.2 Sürdürülebilirlik – Yağmur Ormanları Birliği (Rain Forest Alliance) 

Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği) toprağın ve doğal kaynakların 
kullanımında, bunların işlenmesi ve pazarlanmasında, bunun ötesinde tüketici 
davranışlarında köklü değişiklikler yaparak doğal hayatı ve yağmur ormanlarındaki 
biyoçeşitliliği korumak amacıyla dünyanın saygın çevreci organizasyonlarından biridir. 
Tarım, ormancılık, turizm ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla ünlü olup, katılımcısı ve 
destekçisi olan firmalara yeşil bir kurbağa şeklindeki Rainforest Alliance mührünü veren 
kurumdur.  

Yağmur Ormanları Birliği, çevresel etkileri azaltmak, toplumsal ve ekonomik faydaları 
artırmak üzere, geçimleri toprağa bağlı olan bireyler, topluluklar ve şirketlerle işbirliği 
yapan, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Yağmur Ormanları Birliği (RA) yaklaşık 25 
yıl önce iyi yönetilen ormanlar için standartlar ve sertifikasyon uygulamasına öncülük 
etmiş ve kısa süre sonra da sürdürülebilir tarım için geniş kapsamlı ilkeler ve standartlar 

1977
• ISO 3720 Siyah Çay Standardı 

1980
• ISO 1839 çay örnekleme
• ISO 3103 Duyusal Analiz 

1990 
• Çözünebilir çay için dört yeni destekleyici test yöntemi 

1995
• Çaydaki kafein ile çözünebilir çay ve kafeinsiz çay ölçümü

2005
• Tüm polifenollerin ölçümü 
• Yeşil ve siyah çaydaki kateşin ölçümlerine 
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oluşturmuştur. Yağmur Ormanları Birliği kahve, muz, kereste ve çikolata gibi çok sayıda 
ürün üzerinde çalışmaktadır.  

Türkiye’de yalnızca Unilever firması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uluslararası 
sivil toplum kuruluşu Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği) ile iş birliği 
yapmaktadır. Unilever, Yağmur Ormanları Birliği'nin sertifikasyon için gerekli kriterlerini 
iki yılda tamamlamış ve Pazar fabrikası için Yağmur Ormanları Birliği sertifikasını almaya 
hak kazanmıştır. Bu sayede Türkiye, Lipton çayın hem üretilip, hem tüketildiği ilk ve tek 
Yağmur Ormanları Birliği sertifikası alan ülke oldu.  

Bu sertifika ve proje kapsamında Unilever Türkiye'de çay alımı yaptığı 15 bin'den fazla 
çiftçiyi çay ekimi ve hasadı konusunda bilinçlendirerek, tarım uygulamalarını geliştirmeyi 
ve ekolojik dengeyi koruyacak uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.  
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IV Türkiye’de çay ticareti 

2015-2016 döneminde iç piyasa çay satışları değer bazında yaklaşık %9, perakende 
piyasada miktar bazında %3 büyüme kaydetmiştir. Sektördeki dinamizm daha çok çay 
üreticilerinin ürünlerini çeşitlendirme arayışları şeklinde görülmektedir. 

2016 yılında çay üreticileri arasındaki rekabet daha çok ürün farklılaştırması ve 
pazarlamada stratejilerinde milliyetçi unsurlara yönelme şeklinde gelişmiştir. ÇAYKUR, 
“ÇAYKUR Artı” markası altında çeşitli meyve ve bitkisel aromalı çaylar piyasa sürmüştür. 
Burada asıl etki hâlihazırda doyuma ulaşmış siyah çay pazarına bir dinamizm 
getirmesidir. 

2016 yılında çayın iç piyasadaki ortalama birim fiyatında yaşanan %5’lik artış dolayısıyla, 
perakende piyasadaki satış değeri büyümesi miktar bazındaki büyümeden daha fazla 
olmuştur. Üretim ve taşıma maliyetlerindeki artış, daha gelişmiş ve yenilikçi ürünlerin 
piyasaya arz edilmesi gibi unsurlar fiyat artışındaki ana faktörlerdir. 

“Diğer” kategorisi büyük oranda temsil eden beyaz çay 2016 yılında bir önceki yıla göre 
%21’lik büyüme kaydetmiştir. Beyaz çay 2012 yılından beri tanınmakta olup çok niş ve 
özellikli bir ürün olduğu için sınırlı üretimi dolayısıyla yüksek büyüme oranlarına 
erişmiştir. 

4.1 İç satış: 2011-2016 
Türkiye’de çay ticareti baskın bir şekilde dökme siyah çay olarak gerçekleşmektedir. 
2011-2016 dönemi içinde meyve ve bitki çayları ile 2012 yılında pazara giren beyaz çay 
(Diğer) tüketimi özellikle artmaktadır. 

Tablo 16: Kategori bazında çay satışları, Miktar, 2011-2016, Ton 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2015/16, 

% 

2011-16 
YBBO, 

% 

2011/16 
Toplam, 

% 
Siyah çay 158.373,4 155.861,0 163.930,4 186.485,7 195.272,3 201.266,7 3,1 4,9 27,1 

Standart siyah çay 156.632,8 154.165,0 162.221,1 184.673,4 193.414,6 199.359,8 3,1 4,9 27,3 
Standart siyah çay (dökme) 152.158,5 149.404,5 157.017,8 178.517,9 187.086,8 192.886,5 3,1 4,9 26,8 
Standart siyah çay (poşetli) 4.474,2 4.760,6 5.203,3 6.155,5 6.327,8 6.473,4 2,3 7,7 44,7 

Özel siyah çay 1.740,7 1.696,0 1.709,3 1.812,3 1.857,7 1.906,9 2,6 1,8 9,5 
Özel siyah çay (dökme) 1.097,7 1.058,2 1.053,8 1.135,9 1.171,1 1.212,1 3,5 2,0 10,4 
Özel siyah çay (poşetli) 643,0 637,8 655,5 676,4 686,6 694,8 1,2 1,6 8,1 

Meyve/bitki çayı 1.415,3 1.444,0 1.359,0 1.445,5 1.660,3 1.804,1 8,7 5,0 27,5 
Yeşil çay 122,6 126,8 130,9 138,6 144,5 149,9 3,7 4,1 22,3 
Hazır çay - - - - - - - - - 
Diğer - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 50,0 10,7 50,0 
Toplam 159.911,3 157.432,0 165.420,5 188.070,1 197.077,3 203.221,1 3,1 4,9 27,1 

Kaynak: Euromonitor International, 2017 
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Türkiye’de iç pazarda satılan çayın tamamına yakın (%99) siyah çaydır. Son beş yılda çay 
satışları yılda ortalama %5 artış göstermiştir. Kategoriler arasında en fazla ortalama artış 
yılda %7,7 poşetli çay satışlarıdır. 

Değer bazında bakıldığında ise çay fiyatlarındaki artışa paralel olarak toplam iç satış 2016 
yılı itibariyle yaklaşık 4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2011-2016 arasındaki artış yılda 
ortalama %11 seviyesindedir. Aynı dönemde yine poşetli siyah çay satışları değer 
bazında yılda ortalama %15 seviyesinde artış göstererek 132 milyon TL seviyesinden 260 
milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu da beş yıl içinde toplamda iki katına yakın bir satış 
artışı anlamına gelmektedir. 

Tablo 17: Kategori bazında çay satışları, Değer, 2011-2016, Milyon TL 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2015/16, 

% 

2011-16 
YBBO, 

% 

2011/16 
Toplam, 

% 
Siyah çay 2.270,5 2.349,7 2.630,0 3.161,1 3.472,9 3.764,2 8,4 10,6 65,8 

Standart siyah çay 2.204,3 2.281,6 2.558,2 3.082,4 3.389,0 3.674,7 8,4 10,8 66,7 
Standart siyah çay (dökme) 2.072,4 2.133,5 2.385,1 2.860,8 3.148,1 3.415,6 8,5 10,5 64,8 
Standart siyah çay (poşetli) 131,9 148,1 173,1 221,6 241,0 259,1 7,5 14,5 96,4 

Özel siyah çay 66,2 68,1 71,8 78,7 83,8 89,5 6,8 6,2 35,2 
Özel siyah çay (dökme) 25,7 26,2 27,3 30,8 33,4 36,5 9,3 7,3 42,0 
Özel siyah çay (poşetli) 40,5 41,9 44,5 47,8 50,4 53,0 5,2 5,5 30,9 

Meyve/bitki çayı 107,8 114,5 111,8 124,0 150,3 172,8 15,0 9,9 60,3 
Yeşil çay 12,7 13,6 14,5 16,0 17,4 19,2 10,3 8,6 51,2 
Hazır çay - - - - - - - - - 
Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - - - 
Toplam 2.391,1 2.477,8 2.756,3 3.301,1 3.640,6 3.956,2 8,7 10,6 65,5 

Kaynak: Euromonitor International, 2017 

Yukarıdaki satış verilerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’de siyah çay neredeyse 
rakipsizdir ve yakın dönemde ciddi bir tehdit beklenmemektedir. Ülkedeki iç satışın 
gerçek boyutunu görebilmek için ülkeye kaçak yollardan giren her yıl ortalama 50 bin ton 
seviyesindeki tüketim de göz önünde bulundurulmalıdır. Çeşitli araştırma şirketleri 
tarafından tüketici araştırmalarında ambalajsız ve markasız olarak satılan bitki ve meyve 
çaylarına yönelik hijyen kaygısı bu çayların satış eğilimine yönelik en büyük tehdit olarak 
görülmektedir. 

4.1.1 Türkiye’de çay tüketim eğilimleri 
Ailelerin siyah çay tüketim davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir 
araştırma çalışmasına ilişkin bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Araştırma kapsamında, ailelerde gıda satın alma kararını veren 150 kişiyle anket 
yapılmıştır. Araştırmada, ailelerin çay tüketim miktarları ile sosyo-ekonomik 
özellikleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çay tüketim miktarı ile ailedeki birey 
sayısı arasındaki ilişki, pozitif ve istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Anket 
yapılan ailelerin %64 gibi büyük bir kısmında, gıda satın alma kararını kadınlar 
vermektedir. Gıda satın alma kararını veren bireyin eğitimi ile gelir getiren bir işte 
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çalışma durumu, ailelerin çay tüketim miktarlarını etkilemektedir. Araştırmada, 
ailelerin %75,33 gibi büyük bir kısmının çayda aynı markayı tercih ettiği ve marka 
tercihinde en etkili faktörün kalite olduğu tespit edilmiştir. 

 Dünyada zaman içinde gelişen teknolojiye bağlı olarak tüketicilerin beklentileri 
de artmıştır. Bunun sonucu olarak, tüketiciler daha çeşitli ve kaliteli ürünler 
tüketmeye başlamışlardır. Türkiye’deki hızlı yapısal ve sosyal değişim, 
beraberinde yeni yaşam biçimini ve kurallarını getirmiştir. Özellikle aile 
bireylerinin yoğun bir şekilde iş yaşamına katılması ve kadınlardaki çalışma 
oranının yükselmesi, bireylerin yaşam tarzına bağlı olarak tüketim alışkanlıklarını 
da değiştirmiştir. 

 Bütün piyasalarda olduğu gibi, çay piyasasında da ürün üreticiden tüketiciye 
ulaşırken birçok aşamadan geçmektedir. Türkiye’de çay sektöründe faaliyet 
gösteren çay üreticisi firmaların sayısının artması, bu sektördeki rekabeti de 
artırmıştır. Gıda sektöründe artan rekabet ortamı, tüketicilerin beklentilerini 
dikkate alan araştırmaların önemini gündeme getirmiştir. Gıda ürünlerinde 
tüketici davranışlarıyla ilgili araştırma sonuçları, üretici ve pazarlayıcı firmalara 
yol gösterecek ve geliştirilen pazarlama stratejileri sayesinde, firmaların 
satışlarını artırmalarına yardımcı olacaktır. 

 Anket yapılan ailelerin tamamında gazlı içecekler, kahve ve meyve suyu gibi 
alternatif içecekler arasında en fazla tüketilen içecek çaydır. Ailelerin, aylık 
ortalama gelirlerinin %19,2’sini gıda tüketimi için harcadıkları belirlenmiştir. Bu 
oran, Türkiye genelindeki kentsel alanda yaşayan ailelerin gıda ve alkolsüz 
içeceklere ait harcamalarının gelir içindeki payına (%19,8) yakındır. Türkiye’deki 
kişi başına yıllık çay tüketimi 3,26 kg olarak öngörülmektedir. Araştırmada, 
ailelerin gıda satın alma kararında %64 ile kadınların etkili olduğu saptanmıştır.  

 Aileler, çaydan sonra en fazla aylık diğer bitki çaylarını (yeşil çay, ıhlamur, 
kuşburnu çayı) tüketmektedirler. Ailelerde çaya alternatif içecekler arasında 
çözülebilir kahve ve Türk kahvesi de bulunmaktadır. 

 Tüketici gelirinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, gıda fiyatlarının tüketicinin 
satın alma davranışları üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Piyasada satılan çaylar, 
diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi markasına, satıldığı yere, indirim ve 
promosyonlara göre farklı fiyatlarla yer almaktadırlar. Araştırma kapsamındaki 
tüketiciler, çay satın alırken %93 ile en fazla fiyatlara dikkat etmektedirler.  

 Tüketicilerin ürün tercihlerinde etkili olan önemli faktörlerden biri de ambalajdır. 
Ambalaj, ürünlerin tüketicilere ulaşıncaya kadarki süreçte ürünleri olumsuz dış 
etkenlerden korumanın yanı sıra, ürünlerin tanıtılması ve satın alınmasında etkili 
olan önemli bir hizmettir. Bu sayede tüketici, ambalaj üzerindeki firmaya ait 
tanıtıcı bilgiler ile ürünün içeriği hakkında bilgi sahibi olmaktadır. 

 Gıda ürünlerinde marka, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen önemli 
bir faktördür. Piyasada varlığını uzun süre devam ettirmek isteyen firmalar, 
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ürünlerine olan talebi sürekli kılmak için, tüketicilerde marka sadakatini 
sağlamayı ve bunu sürdürmeyi esas alan çalışmalara önem vermelidirler. 
Araştırma sonuçlarına göre, çay satın alırken ailelerin %75’i aynı markayı tercih 
etmekte, %25’i ise marka değiştirmektedir. Ailelerin çayda markaya olan sadakati 
açısından en önemli faktörün kalite olduğu belirlenmiştir. Aynı marka çayı tercih 
eden ailelerin %81’i kalitesine güvendikleri için marka değiştirmezken, marka 
değiştiren her iki aileden biri çay kalitesinde meydana gelen bozulma nedeniyle 
farklı markaya yönelmektedir. Bunun dışında aileler çay fiyatlarını ve 
ulaşılabilirlik gibi faktörleri göz önüne alarak, aynı markayı kullanmaya devam 
etmekte ya da marka değiştirmektedir. 

 Ekonomisi serbest piyasaya dayalı ülkelerde, ekonominin bütün alanlarında 
olduğu gibi, gıda üreticisi firmalar arasında da yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. 
Bu rekabet ortamında, firmaların kârlarını artırarak piyasadaki varlıklarını devam 
ettirebilmeleri için, tüketici odaklı üretim ve pazarlama anlayışını benimsemeleri 
zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla firmalar, öncelikli olarak araştırma sonuçlarına 
dayalı stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. 

 Türkiye’de çayın özellikle sabah kahvaltılarında yoğun olarak tüketilmesi, çayı 
gelenekselleşmiş bir içecek maddesi haline getirmiştir. Bu durum, Türkiye’deki 
çay üreticisi firmalar arasında rekabetin artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 
üretim ve pazarlama stratejilerine yön vermek amacıyla, ailelerin çay tüketim 
tercihlerini belirleyen araştırmalara ihtiyaç vardır. 

 Araştırma kapsamında incelenen ailelerde en fazla siyah çay tüketilmektedir. 
Siyah çay dışında, alternatif içecekler arasında en fazla bitki çayları tercih 
edilmektedir. Dolayısıyla firmalar, siyah çay dışındaki bitki çayı yelpazelerini 
genişletmek suretiyle satışlarını artırabileceklerdir. Diğer taraftan, ailelerin gıda 
satın alma kararlarında daha çok kadınların etkili olması, aile ekonomisinde 
kadınların önemli rol üstlendiklerini göstermektedir. Bu bakımdan, gıda 
reklamlarında verilecek mesajların kadınlara yönelik olması, satışlar üzerinde 
olumlu etki yaratabilecektir. 

 Ailelerin çay satın alırken, marka konusunda gösterdikleri tutumda en belirleyici 
faktörün kalite olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, piyasaya sunulan çay 
kalitesinde belli bir istikrar elde edilmesi ve tüketici zihnindeki kaliteli ürün 
algısının devam ettirilmesi gerekmektedir. Marka tutumunda önemli etkenler 
arasında çay fiyatları ve ürüne ulaşılabilirlik faktörleri de yer almaktadır. Bu 
sonuç, firmaların satış fiyatını ve satış noktalarını tespit etmedeki kararlarında yol 
gösterici olacaktır. 

 Araştırmada çay tüketiminin gelire göre değişiklik göstermediği, her gelir 
seviyesinde ailelerin belirli miktarda çay tükettikleri tespit edilmiştir. Bunun 
nedeni olarak, Türkiye’de geçmişten günümüze çay tüketim alışkanlığının bir 
kültüre dönüşmüş olması gösterilebilir. Çaya olan talepteki devamlılık, yeni 
firmaları sektöre yönelten önemli bir unsurdur. Sektördeki firmaların tüketici 
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beklentilerini karşılama çabaları ve bu beklentileri dikkate alan stratejiler 
geliştirmeleri, artan rekabet ortamında firmalara kârlarını artırma fırsatı 
sağlamanın yanında, sektörde uzun süre varlıklarını devam ettirme ve tüketici 
sadakatini oluşturmada katkı sağlayacaktır. 

Çay tüketiminde marka seçimine yönelik yapılan bir araştırmaya göre, çayın marka imajı 
değişkenlerine yönelik faktörler şunlardır:  

Şekil 4: Çayın marka imajı değişkenlerine yönelik faktörler 

4.2 Dış satış (Siyah ve yeşil çay) 

4.2.1 Siyah çay (Ambalajlı ve dökme) 

Türkiye’den en fazla ambalajlı (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda) siyah çay alan ülke 
Belçika’dır. 2016 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık ambalajlı siyah çay alan Belçika son 

•Bu markaya tamamen güvenebileceğimi hissediyorum.
•Bu marka müşterilerine karşı dürüsttür.
•İnsanlar bu markanın iyi olmadığını söylüyorlar.
•Bu marka müşterilerine karşı samimidir.
•Bu markanın iyi bir ünü vardır.
•Bu marka hakkında olumsuz yorumlar işittim.
•Bu marka reklamlarında vaat ettiklerini sunar.
•Satın aldığım bu markanın ürünleri garantilidir.
•Bu marka müşterilerinin beklentileri ile ilgilenir.
•İnsanlar bu markanın güvenilir olduğunu söylüyorlar.
•Bu markanın ürünlerinin kalitesine güveniyorum
•Bu marka söz verdiği kalitede ürün satar.

Faktör1
Kalite ve 

Bekleneni 
Sunma

•Bu markanın ürün ambalajı dikkat çekicidir..
•Bu ürün ambalajının kullanımı kolaydır.
•Bu marka çayın reklamlarını beğeniyorum.
•Bu marka çayın aromalarında sağlığa zararlı katkı maddeleri bulunmaz.
•Bu marka ürünüyle birlikte küçük hediyeler (bardak vb.) verir..
•Bu markanın her damak tadına hitap eden ürünleri vardır.
•Bu markanın üretim tesislerinde denetleme ve kontrollerin yapıldığını düşünüyorum.
•Bu marka her zaman müşteri ihtiyaçlarını gidermeye çalışır.
•Bu markanın ürün kalitesi her zaman aynı standarttadır.
•Bu markanın üretim tesislerinde hijyenik ve sağlığa uygun üretim yapıldığını düşünüyorum.
•Bu markanın değişik aromalı çayları bulunmaktadır.
•Bu marka çay uzun süre bayatlamadan tadını korumaktadır
•Bu marka çayın fiyatı ile sunduğu kalite uyumludur.
•Bu markanın her tercihe uygun ebatta ürünleri bulunmaktadır.
•Bu marka çay iri yapraklıdır, tozlu değildir.

Faktör 2

Çeşitlilik ve 
Sağlığa 

Uygunluk
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beş yılda toplamda 41 milyon dolarlık alım gerçekleştirmiştir. Türkiye, ambalajlı siyah çay 
satımının önemli bir kısmını serbest bölgeler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Son beş 
yılın toplamında değer bazında dünyanın en büyük ambalajlı siyah çay alıcıları BAE ve S. 
Arabistan’dır. Her iki ülke de toplamda 1 milyar doların üzerinde ambalajlı siyah çay alımı 
yapmıştır.   

Tablo 18: HS 090230 Siyah çay ithalatı (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en büyük 
çay ithalatçıları, İlk 15 

ülke 

Son 5 yıldaki en büyük 
çay ithalatçıları, İlk 15 

ülke, Toplam 

2016 yılında Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke, 

Toplam 
1 S. Arabistan 215.198 BAE 1.561.127 Belçika 10.537 Belçika 41.170 
2 Amerika 139.518 S. Arabistan 1.041.101 Almanya 4.795 Suriye 12.978 
3 Avustralya 77.769 Amerika 626.331 Suriye 3.066 Almanya 8.651 
4 Kanada 74.454 Rusya 482.613 Irak 1.752 Serbest Bölge 4.026 
5 Fransa 70.701 Kanada 442.511 Serbest Bölgeler 1.085 Amerika 3.940 
6 Irak 68.193 Avustralya 431.873 Amerika 1.058 Irak 3.618 
7 Rusya 52.503 Fransa 398.181 Fransa 894 Hollanda 2.514 
8 Kuveyt 49.694 Kuveyt 270.727 S. Arabistan 527 Fransa 2.474 
9 İngiltere 49.419 Hollanda 265.205 Hollanda 412 S. Arabistan 1.765 

10 BAE 48.718 İngiltere 247.242 Avusturya 282 Gürcistan 995 
11 İtalya 48.628 İtalya 231.144 Gürcistan 263 Türkmenistan 885 
12 Hollanda 47.650 Libya 201.842 Türkmenistan 230 İsrail 820 
13 Libya 45.992 Belçika 183.22 İngiltere 206 İngiltere 695 
14 Belçika 41.138 Almanya 178.398 İsrail 204 BAE 327 
15 Almanya 39.619 Irak 133.822 Polonya 150 Avusturya 290 

Dökme olarak sunulan siyah çayda ise Türkiye’nin en büyük pazarı açık ara Almanya’dır. 
Uluslararası piyasada ise en büyük dökme siyah çay alıcıları Rusya, İngiltere ve Mısır’dır. 
2016 yılında yaklaşık 445 milyon dolarlık dökme siyah çay alan Rusya’ya aynı yıl 
Türkiye’den ihraç edilen tutar yalnızca 67 bin dolar seviyesindedir. Aynı yıl yaklaşık 284 
milyon dolarlık dökme siyah çay alan İngiltere’ye ise Türkiye 130 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirmiştir. 
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Tablo 19: HS 090240 Siyah çay ithalatı (3 kg’dan büyük ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en büyük 
çay ithalatçıları, İlk 15 

ülke 

Son 5 yıldaki en büyük çay 
ithalatçıları, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke, 

Toplam 
1 Rusya 444.777 Rusya 2.341.468 Almanya 955 Almanya 1.789 
2 İngiltere 283.683 İngiltere 1.631.983 Azerbaycan 254 Suriye 962 
3 Mısır 266.989 Mısır 1.474.702 Gürcistan 149 Azerbaycan 553 
4 İran 230.236 İran 1.313.476 Irak 110 Türkmenistan 489 
5 Amerika 199.550 Amerika 1.062.344 Suudi Arabistan 68 Gürcistan 397 
6 Almanya 111.682 Almanya 600.921 Serbest Bölgeler 56 Irak 376 
7 Japonya 106.310 Japonya 587.294 İsveç 51 Serbest Bölgeler 158 
8 Kazakistan 87.643 Kazakistan 495.227 İran 45 İngiltere 130 
9 BAE 79.698 BAE 883.302 Avustralya 32 İsveç 128 

10 Kenya 73.511 Kenya 255.638 Afganistan 23 Suudi Arabistan 124 
11 Polonya 64.887 Polonya 326.030 Fas 22 Rusya 67 
12 Çin 63.221 Çin 250.229 Katar 12 Avustralya 65 
13 Güney Afrika 46.620 Güney Afrika 234.254 Avusturya 12 Kanada 60 
14 Azerbaycan 42.694 Azerbaycan 106.843 BAE 11 BAE 54 
15 Hollanda 42.180 Hollanda 212.779 Kongo 10 İran 43 

Türkiye’nin ambalajlı olarak ithal ettiği siyah çaylar çoğunlukla Polonya, Sri Lanka ve 
Almanya’dan gelmektedir. 2016 yılında Polonya’dan 117 bin dolarlık ambalajlı siyah çay 
alan Türkiye son beş yılda Polonya’dan 356 bin dolarlık alım gerçekleştirmiştir. Bunu son 
beş yılın toplamında 255 bin dolarlık Sri Lanka çayı izlemektedir.  

Tablo 20: HS 090240 Siyah çay ihracatı (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en büyük 
çay ihracatçıları, İlk 15 

ülke 

Son 5 yıldaki en büyük çay 
ihracatçıları, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’ye 
en çok satış yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’ye en 
çok satış yapan ülkeler, 

İlk 15 ülke, Toplam 
1 Sri Lanka 563.868 Sri Lanka 3.177.626 Polonya 117 Polonya 356 
2 BAE 263.111 Polonya 709.194 Sri Lanka 102 Sri Lanka 255 
3 Çin 158.323 BAE 696.223 Azerbaycan 84 Almanya 148 
4 Polonya 141.025 İngiltere 581.696 Hindistan 27 Hindistan 89 
5 İngiltere 93.892 Çin 577.863 İtalya 20 Azerbaycan 86 
6 Amerika 76.658 Almanya 376.541 Fas 19 Fransa 64 
7 Almanya 75.280 Rusya 345.298 Fransa 11 İtalya 62 
8 Hindistan 66.275 Hindistan 318.725 İngiltere 10 Amerika 46 
9 Rusya 64.183 Amerika 297.411 Çin 2 Çin 33 

10 Belçika 51.079 Belçika 276.278 Hollanda 2 İngiltere 28 
11 Türkiye 26.845 Fransa 141.634   Fas 19 
12 Kanada 26.445 Hollanda 124.231   Belçika 13 
13 Taipei, Çin 25.867 Kanada 119.585   İsveç 3 
14 Fransa 24.439 Taipei. Çin 106.875   Hollanda 2 
15 Hollanda 22.503 Türkiye 91.385   Serbest Bölgeler 2 
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Ambalajlı siyah çayda dünya ihracat lideri Sri Lanka’dır. 2016 yılında toplam 564 milyon 
dolar değerinde ambalajlı siyah çay ihraç eden Sri Lanka son beş yılın toplamında ise 
yaklaşık 3,2 milyar dolar ile dünya lideri konumundadır. 

Dökme siyah çayda ise Türkiye’nin en fazla alım yaptığı ülke Sri Lanka’dır. 2016 yılında 
Türkiye’ye 30 milyon dolar değerinde ihracat Yapan Sri Lanka son beş yılda toplam 56 
milyon dolar değerinde satış gerçekleştirmiştir. Dökme siyah çayda dünya ihracat 
şampiyonu ise Kenya’dır. Kenya yılda ortalama 1 milyar dolar değerinde dökme siyah çay 
ihracatı gerçekleştirmektedir. 

Tablo 21: HS 090240 Siyah çay ihracatı (3 kg’dan büyük ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en büyük 
çay ihracatçıları, İlk 15 

ülke 

Son 5 yıldaki en büyük çay 
ihracatçıları, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’ye 
en çok satış yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’ye en 
çok satış yapan ülkeler, 

İlk 15 ülke, Toplam 
1 Kenya 1.067.309 Kenya 5.645.615 Sri Lanka 30.274 Sri Lanka 56.325 
2 Sri Lanka 644.098 Sri Lanka 3.690.993 Kenya 5.194 Kenya 24.398 
3 Hindistan 579.047 Hindistan 3.103.222 Hindistan 1.257 Hindistan 8.368 
4 Çin 214.097 Çin 886.687 Hindistan 1.201 Hindistan 3.210 
5 Arjantin 93.709 Arjantin 512.245 Tanzanya 554 Vietnam 2.684 
6 Vietnam 75.762 Vietnam 483.560 Almanya 321 Almanya 1.412 
7 Malavi 75.314 Endonzaya 476.086 İran 283 Hollanda 1.366 
8 Endonezya 68.605 BAE 446.719 Vietnam 281 Tanzanya 857 
9 Almanya 62.677 Malavi 370.380 Hollanda 274 İran 584 

10 Ruanda 55.435 Almanya 356.987 Arjantin 105 Arjantin 304 
11 Uganda 52.383 Uganda 278.328 Çin 7 Malavi 9 
12 Tanzanya 43.666 Ruanda 261.369 İngiltere 2 Çin 8 
13 Hollanda 37.747 Tanzanya 242.638   İngiltere 8 
14 BAE 24.704 Hollanda 179.227   Gürcistan 4 
15 Taipei. Çin 21.894 Taipei. Çin 63.678     

4.2.2 Yeşil çay (Ambalajlı ve dökme) 

Son beş yılın toplamında 713 bin dolarlık ihracat ile Azerbaycan Türkiye’den en büyük 
yeşil çay alıcısı ülke konumundadır. Son beş yıl toplamında dünyanın en büyük ilk 15 
ambalajlı yeşil çay alıcısından sadece dört tanesi (Amerika, Almanya, Belçika ve İngiltere) 
Türkiye’nin en fazla ambalajlı yeşil çay ihraç ettiği ülkeler arasındadır. 2016 yılı ile son 
beş yılın verilerine bakıldığında değer bazında dünyanın en büyük ambalajlı yeşil çay (3 
kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda) ithalatçısı Amerika’dır. 2016 yılında yeşil çay satışında 
Türkiye’nin en büyük ticaret ortakları İsrail ve Almanya öne çıkmaktadır. 
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Tablo 22: HS 090210 Yeşil çay ithalatı (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en 
büyük ithalatçılar, İlk 

15 ülke 

Son 5 yıldaki en büyük 
ithalatçılar, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’den en 
çok alım yapan ülkeler, İlk 

15 ülke, Toplam 
1 Amerika 77.963 Amerika 682.309 İsrail 157 Azerbaycan 713 
2 Fas 75.296 Fas 307.580 Almanya 126 İsrail 659 
3 Gana 74.649 Kanada 300.061 Serbest Bölgeler 80 Serbest Bölgeler 363 
4 Fransa 63.012 Mali 169.561 Türkmenistan 61 Almanya 361 
5 Vietnam 39.969 Fransa 132.077 Amerika 44 İngiltere 162 
6 Cezayir 38.318 Cezayir 118.698 Azerbaycan 34 Türkmenistan 127 
7 Kanada 30.774 Rusya 113.275 Irak 24 Amerika 106 
8 Hollanda 25.240 BAE 96.278 İngiltere 22 Irak 72 
9 Mali 22.496 Almanya 92.851 Belçika 15 Lübnan 57 

10 İtalya 18.538 Libya 77.700 Bulgaristan 14 Belçika 51 
11 İngiltere 17.786 Hollanda 74.339 Lübnan 11 S. Arabistan 39 
12 Belçika 14.805 Belçika 59.555 Norveç 7 Norveç 29 
13 İspanya 13.914 İtalya 56.321 Katar 5 Yunanistan 24 
14 Almanya 13.090 İngiltere 44.445 Avusturya 3 Bulgaristan 23 
15 Moritanya 13.055 Gana 42.032 Gürcistan 3 Gürcistan 21 

Dökme olarak (3 kg’dan büyük hazır ambalajlarda) sunulan yeşil çayda ise en büyük 
ithalatçıların doğu ve Asya ülkeleri olduğu görülmektedir. Değer bazında Türkiye’den en 
fazla dökme yeşil çay alan ülkeler Almanya ve Azerbaycan’dır. Son beş yılda Türkiye’nin 
ihraç ettiği dökme yeşil çaydaki ilk beş ülke ilk 15 ülkeye ihraç edilen tutarın % 72’sini 
temsil etmektedir. 

Tablo 23: HS 090220 Yeşil çay ithalatı (3 kg’dan büyük hazır ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en 
büyük ithalatçılar, İlk 

15 ülke 

Son 5 yıldaki en büyük 
ithalatçılar, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’den 
en çok alım yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’den en 
çok alım yapan ülkeler, İlk 

15 ülke, Toplam 
1 Fas 118.168 Amerika 335.861 Azerbaycan 43 Almanya 69 
2 Amerika 66.183 Almanya 282.923 Serbest Bölgeler 24 Azerbaycan 67 
3 Almanya 62.100 Fas 240.071 Almanya 22 Serbest Bölgeler 58 
4 Rusya 42.807 Özbekistan 221.316 Suudi Arabistan 18 İngiltere 38 
5 Vietnam 31.929 Rusya 212.361 Gürcistan 11 BAE 31 
6 Özbekistan 30.771 Japonya 92.572 Ürdün 7 Suudi Arabistan 18 
7 Taipei (Çin) 17.823 Fransa 91.584 Lübnan 6 Gürcistan 18 
8 Fransa 17.296 Taipei. Çin 77.744 Belçika 5 Lübnan 12 
9 Pakistan 16.871 İngiltere 59.462 İngiltere 4 Amerika 12 

10 Japonya 16.676 Polonya 56.850 Sudan 3 Ukrayna 10 
11 Hong Kong 14.545 Hollanda 48.189 BAE 3 Irak 8 
12 Polonya 13.129 Singapur 46.550 Avustralya 2 Ürdün 7 
13 İngiltere 12.383 Pakistan 46.054 Katar 2 Belçika 6 
14 Singapur 11.765 Hong Kong  43.462 Amerika 2 Avustralya 6 
15 Kanada 10.868 Cezayir 42.660 Türkmenistan 1 Sudan 5 
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Türkiye 2016 yılında yaklaşık 56 bin dolar değerinde ambalajlı yeşil çay ithalatı 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’ye bu yıldaki en fazla ihracatı 38 bin dolar ile Fas yapmıştır. 
Son beş yılın toplamında ise Türkiye’nin en fazla yeşil çay ithal ettiği ülke yaklaşık 101 bin 
dolar ile Çin’dir. Dünyanın en büyük yeşil çay üreticisi olan Çin aynı zamanda en büyük 
ihracatçı konumundadır. 2016 yılında yaklaşık 649 milyon dolar değerinde ambalajlı yeşil 
çay ihraç eden Çin son beş yılda toplam 3,1 milyar dolar tutarında ambalajlı yeşil çay 
ihracı gerçekleştirmiştir. Son beş yılın toplamında Çin’i yaklaşık 242 milyon dolar ile 
Japonya izlemektedir. 

Tablo 24: HS 090210 Yeşil çay ihracatı (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en 
büyük ihracatçılar, İlk 

15 ülke 

Son 5 yıldaki en büyük 
ihracatçılar, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında Türkiye’ye 
en çok ihracat yapan 

ülkeler, İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’ye en 
çok ihracat yapan ülkeler, 

İlk 15 ülke, Toplam 
1 Çin 648.695 Çin 3.120.760 Fas 38 Çin 101 
2 Japonya 64.636 Japonya 242.474 Fransa 10 Amerika 85 
3 Almanya 53.373 Japonya 235.965 Çin 5 Fransa 83 
4 Polonya 40.946 Sri Lanka 219.884 Japonya 1 Fas 38 
5 Sri Lanka 38.652 Polonya 180.819 Hindistan 1 Almanya 36 
6 Endonezya 38.041 Endonezya 172.044 İngiltere 1 Taipei. Çin 14 
7 Amerika 27.421 Amerika 127.113   Hindistan 11 
8 Fransa 23.589 Fransa 113.218   İsveç 6 
9 İngiltere 21.731 Belçika 107.295   İngiltere 5 

10 Belçika 16.388 İngiltere 102.297   Sri Lanka 3 
11 Hollanda 14.694 BAE 65.115   Suudi Arabistan 3 
12 Fas 13.019 Hollanda 59.405   Belçika 2 
13 Taipei, Çin 12.070 Rusya 57.381   Mısır 2 
14 BAE 10.413 Fas 53.978   Japonya 1 
15 Rusya 10.178 Taipei. Çin 53.429     

Dökme olarak Türkiye’nin en fazla yeşil çay aldığı Çin yine dünya ihracat şampiyonu 
konumundadır. Türkiye son beş yılda Çin’den toplam 2,4 milyon dolar tutarında yeşil çay 
alırken ikinci en büyük tedarikçisi Almanya’dır. 

Tablo 25: HS 090210 Yeşil çay ihracatı (3 kg’dan büyük ambalajlarda), ‘000 $ 

# 

2016 yılındaki en büyük 
ihracatçılar, İlk 15 ülke 

Son 5 yıldaki en büyük 
ihracatçılar, İlk 15 ülke, 

Toplam 

2016 yılında 
Türkiye’ye en çok 

ihracat yapan ülkeler, 
İlk 15 ülke 

Son 5 yılda Türkiye’ye 
en çok ihracat yapan 
ülkeler, İlk 15 ülke, 

Toplam 
1 Çin 463.907 Çin 1.842.329 Çin 467 Çin 2.410 
2 Japonya 41.724 Vietnam 467.821 Kenya 144 Almanya 575 
3 Almanya 41.402 Almanya 199.649 Endonezya 108 Kenya 516 
4 Vietnam 33.120 Japonya 158.591 Almanya 93 Endonezya 471 
5 Endonezya 14.054 Hindistan 55.490 Hindistan 45 Singapur 159 
6 Hollanda 10.961 Polonya 40.448 Sri Lanka 21 Hindistan 51 
7 İngiltere 9.224 Hollanda 38.422 Fas 9 Gürcistan 38 
8 Amerika 8.517 United Kingdom 38.115   Sri Lanka 21 
9 Sri Lanka 5.113 Amerika 36.576   Amerika 11 
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10 Polonya 4.971 Sri Lanka 26.138   Fas 9 
11 Endonezya 4.540 Fransa 25.202   Finlandiya 6 
12 Uganda 4.384 Endonezya 20.507   İngiltere 1 
13 Fransa 4.330 Uganda 19.361     
14 Taipei, Çin 4.035 Taipei. Çin 14.887     
15 Hong Kong, Çin 3.908 Hong Kong. Çin 9.672     

 

4.3 Gelecek tahminleri: 2016-2021 
Gelecek beş yıl için büyüme tahminlerine bakıldığında sektör uzmanları büyümenin 
geçmiş döneme göre daha yavaş olacağın tahmin etmektedirler. Bu yavaş büyüme de 
çay sektöründe bir durgunluk yaşanmasına sebep olacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında 
miktar bazında satışların önceki beş yıllık dönemdeki %5’lik artışına karşın gelecek beş 
yılda %2,4 olarak artması beklenmektedir. Gelecek beş yıldaki yavaş büyümenin çay 
sanayi ve tüketimindeki doygunluğa ulaşmış olmasından kaynaklanacaktır. 

Tablo 26: Kategori bazında çay satışları tahmini, Miktar, 2016-2021, Ton 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2016-21 
YBBO, % 

2016/21 
Toplam, 

% 
Siyah çay 201.266,7 206.848,5 212.362,5 217.388,5 221.910,0 226.297,3 2,4% 12,4% 

Standart siyah çay 199.359,8 204.896,6 210.369,3 215.357,6 219.846,0 224.201,3 2,4% 12,5% 
Standart siyah çay (dökme) 192.886,5 198.287,3 203.641,0 208.528,4 212.907,5 217.165,7 2,4% 12,6% 
Standart siyah çay (poşetli) 6.473,4 6.609,3 6.728,3 6.829,2 6.938,5 7.035,6 1,7% 8,7% 

Özel siyah çay 1.906,9 1.951,9 1.993,1 2.030,8 2.064,0 2.096,0 1,9% 9,9% 
Özel siyah çay (dökme) 1.212,1 1.250,9 1.287,1 1.320,6 1.351,0 1.379,4 2,6% 13,8% 
Özel siyah çay (poşetli) 694,8 701,1 706,0 710,2 713,1 716,6 0,6% 3,1% 

Meyve/bitki çayı 1.804,1 1.941,1 2.080,6 2.218,2 2.359,1 2.498,7 6,7% 38,5% 
Yeşil çay 149,9 155,2 160,2 164,8 169,1 173,1 2,9% 15,5% 
Hazır çay - - - - - - - - 
Diğer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 5,9% 33,3% 
Toplam 203.221,1 208.945,1 214.603,6 219.771,8 224.438,6 228.969,5 2,4% 12,7% 

Kaynak: Euromonitor International, 2017 

Benzer şekilde 2016 fiyatları sabit alındığında miktar bazındaki büyüme bazında iç satış 
değer olarak %1 seviyelerinde artış gösterecektir. Değer bazında en fazla satış artışının 
meyve ve bitki çayları ile yeşil çayda olması beklenmektedir. 
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Tablo 27: Kategori bazında çay satışları tahmini, Değer, 2016-2021, Milyon TL 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2016-21 
YBBO, % 

2016/21 
Toplam, 

% 
Siyah çay 3,764.2 3,812.7 3,854.7 3,886.1 3,910.1 3,937.5 0.9% 4.6% 

Standart siyah çay 3,674.7 3,722.6 3,764.0 3,794.9 3,818.5 3,845.5 0.9% 4.6% 
Standart siyah çay (dökme) 3,415.6 3,459.9 3,497.9 3,525.9 3,547.0 3,571.9 0.9% 4.6% 
Standart siyah çay (poşetli) 259.1 262.7 266.1 269.0 271.4 273.6 1.1% 5.6% 

Özel siyah çay 89.5 90.1 90.7 91.2 91.6 92.0 0.6% 2.8% 
Özel siyah çay (dökme) 36.5 37.4 38.3 39.0 39.6 40.2 1.9% 10.1% 
Özel siyah çay (poşetli) 53.0 52.7 52.4 52.2 51.9 51.8 -0.5% -2.3% 

Meyve/bitki çayı 172.8 183.9 195.4 206.8 218.3 229.8 5.9% 33.0% 
Yeşil çay 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7 21.0 1.8% 9.4% 
Hazır çay - - - - - - - - 
Diğer 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0% 0.0% 
Toplam 3,956.2 4,016.2 4,070.1 4,113.3 4,149.1 4,188.4 1.1% 5.9% 

Kaynak: Euromonitor International, 2017 

Çay satışlarında ve pazar dinamiklerinde belirleyici talep unsuru genç ve şehirli nüfus 
tarafından belirlenecektir. Bu iki grup özellikle sağlıklı beslenme ve yaşama 
eğilimlerindeki bilinç seviyesinin artışı ile farklı türlerde, özellikle yeşil çay ve bitki/meyve 
çayları, çay talep etmektedir. 

Kadınların iş yaşamına aktif katılımının artıyor olması, hem evde hem iş yerinde yeni tür, 
aromalı, meyveli ve yeşil çay tiplerine olan talebin artmasında önemli bir etkisi olacaktır. 
Bu sebeple çay sanayinin bu tür yenilikçi ve farklı çay ürünleri geliştirmeye çaba 
harcamaları gerekecektir. Dökme çay her zaman ki geleneksel pozisyonunu koruyacak 
olsa da çay şirketlerinin katma değerli ürünler için çalışmaları beklenmektedir. 

Çay firmalarının yeni ve farklı çay talebini karşılayabildikleri sürece yeni tanıtılan 
ürünlerin başarılı olması potansiyel mevcuttur. Burada özellikle yenilikçi ve farklı ürünler 
Unilever grubunun 2016 yılında piyasaya tanıttığı Lipton Moroccan Mist örneğinde 
olduğu gibi daha çok meyve ve bitki çayları ile yeşil çay kategorilerinde gelişecektir. 
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), 2015 yılında ev içi çay 
tüketiminde %25 penetrasyon seviyesine sahip olan meyve ve bitki çaylarının 2021 yılı 
itibariyle ev içi çay tüketiminin %40’ı seviyesine ulaşmasını amaçladıklarının ifade 
etmiştir. 
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4.3 Altyapı ve teknoloji  

4.3.1 Çay ekim alanları 

Halen var olan 762 bin dekar çay tarım arazisinin % 65`i Rize. % 21`i Trabzon. % 11`i 
Artvin. % 3`ü Giresun il sınırları içindedir. 

Çay tarımı çoğunlukla küçük aile çiftçiliği şeklinde sürdürülmektedir. Çay üreticilerinin 
%76`sı 5 dekarın altında. %20`si 5-10 dekar arasında.%3`ü 10-20 dekar arasında. %01`ise 
ancak 20 dekar üzerinde çay bahçesine sahiptir. 

Grafik 14: Çay arazilerin illere ve yüzölçümüne göre dağılımı. 2016 

Rize`de tarımsal gelirin % 98`i. Artvin`de % 27`si. Trabzon`da ise %25`i çay tarımından 
elde edilmektedir. 

Çay tarımında çalışan faal nüfusun yaklaşık 250 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. 

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 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.2  

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 

                                            
2 Çay Sektör Raporu, Çaykur, 2016 
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Kaynak: Rize Ticaret Borsası, Çaykur, 2017, TRAC Proje ekibi analizi
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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.3 

Bir ailede 18 yaşını bitiren kişiler çaylık cüzdanı ve ruhsat alabilmektedir. Toplam üretici 
sayısı cüzdan sayısı olup, bir üreticinin birden fazla cüzdanı bulunabilmektedir. 2016 yılı 
itibariyle cüzdan sayısına göre Türkiye’de yaklaşık 213 bin üretici yer almakta bunların 
yaklaşık 4 bini 3 birden fazla cüzdana sahip bulunmaktadır. 

Çay tarımında ihtiyaç duyulan toplam işgücünün % 90`ı uzun yıllardan beri kadınlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak son yıllarda yabancı işçilerin ağırlıklı olarak 
hasat işinde çalıştırıldığı görülmektedir. Bu durum pek çok sorunuda beraberinde 
getirmektedir. 

Çay yetiştiricilerinin % 95`inin çay tarımı dışında başka gelir kaynakları vardır. Bunun 
temel nedeni çay tarımının artık geçim kaynağı olmaktan giderek çıkmasıdır. Bölgede göç 
olgusu halen devam etmektedir. 

Çay tarımından elde edilen gelirin dışında. kamu ve özel sektör çay fabrikalarında işçilik 
bölgenin çok önemli istihdam kaynağıdır. 

4.3.2 Üretim teknolojisi 

Türkiye’de çay üretiminde Ortadoks ve CTC yöntemleri kullanılmaktadır. 

Orthodox imalat yöntemi 

Siyah çayın işlenmesinde ortadox imalatı en yaygın şekilde uygulanan bir yöntemdir. 
Dünyada toplam siyah çayın  % 54’ ü ortadox yöntemine göre üretilmektedir. Modern 
yöntemler olarak tanımlanan ve günümüzde siyah çay üretiminde kullanılan sistemler, 
temelde ortadox yönteminin belirli esaslara göre değiştirilmesi ile geliştirilmiştir.  

Siyah çay üretiminde klasik bir yöntem olarak tanımlanan ortadox yöntemi ise gelişen 
teknolojiden yararlanarak işleme süresini kısaltacak, işçiliği azaltacak, üretimi artıracak, 
maliyeti düşürecek biçimde değiştirilmiş ve günümüz koşullarına uyarlanmıştır. Kıvırma 
esaslı bir üretim şeklidir.  

Orthodox imalatta üretim aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

Şekil 5: Ortadox üretim yönteminde iş akışı 

Soldurma işlemi, uygun şekilde hasat edilen taze çay yaprağının ağırlıkça %75-80’ini 
oluşturan suyun, uygun sıcaklıkta, kontrollü veya normal atmosfer şartlarında %60- 65 
seviyesine kadar indirgenmesi işlemidirr. Çay imalatında en önemli proseslerden biridir. 
                                            
3 A.g.e. 

Hasat
Soldurma 

(doğal ya da 
yapay)

Kıvırma
Oksidasyon

Kurutma
Kuru çay 

(%2-4 nem) Tasnif
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Soldurma işlemi sırasında, yaprakta fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde solma 
oluşmaktadır. 

Kıvırma işlemi, orthodox imalat yönteminde en belirleyici işlemlerden birisidir. Solmuş 
çay yapraklarında hücre zarının parçalanması ve yaprakların kıvrılmasını sağlayan bu 
işlem kıvırma makinelerinde gerçekleştirilir. Kıvırma işleminin yapılış sebepleri şunlardır: 

 Hücre zarı ve hücre duvarlarını parçalayarak hücre özsuyunu açığa çıkarmak, 

 Yaprak hücresi özsuyunun hava ile temasını sağlayarak oksidasyon işlemini 
başlatmak, 

 Solmuş yapraklara arzu edilen kıvrımı ve görünümü kazandırmak, 

 Kıvrılmayan büyük parçaları, daha küçük parçalara ayırmak ve bu şekilde 
homojen bir görünüm elde edilmesine yardımcı olmaktır. 

Oksidasyon işlemi aslında uzun yıllar fermantasyon işlemi diye adlandırılmış olan 
prosestir. Bu işlem, aslında çay yaprağında bulunan polifenollerin oksijenli ortamda ve 
oksidasyon enzimleri vasıtasıyla yükseltgenmesi işlemidir. Çay yaprağında bulunan ve 
oksidasyon reaksiyonunu katalizleyerek karakteristik siyah çay aromasının oluşumunu 
sağlayan iki önemli enzim grubu polifenol oksidaz (PPO) ve peroksidaz (PO)’dır.  

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. 

Kurutma işlemi sonrasında fırın çıkışı çaylar homojen yapıda değildirler. Değişik tanecik 
büyüklüğüne ve yoğunluğuna sahiptirler. Bunların belli şekilde tasnifi ve 
standardizasyonu gereklidir. Bu amaçla fırın çıkışı çaylar tasnife tabi tutulan çaylar 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. 
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Tablo 28: Tasnif işlemi sonucu elde edilen orthodox çay çeşitleri: 

Çay çeşidi Derecesi Terminoloji 

Yaprak Çay 

FP Flowery Pekoe 
FTGFOP Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe    
TGFOP Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
TGFOP-1 Tippy Golden Flowery Orange Pekoe-1 
GFOP Golden Flowery Orange Pekoe 
FOP Flowery Orange Pekoe 
OP Orange Pekoe 

Broken Grubu 

BOP-1 Broken Orange Pekoe-1 
GFBOP Golden Flawory Broken Orange Pekoe 
BPS Broken Pekoe Souchang 
GBOP Golden Broken Orange Pekoe 
FBOP Flawory Broken Orange Pekoe 
BOP Broken Orange Pekoe 

Fannings Grubu 
GOF Golden Orange Fannings 
FOF Flawory Orange Fannings 
FOPF Flawory Orange Pekoe Fannings 

Dust (Toz Çay) 
Grubu 

OPD Orthodox Pekoe Dust 
OCD Orthodox Churamoni Dust 
BOPD Broken Orange Pekoe Dust 
BOPFD Broken Orange Pekoe Fine Dust 
FD Fine Dust 

CTC imalat 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 yöntem 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 icad edilmiştir. 

Şekil 6: CTC üretim yönteminde iş akışı 

Soldurma işleminden sonra yaprağın parçalanmasını, öz suyunun çıkarılmasını ve 
kıvrılmasını sağlayan bir özel tip merdanenin kullanıldığı makine ile üretilen çay. Tea-bag 
çaylarda daha hızlı bir dem rengi verdikleri için tercih edilirler ancak içimleri serttir.  
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CTC makinelerine verilecek çaylar mümkün olduğu kadar taze ve küçük yapraklar 
olmalıdır. Bıçakların çok keskin ve hızlı olması üretimde uzun süreli kesikliklere neden 
olunmaması için makineye herhangi bir yabancı maddenin gitmesini önleyici tedbirler 
alınmasını gerektirmektedir. Rotervan'dan önce yaprak ayırıcı kullanılması gerek 
rotervanların daha rantabil çalışmasına gerekse CTC'den beklenen kuruçay görünüşüne 
olumlu yönde etki yapacaktır.  

CTC üretimde solma oranının düşük olması gerekmektedir. Solma sonunda su oranı %70 
olmalıdır.  

CTC yöntemiyle islenen çaylar, Ortodoks yöntemiyle islenenlere göre daha düşük aroma 
yoğunluğuna sahiptir Bunun nedeni, CTC makinelerinde yapılan üretimde oksidasyon 
hızı Ortodoks yöntemine göre daha hızlıdır. Hızlı oksidasyon nedeniyle, müddet 1 saat 
daha kısa tutulmakta olup; 1 3/4 - 2 1/2 saatdir.  

CTC ile işlenmiş çaylar top top bir görünüşe sahiptirler. Ortodoks çaylara nazaran daha 
az nevide sınıflandırılınırlar. Bu sınıflandırma; BOP (Broken Orange Pekoe), PF Pekoe 
Fanning ve PD (Pekoe Dust) şeklindedir.  

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

Tablo 29: Tasnif işlemi sonucu elde edilen CTC çay çeşitleri 

Çay çeşidi Derecesi Terminoloji 

Broken Grubu 
BP Broken Pekoe 
BOP Broken Orange Pekoe 
BPS Broken Pekoe Souchang 

Fannings Grubu 
OF Orange Fannings 
PF Pekoe Fannings 
PF-1 Pekoe Fannings-1 

Dust(Toz Çay) Grubu 

PD Pekoe Dust 
PD-1 Pekoe Dust-1 
CD Churamoni Dust 
D Dust 
D-1 Dust-1 
RD Red Dust 
FD Fine Dust 
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4.4 Çay üretiminde değer zinciri  
Kuru çayın üretilmesindeki özel durumlar, çayı diğer ürünlerin geleneksel değer 
zincirlerinden ayırmaktadır. Kuru çay, çay bitkisinin yaş çay yaprağından üretilir. 
Dolayısıyla yaş çay yaprağının da kendine özgü bir değer zinciri vardır. Ancak burada kuru 
çay üretimindeki üretim maliyetlerinin değer zinciri analizi incelenecektir. 

Çayın küresel değer zincirleri analizi, tarladan sofraya kadar izlenmesini gerekli kılar. 
Çayda küresel değer zinciri beş aşamadan oluşur4. Bunlar:  

1. Yaş çay yaprağının üretimi,  

2. Yaş çay yaprağının işlenmesi (kuru çay üretilmesi),  

3. Dağıtım,  

4. Satış,  

5. Tüketimdir. 

Şekil 7: Türkiye’de çay üretimi değer zinciri 

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Savcı tarafından 
hazırlanan bir doktora çalışmasında model bir firma ile yapılan araştırmanın sonuçlarına 
göre model firmanın çay üretim sürecindeki maliyet yapılanması aşağıdaki gibidir: 

                                            
4  A. Loconto, Value Chain And Chains Of Values: Tracing Tanzanian Tea, 116 TH. EAAE SEMİNAR 

é Spatial DYNAMİCS İn Agri Food Systems: Implications For Sustainability And Consumer 
Welfare” Parma (haly), October 27 th-30 th 2010 

Çay tarlası / 
bahçesi

Çay ekimi İşleme

Çay şirketleri 
tarafından 

işleme

Toptancı

Satış / dağıtım ve pazarlama

Bireysel 
dükkanlar

Zincir 
perakende 
dükkanları

Zincir içecek 
dükkanları

Perakende 
dükkanları / 

süpermarketler

TÜ
KETİCİ

Kaynak: TRAC proje ekibi
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Grafik 15: Çay üretim sürecinde maliyet yapısı, 2011, % (Örnek firma üzerinden) 

Buna göre tipik bir çay üretiminde hammadde (yaş çay) üretim maliyetinin yaklaşık 
%78’ini temsil etmektedir.  Bunu yaklaşık %14 ile genel üretim giderleri takip etmektedir. 

77.4%

1.9%

7.1%

13.6%

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

Malzeme nakliyesi

Direkt İşçilik Gideri

Genel Üretim Giderleri

Çay üretiminde hammadde (yaş çay) toplam maliyetinin %77'si
Çay üretim sürecinde maliyet yapısı, 2011, % (Örnek firma üzerinden)

Kaynak: Çay İşletmelerinde Üretim Maliyetlerinin Değer Zinciri Analizi, Doktora Tezi, Mustafa 
Savcı, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Savcı, 2012, TRAC Proje ekibi analizi
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V Stratejik fırsatlar  

Türkiye’nin çay üretimi açısından zengin bir ülke oluşu ve çay üretim miktarları açısından 
dünya sıralamasında kendisine üst sıralarda yer bulması dış ülkelere olan ihracat 
açısından da önem taşımaktadır. Dünya çapında birçok marka ile rahatlıkla rekabet 
edebilecek kalitede çay üretiminin olduğu Türkiye pazarında markalaşma ve marka imajı 
yaratma yönündeki eksiliklerin giderilmesi ve markaların konumlarının belirlenmesi hem 
ulusal hem de uluslararası arenada başarı sağlayacak ve onları ön plana çıkaracaktır. 

Türkiye çay yetiştiriciliğinde önde gelen ülkelerden birisidir. Üretilen çayların kalitesi 
açısından dünya genelinde yapılan sıralamalarda ilk beş ülke içerisinde yer alan 
Türkiye’nin çay tüketimi de diğer ülkelere kıyasla oldukça fazladır. 

Ancak çay sektöründeki yoğun markalaşma rekabeti dikkate alınacak olursa çay 
pazarında faaliyet gösteren yerli çay markalarının hem yerel hem de uluslararası 
pazarlarda kendini tanıtmak ve bu pazarlarda yer bulmak amacıyla hangi adımları atması 
gerektiği oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle uluslararası pazarlara girişte 
uygulanacak markalaşma stratejilerinin araştırılması önemli katkılar sağlayacaktır. 
Bilindiği gibi marka imajı günümüzün en önemli rekabet avantajıdır. Uluslararası 
pazarlarda Türk çay markası olarak güçlü imajlar kazanmaya yardımcı olacak konular 
önceliklidir. Bu nedenle marka imajı geliştirme odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi 
önerilmektedir. Bunun yanında ulusal çay markalarının uluslararası pazarlarda 
konumlarını nasıl güçlendirebilecekleri belirlenmeye çalışılabilir. 

Kültürlerarası çalışmalar yapılarak Türkiye ile farklı ülkelerin çay tüketim alışkanlıkları 
karşılaştırılabilir. Farklı kültürlere sahip tüketicilerin alışkanları karşılaştırılarak 
uluslararası pazarlardaki yeni tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları 
ve miktarları belirlenerek, nasıl farklılaştırılacağı hakkında önerilerde bulunulabilir. 

Bölüm 4.2.’deki ithalat ve ihracat rakamları incelendiği taktirde, şu ülkeler hedef olarak 
belirlenebilir: 

Kutu 2: Potansiyel stratejik hedefler 

İhracat Amacıyla Pazar 
Araştırması 
Yapılabilecek 
Potansiyel Ülkeler 

1- Rusya 
2- Suudi Arabistan 
3- İran 
4- Mısır 
5- Birleşik Arap Emirlikleri 

Kriterler: 
 Coğrafi yakınlık 
 Kültürel yakınlık 
 Ülkelerin ithalat miktarının büyüklüğü 

Not: 3 kg.dan büyük ve siyah çay rakamları baz 
alındı. 

Kıyaslama Amacıyla 
Pazar Araştırması/ İş 
Gezisi Yapılabilecek 
Potansiyel Ülkeler 

1- Kenya 
2- Sri Lanka 
3- Hindistan 
4- Çin 
5- Birleşik Arap Emirlikleri 

Kriterler: 
 Ülkelerin ihracat miktarının büyüklüğü 

Not: 3 kg.dan büyük ve siyah çay rakamları baz 
alındı. 
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VI Çay üretiminde temel sorunlar ve çözüm önerileri  

Kaçak çay sorunu 

Son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sınır kapılarından ve sınır 
boylarından çeşitli illegal yöntemlerle ülkemize giren İran Menşeli kaçak çaylar Türk çay 
sektörünü tehdit etmektedir. Maliyet yönünden bakıldığında Türk çayının İran menşeli 
çayla fiyat rekabeti edebilmesi mümkün değildir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 
olmayan İran Devleti İran çayını çok yüksek oranda desteklemektedir. Şöyle ki; İran 
hükümeti ihraç edilen her 1 kg çaya karşılık 2 kg çay ithalatına izin vermektedir. Yaş çay 
bedeli devlet tarafından ödenmekte olup enerji ve işçilik girdileri Türkiye’ye oranla çok 
düşüktür. 

Bunun sebebi İran çayının üretildiği Hazar Denizi kıyısındaki iklim nedeniyle aşırı 
böceklenme meydana gelmesidir. Böceklenmeyle mücadelede kimyasal ilaç 
kullanılmaktadır. İran çayında bu nedenle çok yüksek oranda kimyasal ilaç kalıntısı 
(pestisit) ve böcek kalıntıları bulunmaktadır. 

İran’da İran çayının tüketimi oldukça sınırlıdır. Daha çok Sri Lanka ve Hindistan menşeli 
geniş yapraklı peko tipi çay tüketilmektedir.  

İran’da çay ticareti ile iştigal eden şirketler veya kooperatifler ayrıca dış ticaret şirketi 
olarak faaliyet göstermektedirler. İthalat izni alabilmek için Türkiye’ye çayı 30-70 
Cent/Kg fiyat aralığında rahatlıkla satabilmektedirler. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kendine has yapısı nedeniyle Çay kaçakçılığı 
olağan ticaret haline gelmiştir. Yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen kaçak çay ticareti 
engellenememiş ve hatta kaçakçılık artarak devam etmektedir. 

İran menşeli çay görüntü olarak Türk çayına benzemekte, ayrımı ancak uzmanlar 
tarafından yapılabilmektedir. 

Sektörün diğer yapısal sorunları 

Toprak ve bitkiye bağlı sorunlar: 

 Çay tarım alanlarında yıllardır kullanılan kimyasal gübre ile beraber. bu gübrenin 
bilinçsiz şekilde kullanımı nedeniyle toprağın yapısı bozulmuştur. Bundan dolayı 
bitki iyi şekilde beslenememekte; çayın kalitesi ve verimliliği azalmaktadır. 

 Yaş çay alımlarında kontrol mekanizması düzgün çalışmadığı için kalitesiz yaprak 
alımı hem kuru çay kalitesini hem de randıman oranlarını düşürmektedir.  

 Miras yoluyla küçülen çay tarım alanlarından elde edilen ürün miktarı 
azaldığından bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak gelir elde edilememektedir. 

 Yaş çay getirisinin yetersizliğinden dolayı tarlaya ve ürüne gerekli özen 
gösterilmemekte; bakımsız tarlalardan kalitesiz ürün elde edilmektedir. 
Fabrikaya gelen kalitesiz yapraktan yüksek kalitede ürün elde etme şansı yoktur. 



 

 

  

60 

Hasat ve taşıma sırasında yaşanan olumsuzluklar: 

 Müstahsil hasat olgunluğuna gelmiş olmasına rağmen tartıda fazla gelmesini 
sağlamak için taze filizleri hasat etmek yerine iyice büyümesini beklemekte ve 
artık kartlaşmaya başlayan çayı hasat etmektedir. Alım evlerinde hiçbir şekilde 
kontrol yapılmadığından üreticiden taze filizleri toplayıp getirmesini beklemek 
olanaksız hale gelmiştir. 

 Hasat edilen yaş çay ürünü ‘teris’ adı verilen sentetik bezlerin içerisine konulup 
iyice ezildikten sonra bohça şeklinde sarılıp sıkıca bağlanmaktadır. Bu şekilde alım 
evlerine gelen çay tartıldıktan sonra alım evinin içine serilmekte ve fabrikadan 
gelen kamyona bastırılarak ve çiğnenerek yüklenmektedir. Bu da çayın daha 
sürecin başında düşük kaliteli olarak işleme girmesine sebep olmaktadır. 

 Hasat planlaması yapılmadığı için tüm çayını birkaç gün içinde toplayıp satmaya 
çalışan müstahsil 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 çay bütün özsuyu ile 
beraber çay olma özelliklerini kaybettiği için o hammaddeden iyi bir kuru çay 
ürünü elde edilememektedir. 

 1994 yılından bu yana uygulanmakta olan budama programının artık çay bitkisine 
bir fayda sağlamadığı tüm kesimler tarafından kabul edilmektedir. Uygun 
budama yapılmadığı için bitki morfolojisi değişime uğramıştır. Ve bundan sonra 
mevcut yöntemle geri dönüş sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle. yeni bir 
model olarak ortaya konan ‘Çayda Gençleştirme’ ve ‘Yenileme’ programlarının 
devreye sokulması kaçınılmazdır. 

Çözüm önerileri5 

 Kimyasal gübrenin terk edilerek yerine organik veya yarı organik gübreye 
geçilmelidir. 

 Çaylık alanlarda mevcut budama programı yerine gençleştirme programının 
başlatılması gerekmektedir. 

 Özel-kamu ayrımı yapılmadan çay sektörüne bir bütün olarak bakılmalı, sorunlara 
getirilen çözüm önerileri bu bakış açısıyla ortaya konulmalıdır. 

 Kalitenin değerini bulduğu bir sistem oluşturulmalı. Borsa sistemi, alıcıyla 
satıcının biraraya geldiği kaliteli ürünün fiyat olarak karşılığını bulduğu hem 
müstahsil hem sanayici hem de devletin memnun kaldığı çay sektörünün ihtiyacı 
olan yapıdır. 

 Çay tarım alanlarının tesbiti, çay piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi, yaş 
çay bitkisi üreticileri ve çay sanayicilerinin hak ve yükümlülükleri, Çay Üst 

                                            
5 Rize Ticaret Borsası, 2016 
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Kurulu’nun oluşması ile Çay İhtisas Borsası’nın kurularak üretilen kuru çayın 
buradan satışını sağlayacak kaliteli çay üretimini teşvik edecek; bu yolla üreticiye 
daha fazla gelir temin edecektir.  

 Ürün çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Siyah çayın yanı sıra yeşil çay altın 
çay, beyaz çay, çay pudrası ve kremi gibi birçok ürünün üretilerek farklı ürün 
yelpazesi ile pazarda yer edinilmesi önem taşımaktadır. 

 Milli ürün konumundaki çaya diğer çay ülkelerinde olduğu gibi %50 dolaylarında 
destekleme sağlanması sektöre rekabet gücü kazandırması bakımından 
önemlidir. 

 Yurda kaçak yollarla çay girişinin tamamen önlenmesi gerekmektedir. Çay 
kaçakçılığı organize suç kapsamına alınmalı, çay kaçakçılarına caydırıcı cezalar 
verilmelidir. 

 Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 30’un üzerinde paketleme fabrikası olduğu 
bilinmektedir. Çay kaçakçılığının yoğun olduğu bu bölgelerdeki paketleme 
tesislerinin daha sıkı denetlenmesi gerekmektedir. 

 İthal çay nakliyesinde kullanılan belgelerin orman ürünlerinde olduğu gibi süreli 
olması gerekmektedir. 

 Çayın menşeini tespit etmek amacıyla DNA Marker Laboratuarının kurulması ve 
bu laboratuarın Rize Üniversitesi’ne bağlanması gerekmektedir.  

 Sektöre rekabet şansı yaratmak amacıyla diğer temel gıda maddelerinde olduğu 
gibi çayda da KDV %1’e indirilmelidir. Şayet bütçe dengeleri gözetilerek 
yapılamıyorsa toptanda % 1 perakende de % 8 olarak belirlenmelidir. 
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EK I Mülakat raporları: İç piyasa araştırması 
Proje kapsamında gerçekleştirilen stratejik pazar araştırması çalışması çerçevesinde, 
Rize ilinde ve sektörde çeşitli etkileri ve rolleri bulunan bazı aktörler ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.  Bu görüşmelerde mülakat yapılan kişilere üreticilik ve hasat, üretim 
teknolojisi, pazarlama stratejileri, işletmeler ve üniversite arası işbirlikleri ile, inovasyon 
konularındaki görüşleri sorulmuştur. Her paydaş, kendi alanına giren konularla ilgili 
görüşler bildirmişlerdir. Ancak görüşmelerde elde edilen bilgi ve içgörülerin miktarı ve 
derinliği firmadan firmaya farklılık arzetmektedir. Yapılan görüşmelere ilişkin alınan 
notlar ve belirtilen hususlar aşağıdaki gibidir. 

1. ÇAYKUR (İdari düzey) 

 Çay sektörünün ana sorunlarından biri, KOBİ'lerin üretim maliyetlerini 
düşürmekte zorluk çekmesi ve bunun sonucunda ÇAYKUR ve diğer büyük ölçekli 
özel şirketler ile rekabet edememesidir. 

 Piyasadaki taze çayın %80’i, Çaykur, Lipton, Doğuş Çay gibi yaklaşık 20 özel firma 
tarafından satın alınmaktadır. Bu nedenle sadece küçük ölçekli şirketlerin 
alabileceği çay miktarı, kalan% 20'dir. 

 Yetersiz finansal kaynaklara sahip olan KOBİ'ler, genellikle yetiştiriciler için 
ödeme yapmakta güçlük çekmektedir. 

 Çay endüstrisinde 130 civarı özel firma bulunmaktadır ancak hesaplamalar 
fabrikalar bazında yapılırsa bu sayı 150'ye çıkmaktadır. Bu firmaların sadece 
%20'si büyük miktarlarda taze çay alabilmektedir, geri kalanı rekabet için fazla 
yetenekli değillerdir. 

 Bazı firmaların satın alınan taze çayın miktarını Borsa aracılığıyla kaydetmedikleri 
görülmektedir. 

 ÇAYKUR'un maksimum hasat miktarı yılda yaklaşık 1,3 ton ve ayrıca ihracat 
rakamları yılda 3.000 ila 4.000 ton arasında değişmektedir. 

 Yetiştiricilerin büyük bir kısmı bölgede yerleşik olmadıklarında, yaş çay toplama 
(hasat) işini Gürcistan’lı işçilere yaptırmayı tercih etmektedirler. Ancak kaliteyi 
doğrudan etkileyen taze çay yapraklarının toplanma ve istiflenme şekli bizzat 
yetiştiricilerin kendileri tarafından bilinçli bir şekilde yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. 

 Normal koşullar altında günde 15 ton taze çay toplamak mümkündür. Bununla 
birlikte, bölgeden uzakta yaşayan insanlar bir hafta sonu gelip mümkün 
olduğunca çok çay toplamaya çalışmakta ve bu şekilde günde 30-40 ton taze çay 
toplanmış olmaktadır. Bu, tercih edilen ve makul bir yöntem değildir, bu şekilde 
taze çay yaprakları doğru zamanda toplanmaz ve ürün kalitesinde düşüşler olur. 

 Üretim sezonunun başlangıcından itibaren taze çay yapraklarının günlük ve 
düzenli olarak toplanması önemli bir faktördür. 
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 Yetiştiricileri daha iyi kalitede ürünler elde etmeye teşvik eden herhangi bir 
mekanizma olmadığından, yetiştiriciler yeterli özeni göstermemektedir. 

 ÇAYKUR’un alımlarda uyguladığı kota sistemi: 

o ÇAYKUR'un günlük taze çay işleme kapasitesi 8,5 tondur. Günlük üretim 
kapasitesine ve yetiştiricilerin alan boyutlarına (dekar) bağlı olarak yaş çay 
alımlarında bir kota belirlenir. 

o Belirlenen kotayı aşmamak kaydıyla yetiştiriciler, çaylarını ÇAYKUR'a 
satabilir; ellerinde kalan miktarı ise isteklerine bağlı olarak diğer firmalara 
satabilirler. 

o Kota sistemi ekiciler (yetiştiriciler) arasında eşitliği ve mevcut kapasitenin 
daha iyi kullanılmasını sağlar. 

o Depolarda bulunan çay uzmanları, gelen taze çay yapraklarını kalite 
açısından analiz ederler, bu süreçte, hata marjı %7'dir ve bu sınırdaki taze 
çay yaprakları işlenebilir olarak tanımlanır, sınırın üzerinde kalan taze çay 
yaprakları ise yetiştiricilere geri gönderilir. 

 Ek olarak: 

o Bir yılda üç adet yaş çay toplama (hasat) dönemi bulunmaktadır. Birinci 
aşamada ÇAYKUR tarafından 230.000 ton ile 240.000 ton arasında taze 
çay satın alınmaktadır. Birinci aşamada toplanan taze çay, ürünün yüksek 
kalitede olduğunu gösteren en yüksek su seviyesine sahiptir. 

o Tüm çay üreticisi firmalar, yetiştiricilerden yaş çay satın almaktadırlar ve 
çay ürünleri ödemeye destek katkısı elde etmek adına Ticaret Borsası’nda 
kayıt altına alınıyor, genel olarak, taze çayın kayıtsız satın alınması yoktur. 

o Sektördeki toplam işleme kapasitesi günde 15.000 tondur. Fabrikaların 
yılda 30 gün çalıştıkları varsayımıyla, yıllık üretim yaklaşık 450.000 
ton'dur. Öte yandan küçük ölçekli işletmelerin tam kapasite ile yılda 30 
gün çalışmaları da zordur. 

o “Türk Çaylarının Markalaşması için Acil Eylem Planı” önem taşımaktadır. 

o Yaş çay satın alma fiyatının 1.5 TL/kg, hammadde maliyetinin 7.5 TL/kg 
olduğu varsayıldığında ve ambalaj maliyeti de dikkate alındığında, 
KOBİ'lerin kar marjları oldukça yetersiz kalmaktadır. 
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2. Rize Ticaret Borsası 

 Rize çayı için coğrafi tanımlama işareti geliştirilmektedir; 

 Çay üretimindeki asıl sorun alanların yapısıyla ilgilidir. Örneğin bitki yapısı 
sorunludur, Sri Lanka'da çay tohumları yüksek kaliteli klonlardan üretilirken, 
Türkiye'de hibrid tohumlar kullanılmaktadır. 

 Güneydoğu Anadolu'da kaçak çayların nispeten yüksek düzeyde tüketilmesinin 
nedeni, bölgedeki tüketicilerin ortak beğenileri sonucundadır. Bu nedenle, iç 
pazarda kuru çay satışlarında artışa neden olabilecek tüketim alışkanlığı 
değişiklikleri sağlanmalıdır. 

 Çayın iyileştirilmesi gereken bir süreç olan toplama ve aktarma işlemi sırasında 
çayın ürün kalitesinde azalma meydana gelmektedir. 

 Çay tarlalarının birleştirilmesi, yüksek verimlilik oranı elde etmek açısından 
faydalı olur. 

 Türkiye, çay tarlalarında hiçbir tarımsal pestisit kullanılmayan tek ülkedir. 

 

 

3. Ulusal Çay Konseyi 

 Milli Çay Üreticileri Konseyi, ağırlıklı olarak yetiştiricilere ekimden hasat 
aşamasına kadar olan tüm süreçleri kapsayan çay üretimi konusunda eğitim 
vermeyi amaçlayan bir Proje gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Yetiştiriciler 
arasında farkındalık yaratmak için konuyla ilgili çalıştaylar düzenlenecektir. 

 Gübreleme faaliyetleri ile ilgili olarak, Üniversitenin önerdiği verimli gübreleme 
miktarı dekar başına 50-60 kg arasındadır ancak yetiştiriciler, bu miktarın iki 
katına kadar gübre kullanmakta ve bu da toprağa gerçekten zarar vermektedir. 

  



 

 

  

66 

4. Doğuş Çay 

 Makinelerin yerleşimi ve yerleştirilmesi, çay üretim tesisinde yapılacak AR-GE 
çalışmaları ile uyumlu olmalıdır. Bu alandaki deneyimli kurumlardan destek 
alınması faydalı olacaktır. 

 Düşük maliyetli yabancı çay ürünleri, bazı firmalar tarafından iç piyasada bulunan 
ürünler ile harmanlanıp iç piyasaya sürülmekte ve bu harmanlanmış çay ürünleri, 
ürün kalitesi açısından tüketici algısını olumsuz etkilemektedir. 

 Çay üretiminin kalitesinin artırılması ve dolayısıyla organik gübre kullanımı için 
destekleyici faktörlerin kullanılması açısından, çay atığını imha etmek veya geri 
dönüştürmek önemlidir. 

 Ekstrakte değeri, küresel standartlara göre 29'un altına düşürülmemelidir. Bu 
değerin altındaki ürünler düşük kaliteli ürünler olarak tanımlanır; 

 Türkiye'deki çay bitkilerinin selüloz oranı nispeten yüksektir ve bu durum çok 
fazla çay atığına ve mevcut kalitede azalmaya neden olmaktadır; 

 Büyük perakende zincirleri, düşük fiyatları nedeniyle genellikle tüketici 
tarafından tercih edilen düşük maliyetli ürünler piyasaya sürmektedir. Bununla 
birlikte, aynı zamanda tüketicinin zaman içindeki lezzetlerinde bir değişikliğe 
neden olduğu için, uzun vadede tüketicilerin tercihinin temelini oluşturan bu 
düşük fiyatlı ürünlerden doğan ortak tadı oluşturmaktadır. 

 Bazı firmalar çay atığına karbonat katarlar ve rengini turuncudan siyaha 
dönüştürürler, oluşan bu ürünü de normal çay ürünleriyle harmanlayıp pazara 
girerler ve bu süreç için denetim mekanizması yoktur. Devletin herhangi bir yasal 
yaptırımdan yoksun olması, bu harmanlanmış veya kaçak çay ürünlerinin pazarda 
satılmaya devam edilmesine neden olur. Çay Kanununun uygulanması bir çözüm 
sağlayabilir. 

 Türkiye'de çay tohumları hem Çin hem de Gürcistan'dan gelen melez 
tohumlardan üretilmektedir. Sri Lanka gibi gelişmiş çay üretim sistemlerine sahip 
ülkelerde yapılan kesme aşı sistemi Türkiye'de kullanılmamaktadır. 

 Doğuş Çay piyasadan kuru çay satın almamaktadır, piyasadaki ürünlerin tümü 
kendi üretimidir. (Çay üretimi yapan firmaların bazıları, ürettikleri çayın bir 
kısmını kendi markalarıyla pazara sürerken, bir kısım da başka markalar için fason 
imalat yapmaktadırlar) 

 Çayın demleme yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterir, aslında bu da içilen 
çayın kalitesini doğrudan etkiler. 

 İŞKUR ile yetiştiricilerin eğitim faaliyetleri için işbirliği yapılması görüşülebilir. 

 Çay işletmelerinde genel maliyet yapısı şu şekildedir: 

 Hammadde maliyeti:% 80, İşletme maliyeti:% 12, İşgücü maliyeti:% 8 
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5. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Rize Yatırım Destek Ofisi 

 Çay sektörü, iç pazarın mevcut talebini karşılamakta zorlanmaktadır. Ancak bu 
yüksek talep seviyesine rağmen, birçok firma hâlâ bu tüketici ihtiyaçlarını 
karşılamak için yenilik odaklı stratejiler izlemeye niyetli görünmemektedir. 

 Uzun vadeli verimliliği sağlamak için, çay bitkisinin bakımı ihmal edilmemesi 
gereken en önemli unsurlardan biridir; Tarım ile ilgili mevcut Ar-Ge çalışmaları 
yeterli değildir. Üretim süreci ile ilgili detaylı bilimsel araştırmalar yapılmalıdır. 

 ÇAYKUR ve diğer 4 adet büyük ölçekli şirket, sektörün % 80'lik kısmını domine 
etmektedir. Geri kalan kısım %20’yi oluşturan KOBİ'lerdir. Bu küçük ölçekli 
firmalar sektörde hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve Ar-Ge çalışmaları 
için yeterli bütçeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, KOBİ'ler fark yaratmak ve 
piyasadaki daha güçlü oyuncularla rekabet etmek yerine farklı bir strateji 
izleyebilirler. 

 Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çay sektörü üzerinde olumlu bir etkisi 
olacağına inanılmaktadır, bununla birlikte, Ar-Ge çalışmaları açısından kısa 
sürede somut kazanımlar elde edilemeyebilir. Öte yandan, Ar-Ge çalışmalarının 
bir çıktısının (örneğin, yüksek kaliteli ürünün üretimi gibi) uzun vadede 
ticarileştirilmesi, kazançların ve başarıların daha üst düzeyde olmasına neden 
olabilir. Bu nedenle, uzun vadede verimliliği sağlamak için Ar-Ge faaliyetlerine 
sürdürülebilir yatırım gerekmektedir. 

 ÇAYKUR, çay atıklarının depolanmasında güçlük çekmektedir. Bu atıklar ve 
onların kokusu da çevre için rahatsız edicidir ve bu nedenle kapalı sistemlerin atık 
depolama için kullanılması önemlidir. 

 AB ülkeleri ile birlikte Japonya ve Çin'in de Ar-Ge teknolojilerini gözlemleme 
açısından ziyaret edilmesi faydalı olabilir. 

 Projeye Ajans kaynaklarının izin verdiği ölçüde hem mali hem de teknik destek 
sağlayabilirler; 

 Gübre üretimi için yeterli çay atıkları elde edememek, geliştirilecek Ar-Ge 
çalışmalarının ticarileştirme seviyesinin düşük kalması, riskler olarak 
değerlendirilebilir. 

 Çay üreticilerinin kuru çayları Borsa aracılığıyla satmalarını sağlayacak bir 
sistemin kurulması planlanmaktadır. Rize Ticaret Borsası tarafından bir Lisanslı 
Depolama Sistemi kurulması planlanmaktadır. 

 Sürdürülebilirliği sağlamak için, projeye Üniversite’nin desteğini sağlamak 
önemlidir; Ziraat Fakültesi, tarımsal açıdan projeye katkıda bulunabilir ve 
üniversitenin diğer bölümleriyle (örneğin kimya vb.) danışmak yararlı olabilir. 
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6. ÇAYKUR (Teknik düzey) 

 Yetiştiricilik: Bahçe bakımı düzgün yapılmıyor, Toprak ıslahı hiç yapılmamıştır ve 
gübreleme yanlış yapılmaktadır 

 Toplama/Hasat: Mevcut toplama standardı uygun değildir 

 Ürün taşıma/Nakliye: Mevcut durumda, bastırarak ve kamyonlarla taşınıyor 
ancak doğrusu bu değildir ve bu yöntemde yapraklar ezilmektedir. 

 Ürün satışı (Hammadde): En doğru yapılan yer burası, müstahsilden çay alışı 
konusunda sıkıntı bulunmamaktadır. 

 Hammadde satın alma: İşleyeceğiniz ürüne göre hammadde alınmalı. Yeşil çay 
için dikkatle toplanmış ve zedelenmeden işletmeye getirilmiş olmalı 

 Kullanılan makine ekipman ve teknoloji: Çayın biyokimyası iyi bilinmiyor ve bu 
nedenle yanlış teknoloji kullanılıyor. Oksidasyon süresi hatalı. 

 Ürün stoklama: Depoların zemini uygun değil, Çaykur hariç diğerlerinin zeminleri 
uygun değil (ahşap ve ızgaralı, güneş olmayan yerde olmalı) 

 Ürün hijyeni: Tüm mevzuatlara HACCP gereğince uyulması lazım. Bizde organik 
olmayan gübre kullanılıyor dünyada pestisit kullanılmayan tek çaydır. 

 Sektörü analiz etme: Karadeniz bölgesinde “biri bir şey yapıyorsa ben de 
yapayım” anlayışı var. Pazar araştırması yapan kimse yok. Çayın işlenme 
biyokimyasını kimse bilmiyor. 

 Müşteri ilişkileri yönetimi ve rekabet/ rakip analizi oldukça zayıf 

 Markalaşma: Özel çaylar için markalaşma olabilir. (Ör: ÇAYKUR Tirebolu) 

 Ambalajlama/Paketleme: Küçük hediyelik paket albenisi olan yüksek fiyata 
satılabilecek katma değerli daha küçük paketler tasarlanmalı 

 İhracat/Dış ticaret: ÇAYKUR‘un hedefleri var ama yerel üreticiler Türkiye 
piyasasında satıldığı için yurt dışını düşünmüyorlar 

 İşletmeler arası işbirliği oldukça zayıftır. 

 Üniversite Sanayi İşbirliği: ÇAYKUR olarak var ama başka KOBİ’ler açısından 
Rize’de zayıf. 

 Önemli olarak: 

o Hammaddenin standardizasyonunun yapılması gerekiyor. 

o Katma değerli yeni ürünler geliştirilmesi gerekiyor (Ör: Yaş yaprağı 
bahçeden topladıktan sonra iyi kaliteli ve düşük kaliteli çay oluşuyor. Bu 
ikisini harmanlamak yerine ayrı ayrı kullanmak) 

o Pazarlama önemli bir sorun. Siz kendi ürününüze değer vermezseniz, 
tüketici için de değerli bir ürün olmaz. 
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7. Rize Çay Sanayicileri Derneği 

 Arazide toplanan taze çay yapraklarının kalitesi, kuru çayın kalitesini doğrudan 
etkilemektedir. Bu nedenle, Ar-Ge faaliyetleri üretim sürecinin başından sonuna 
kadar tüm süreci içermelidir. 

 Çay üretiminde farkındalığı artırmak için yetiştiriciler eğitilmelidir. 

 Bölge için en uygun fidan türü belirlenmeli ve yeniden dikim yapılmalıdır. Bu, 
genetik değişiklikleri ortadan kaldırmak için amaçlanan çay bitkilerinin bilimsel 
olarak yeniden analiz edilmesiyle gerçekleştirilmelidir. (Aynı tohumlar yaklaşık 70 
yıldan beri ekiliyor). 

 Üretilen çoğu kuru çay ürünü perakende yerine dökme satılmaktadır. Bu dökme 
çaylar, piyasadaki en iyi üreticiler tarafından satın alınmakta ve 
paketlenmektedir. Öte yandan, herhangi bir markaya sahip olmayan bazı 
firmalar, kendi özel marka (private label) ürünlerine sahip olan büyük perakende 
zincirlerinin ürünlerini paketlemek ve satmak için bu stokları satın alıyor. Özel 
marka ürünleri genelde daha düşük maliyetlidir ve bu nedenle sadece pazara 
sunulabilecek düşük kaliteli ürünler, daha kaliteli ve daha yüksek fiyatlı ürünlerin 
piyasaya girmesini engeller. Bununla bağlantılı olarak ve tüketiciler daha yüksek 
fiyatlı ürünlere kıyasla bu ürünleri tercih ederken, bu tekrarlanan süreç de 
tüketicinin zevkini olumsuz bir şekilde etkiliyor ve diğer rakibin daha yüksek fiyatlı 
ve yüksek kalitede ürünleri piyasaya sunmasını engellemektedir. 

 Büyük şirketlerin ürün alımları ve özellikle kamu kurumlarının taze çay alımları 
kalite yerine ağırlık temelinde gerçekleşir. Bu nedenle ürünün kaynak bölgesi, 
yüksekliği, vb. dikkate alınmamaktadır. Bu, tat ve kaliteleri birbirinden farklı taze 
çay yapraklarının aynı havuzda işlenmesine ve bölgesel üretimdeki sorunlara 
neden olmasına yol açar. 

 Ürünün hasat bölgesi ve yüksekliği, kalite açısından belirleyicidir. Bazı köyler ve 
coğrafi yerler, özellikle yüksek rakımlar daha kaliteli çay yaprakları sunar. 

 Çay alanları, verimliliği ve kaliteyi artırmak için birleştirilmelidir. Miras 
kanunundan doğan toprak bölünmesinden kaçınılmalıdır. 

 Yetiştiricilerin çoğu kendi alanlarına yerleşmemiştir veya ısrarlı değildir. Yılın çoğu 
zamanında Rize dışında yaşamaktadırlar. Mevsimlik üretim başladığında sadece 
bölgeyi ziyaret ediyorlar, kısa sürede çay bitkileri toplayıp dönüyorlar. Bu 
nedenle, alanlarına uygun bakım sağlayamıyorlar. 
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8. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 

 Şu anda, yetiştiricilerin haklarını savunan bir kurum bulunmamaktadır. Ayrıca, 
KOBİ'ler ile yetiştiriciler arasındaki satın alımların genellikle bir satın alma 
sözleşmesine tabi olmadan gerçekleşmektedir. Yetiştiriciler için, onlar ile KOBİ'ler 
arasındaki satın alma sözleşmesi açısından haklarını savunan bir kurum olması 
önemlidir. 

 Çay kalitesinde standartlaşmayı sürdürmek için dikkate alınması gereken ana 
faktör floranın tanımlanmasıdır. 

 Çay üretiminden önemli bir gelir elde eden nüfus miktarı analiz edilmelidir. Nihai 
ürünün prestijini ve kalitesini artırmak için ekicileri hasat zamanı ve hasat 
faaliyetlerinde hangi yöntemleri kullanmaları gerektiği hakkında eğitmek ve 
bilgilendirmek gerekir. 

 Yetiştiriciler, genelde topladıkları taze çayı özel firmalara kıyasla belirli bir kalite 
seviyesinde olan kamu kurumlarına satmayı tercih ederler; Çünkü özel işletmeler 
çoğunlukla geç ödeme yapmakta ya da nakit para yerine işlenmiş çay teklif 
etmektedir. Özel firmaların sunduğu ürünün kalite düzeyinden şüphe duyan 
yetiştiriciler ise, bu ödeme yöntemini mantıklı bulmamaktadır. 

 KOBİ'lerin çoğu, ambalajlamaları kendileri yapmamakta ve genellikle ürünlerini 
dökme çay şeklinde büyük ölçekli işletmelere satmışlardır. 

 Çay kalitesini ölçmek için, büyük ölçekli firmaların çay uzmanları analiz 
yapmaktadır. Belli bir kaliteye sahip ürünler bu büyük ölçekli işletmeler 
tarafından satın alınmakta ve geri kalan kısımlar perakende zincirlerine toplu 
olarak satılmaktadır; 

 Markalaşma açısından, KOBİ'lerin kendi paketleme tesislerine sahip olmaları 
önemlidir. Bununla birlikte, paketleme sürecinde standardizasyonun önemli bir 
husus olmasına ragmen, paketleme sektörü ile ilgili mevcut eksiklikler ne yazık ki 
böyle bir standardizasyonu engellemektedir. Kuru çaylarda ürün hacimleri, aynı 
sınıftaki her paket için aynı olmalıdır; 

 Aynı ağırlığa sahip daha düşük kalitede işlenmiş bir çay daha yüksek bir hacim 
işgal ederken, aynı ağırlıktaki yüksek kaliteli bir çay daha küçük hacim 
kaplamaktadır. 

 Mekanizasyon, çay tarımında verimliliği artırabilir, ancak coğrafi koşullar buna 
izin vermemektedir. 

 İran'dan ithal edilen çaylar daha düşük maliyet ve daha düşük kalitededir ve bu 
ithal çaylar, bazı çay üreticisi firmalar tarafından harmanlanmakta ve Türkiye 
pazarına sürülmektedir. Tabi bu, tüketici beğenisini de olumsuz yönde 
değiştirmektedir. Bununla birlikte, devletler, bazı tarife dışı engeller, yüksek vergi 
oranları ve ücretler veya özel geleneklerle firmaların ithalat süreçlerini 
zorlaştırarak kendi üreticilerini koruyabilir. 
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 Bölgede yerleşmiş ekicilerin yetiştiriciler az sayıdadır ve yaş çay toplaması yapan 
işçilerin çoğu işe Gürcistan’lılardan oluşmaktadır. Yetiştiriciler genellikle kendi 
alanlarında çalışmak istemediğinden, Gürcistan işçilerinin tarlalarda 
çalışmalarına engel olabilecek herhangi bir gelişme, sektör açısından olumsuzluk 
yaratacaktır. Bu durumda taşeronlar çay üretimini sürdürmek için kullanılabilir. 
Sözleşmeler yoluyla, bu taşeronlar maliklerin arazilerini daha büyük boyutlarda 
kullanabilir ve arazilerine gerekli önemi vermeyen mevcut yetiştiriciler ile 
karşılaştırıldığında daha verimli bir şekilde çay üretebilir. 

9. RTÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

 Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi, yetiştiriciler için de yeterli bilgi ve katkı 
sağlamalıdır, bölgedeki bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. 

 Sürdürülebilir çay üretimini sağlamak için araştırma yapılmalıdır; çay, bölgesel 
ekonomik durum için stratejik bir üründür. 

 Piyasadaki mevcut firmalar maliyetlerini en aza indirgemeye çalışmalarından 
dolayı, tüketiciler arasında çay ürünlerinin kalitesinin nispeten düşük olduğu 
konusunda algı oluşmaya başlamıştır. 

 Rize Ticaret Borsasında akredite edilmiş bir laboratuar bulunmaktadır. Toprak 
Analiz Laboratuarı bölgede 5 yıl boyunca hizmet vermesine rağmen, 
yetiştiricilerin çoğunluğu bu süre zarfında toprak analizi yapmak için bu tesisten 
faydalanmayı düşünmemiştir. 

 Birçoğu üretimden mümkün mertebe daha fazla kazanmaya odaklandığı ve 
yüksek miktarda taze çay elde etmeye çalıştıkları için, topraklarına bir azot 
enjeksiyonuyla zarar verebilmektedirler. 
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10. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) 

 Ekimler yanlış yapılmaktadır. Gelişigüzel dikim yapılmış farklı ırklardan ağaçlar 
ekilmiştir. Erken gelen çay vaktinde toplanmazsa, diğer çaylarla birbirini etkiler. 

 Gübre sistemi babadan görme metotlarla yapılıyor ve toprak analizi tapılarak bir 
gübre üretimi yapılmıyor bu nedenle kalitede farklılıklar var, gübreleme bilinçsiz 
yapıyor (aşırı gübreleme). 

 ÇAYKUR’un ve Tarım İl Müdürlüğü’nün bu konuda çalışmaları yok, çiftçiyi 
bilinçlendirmeleri lazım 

 Toplama (hasat) ile ilgili, randevulu sistem çıktı ve çaylar artık randevu ile alınıyor. 
Önceden, toplamayı çiftçi yapıyordu ve götürüp satabiliyordu, ama şimdi hem 
üreticinin belirttiği miktarda toplamak zorunda hem de başkalarına yaptırmayı 
tercih ediyor. Ayrıca dikimler de uygun yapılmamış. 

 Hammadde nakliyesi ile ilgili üreticiden fabrikaya gidene kadar bazı yanlışlar 
yapılıyor. Soldurma yönünden sıkıntı var. 650.000 ton çay işleyen bir sektörden 
bahsediyoruz. Bunun karşılığı 2 milyar dolar. 100.000 TL kayıp var. 

 Hammadde satın alınması ile ilgili, ÇAYKUR yerli halk ile çalışırken özel sektör ise 
Gürcistan ve Azeri kökenli ağırlıklı çalıştırıyor. Çünkü ÇAYKUR 9.00 – 17.00 saatleri 
arası çalıştırıp 3.000 TL’ye yakın ücret verilirken, özel sektör ise 12 saat çalıştırıyor 
ve daha az para veriyor. 

 Çözüm önerileri olarak şunları sıralayabiliriz: 

o Çay kanunu oluşturmamız lazım bunun 3 ayağı olmalı. Bu kanunun üreticiyi, 
tüketiciyi ve işletmeciyi koruması lazım. 210.000 üretici var. Çayın 
muhteviyatı yazmıyor, bunun yazılması lazım çünkü özel sektör %50 Sri Lanka 
çayı koyuyor ama pakette "Doğu Karadeniz çayından harmanlanmıştır" 
yazıyor. 

o Üreticinin paraları 2-3 yıl sonra ödeniyor, bu da işin cazibesini yitirmesine yol 
açıyor. 

o Oda, borsa, dernekler, STK'lar bir araya gelip bir proje üretemiyor, kimse 
kimseyi dinlemiyor. Kurum kuruluşları bir araya getirecek bir üst yapı lazım. 

o Üreticinin üründen geliri fazla yok. Arazi büyüklüğü kıt, bir de fazla çocuk 
olduğundan bölünüyor ve gelir de düştüğü için insanlar için cazip olmuyor. 
Onun için de ilgilenmiyor ve cazibesi olmadığı için yabancı işçi getirip 
çalıştırıyor, işi taşere ediyor, vb. Bu en önemli sorunlardan biri. 

o Organik tarım yapılabilirse, o zaman birim fiyat daha fazla olur ve geliri artmış 
olur. Bir taban fiyat olması şart. Ben çayımı devlete satamamışsam, özel 
sektöre zor kalmışsam, özel sektörün belli bir taban fiyatın altına inememesi, 
ya da devlet ne zaman ödüyorsa o zaman ödeme yapmasını sağlayacak bir 
düzenleme yapılması lazım. 
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EK II Mülakat raporları: Uluslararası pazar araştırması 

Rize Çay Merkezi (TRAC) Projesi kapsamında hazırlanacak olan Stratejik Pazar 
Araştırması raporuna temel girdi sağlamak maksadı ile belirlenecek üç ülkeden 15 
uluslararası kilit aktör ile görüşme yapılması gerekmektedir.  

Söz konusu görüşmeler; yapılan masa başı çalışmalar neticesinde belirlenecek üç adet 
ülkeye, Uluslararası Pazar Araştırma Şirketi kanalı ile anket soruları göndermek şeklinde 
yapılacaktır. 

Yapılan masa başı araştırması sonucu elde edilen verilere ilişkin tablo aşağıya 
çıkarılmıştır. Bu ülkelerden Rusya, İngiltere ve Mısır’ın hedef ülke olarak belirlenmesinin; 
bu üç ülkede sağlıklı bir pazar araştırması yapılması konusunda problem yaşanması 
halinde sırasıyla İran ve Almanya’nın hedef ülke olarak belirlenmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu ülkelerin seçiminde ana kriter olarak ilgili ülkelerin ithalat 
hacimleri (değer bazında), kültürel ve coğrafi yakınlık etkili olmuştur. 

Uluslararası stratejik pazar araştırması çerçevesinde ilgili firmalar ile yapılacak 
görüşmelerde aşağıdaki tartışma başlıkları esas alınacaktır. 

1. Pazardaki ana oyuncular kimlerdir: 
o Üretici 
o Kurumsal alıcı 
o Trader / broker 
o Araştırma merkezleri 

2. Bu oyuncular pazarda nasıl konumlanmışlardır? 
3. Bu oyuncular arasındaki rekabet düzeyi nasıldır? Rekabet haritası... 
4. Pazarda değer nasıl yaratılıyor? Zincirdeki oyuncuların payları ve rolleri 
5. Pazardaki tüketim yapısı nasıldır? 
6. Ne tür ürün ve hizmetler sunulmaktadır? 
7. Fiyat, kalite, üretim, ambalaj, dağıtım ve tanıtım aşamalarındaki güçlü ve zayıf 

yönler nelerdir? 
8. Kaçak çay üretim ve satışının üretici halk üzerindeki etkisi nedir? 
9. Müşterileriniz kimlerdir? 
10. Teknolojik kapasite ne düzeyde?  
11. Otomasyon var mı? Üretim sürecinin ne kadarı makinalaştı? Hangi aşamalarda 

makina hangilerinde elle müdahale söz konusu?  
12. Rekabetçiliğinizi önleyen en önemli faktörler? Çözüm önerileriniz var mı? 
13. Üretimde/dağıtımda karşılaşılan zorluklar? Çözüm önerileriniz var mı? 
14. Üretim miktarındaki dönemsellik var mı? Miktar ve değer olarak dönemsel 

farklılıkları ay ya da mevsim bazında belirtiniz 
15. En çok tercih edilen çay tipi hangisi? Daha karlı fırsatlar ve/veya ürün çeşitleri var 

mı? Varsa bunlar nelerdir? Ve bunların üretimine yönelik engeller ve zorluklar 
nelerdir? 
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16. Fiyat dalgalanmaları var mı? Varsa hangi dönemlerde yaşanıyor? Sebebi ve 
öneriler 

17. Ham madde ya da ara mallara erişimde sıkıntı var mı? Sebebi ve öneriler 
18. Pazara erişim noktasına yaşanılan zorluklar nelerdir? (altyapı, yol, depolama ya 

da verimliliği etkileyen faktörler) 
19. Kayıtsız üretim var mı? Ne kadar? Önlenmesi için ne yapılabilir? İzin, ruhsat, takip 

v.s. 
20. Yasal mevzuatta toplama, işleme, üretim, satış ve pazarlama açılarından sıkıntı 

ya da boşluk yaratan hususlar var mı? 

İlgili ülkelerde derinlemesine mülakatlar için tespit edilen firmalar aşağıdadır: 

Rusya 
Firma adı Pazar payı, % 
Orimi Trade 31.5 
Mai Kompanya 12.6 
Unilever Rus  9.9 
Ahmad Tea Fabrika  8.9 
Sapsan GCK 7.1 
Riston Teas (Pvt) Ltd 2.7 
Herbalife International RS  1.5 
Dilma Rus OOO 1.3 
Moskovskaya Chaynaya Fabrika  0.8 
Mlesna Ltd  0.7 
Twining & Co Ltd, R  0.6 
Geralt LLC  0.6 
Santi OOO  0.6 
Avalon DK ZAO  0.4 
Imperial Tea Exports (Pvt) Ltd 0.4 
Milford ZAO  0.3 
Krasnogoroskleksredstva OAO  0.2 
Russkiy Produkt OAO  0.2 
Evalar ZAO 0.2 
Lektravy ZAO  0.1 
Cerera OOO  0.1 
Nasledie PK OOO  0.1 
Laishanzu  0.1 
Tetley Overseas Ltd - 
Chinese Import-Export Co - 
Douwe Egberts Russia - 
Grand CD OOO - 
Zolotoy Slon OOO - 
Elanda - 
Technologies Françaises Alimentaires - 
Diğerleri 19.1 
 100.0 
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İngiltere 
Firma adı Pazar payı, % 
Unilever Foods UK Ltd 17.8 
Twining & Co Ltd, R 17.6 
Tetley GB Ltd 13.4 
Betty & Taylors of Harrogate Ltd  10.8 
Typhoo Tea Ltd 4.3 
Clipper Teas Ltd 3.6 
Pukka Herbs Ltd 1.1 
Ideal Health Group Ltd 0.8 
Dragonfly Teas Ltd 0.8 
Yogi Tea Co 0.7 
Redbush Tea Co Ltd 0.7 
Health E Tea Co Ltd 0.6 
Only Natural Products Ltd 0.5 
Teapigs Ltd 0.4 
Unilever UK Ltd 0.3 
Jacksons of Piccadilly Ltd 0.2 
Cafédirect Ltd 0.2 
Özel marka 12.4 
Diğerleri 13.8 
 100.0 

 

Mısır 
Firma adı Pazar payı, % 
Badawy & Sons Co  55.6 
Unilever Group 25.4 
El Jawhara Co 10.2 
Isis Co 1.8 
Ottoman Co 0.5 
Twining & Co Ltd, R 0.3 
Mansour Mfg & Distribution (MMD) - 
Diğerleri 6.2 
 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

Yurtdışı pazar araştırması tamamlandığında ilgili görüşme tutanakları ile analizi 
raporun bu kısmına eklenecektir. 


