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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

ÇAYMER projesi, Türk çay endüstrisinin mevcut ve yeni ortaya çıkan sorunlarına kalıcı bir 
çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır.  

Türk Çay Endüstrisi’ndeki başlıca konulardan biri, alternatif ürünler ve çayın yan ürünlerine 
dair Ar&Ge çalışmalarıyla bağlantılıdır. Türk çay üreticisi KOBİ’lerin, dünya çay endüstrisinde 
yeni bir piyasa payı kazanmaları için birçok fırsat bulunmaktadır.  

Bu rapor, çay endüstrisindeki yeni ürünler ve yan ürünler konusunda yol gösterici olacak ve 
tavsiyelerde bulunacaktır.  

2. ALTERNATİF ÜRÜNLER & ALTERNATİF ÜRÜN NUMUNESİ 
ÜRETİMİ 

Çayın yaklaşık 5000 yıllık bir geçmiş bulunmaktadır ve efsaneye göre maharetli bir yönetici, 
yaratıcı bir bilim insanı ve sanatsal etkinliklere maddi destek sağlayan biri olan İmparator Shen 
Nung tarafından M.Ö. 2737 yılında keşfedilmiştir. Kendisi çayı “İlahi Şifa Verici” olarak 
adlandırmıştır. Diğer birçok tıbbi amaçlı bitki, bu efsanevi imparatora atfedilmiştir. Kendisinin 
ileri görüşlü fermanları doğrultusunda, içme sularına bir hijyen tedbiri olarak kaynatılma 
zorunluluğu getirilmiş. Bir yaz günü, imparatorluk idaresi altında ücra bir bölgeyi ziyaret 
ederken, mahiyetindekilerle birlikte dinlenmek üzere durmuşlar. Fermanına uygun olarak 
hizmetçileri, mahiyetindekilerinin içmesi için su kaynatmaya başlamışlar. Yakınlardaki 
çalılardan kuru yapraklar, kaynayan suyun içerisine düşmüş ve koyu renkli bir sıvı suyun 
içerisinde demlenmiş. Bir bilim insanı olarak, İmparator yeni sıvıyla ilgilenmiş, bir yudum almış 
ve tadını oldukça ferah bulmuş. Ve efsaneye göre çay bu şekilde icat edilmiş.  
 
O zamandan beri, çay, birçok tedavi edici özelliklere sahip olan, meşhur bir içecek haline 
gelmiştir. Bugün, dünya üzerinde 50’yi aşkın ülke çay üretmekte ve sadece 10’u, dünyadaki 
çay üretiminin yüzde 90’ını oluşturmaktadır.  
 
Geleneksel çaydan yola çıkarak insanların getirdiği inovasyon sonucunda, piyasanın 
farklı kesimlerine hitap eden bir dizi farklı çay ürünü ortaya çıkmıştır.  

Bu “alternatif” ürünleri inceleyelim:  

 ÇÖZÜNÜR ÇAY 
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BUNLAR, TÜKETİCİLERE KOLAYLIK SAĞLAYAN, “İÇİME HAZIR” 
PREPARASYONLARDIR. ÖZELLİKLE BATIDA GİDEREK DAHA ÇOK RAĞBET 
GÖRMEKTEDİR. UNILEVER, TATA, NESTLE, MATCHA, VS. ÇÖZÜNÜR ÇAY, ÇAY 
ATIKLARINDAN (ÇAY SAPLARI & LİFLER) VEYA TAZE YEŞİL ÇAY YAPRAKLARINDAN 
ÜRETİLEBİLİR. SRİ LANKA’DAKİ ÇÖZÜNÜR ÇAY FABRİKASININ KULLANDIĞI SÜREÇ, 
DONDURULARAK KURUTMA YÖNTEMİDİR. HİNDİSTAN’DA NESTLE VE TATA, AYNI 
ZAMANDA BİRÇOK DENİZAŞIRI PİYASAYA ÇÖZÜNÜR ÇAY ÜRETMEKTEDİR.  

TÜRKİYE’DEKİ BU FİRMALARA 5 YIL ÖNCE SAP VE LİFLERDEN ÇAY NUMUNELERİ 
GÖNDERDİM VE BUNLAR ONAYLANDI. ANCAK TÜRKİYE’NİN RİZE’DE KENDİ 
ÇÖZÜNÜR ÇAY FABRİKASINI KURMAYI PLANLADIĞINI ÖĞRENDİM. ARDINDAN BU 
KONUDA VİETNAM’LA SÖZLEŞME YAPTILAR.  

Dünya çapındaki çözünür çay piyasasının, yemek yeme ve yaşam tarzı değişiklikleri sebebiyle 
artması beklenmektedir. Zaman tasarrufunda bulunmak amacıyla hazır yiyecek & içeceklere 
yönelik artan ilginin küresel çözünür çay piyasasını da yönlendirmesi beklenmektedir. Hazır 
yiyecek & içecek piyasasının büyümesinin, küresel piyasa artışındaki kilit yönlendirici etmen 
olmayı sürdürmesi beklenmektedir. Yükselen ekonomilerde çözünür çaya doğru kayan 
eğilimin piyasayı daha da büyütmesi öngörülmektedir. Çözünür yeşil & bitki çayı ürünlerine 
yönelik artan talebin, sağlık konusundaki farkındalığın artması sebebiyle, küresel düzeyde 
çözünür çay piyasasındaki artışı güçlendireceği düşünülmektedir. Gerek antioksidan olması, 
gerekse kanser hücrelerini ve baş ağrısını azaltması, kilo vermeye yardımcı olması 
sebebiyle yeşil çayın çok fazla sağlık faydası bulunmaktadır. Bunun da karşılığında 
küresel çözünür çay piyasasını tetiklemesi beklenmektedir. Değişen tüketici tatları ve 
buzlu çay ve siyah çay gibi içeceklerin tercih edilmesinin çözünür çay piyasasını güçlendirmesi 
öngörülmektedir. Limon, Vanilya, aloe vera, yasemin ve reyhan gibi farklı aromaların varlığının, 
küresel piyasa artışını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Gıda ve içecek 
paketlemesindeki teknolojik ilerlemeler, gıdaların raf ömrünün artmasıyla sonuçlandı. Bunun 
da küresel piyasa üzerinde pozitif bir etki doğurması beklenmektedir.  

Asya-Pasifik, önde gelen bir bölgesel piyasa olarak yükselişte olup, bölgedeki değişen yaşam 
tarzı sebebiyle önümüzdeki dönemde piyasaya egemen olması beklenmektedir. Çin, 
Hindistan, Hong Kong, Tayvan ve Japonya gibi ülkeler, başlıca çay üreticileridir. Bu bölgelerde 
artan tüketimin bölgenin piyasa artışını tetiklemesi öngörülmektedir. Çözünür çayın giderek 
daha fazla popülerlik kazanması ve artan sağlık farkındalığı sebebiyle önümüzdeki 
yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen piyasa olarak yükselişe geçmesi beklenmektedir. 
Kuzey Amerika, çözünür çay talebinin doyum noktasına ulaşmasıyla birlikte, olgunlaşmış bir 
piyasadır. Bölgede çözünür çay piyasasındaki artışın ardında temel olarak ürün geliştirmenin 
olması beklenmektedir.  

Dünya çapında çözünür çay piyasasında faal olan kilit oyuncular arasında; Nestle S.A., DSM 
Nutritional Products, Unilever, Northern Tea Merchants Ltd., Tetley GB Ltd., Oregon Chai Inc., 
Associated British Foods LLC., Honest Tea Inc., Hankook Tea, Arizona Beverage Company, 
Metropolitan Tea Company, The Stash Tea Company, Yogi Tea, The Republic of Tea 
bulunmaktadır.  

 ÇAY KONSANTRESİ  
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Bir parti veya sabah kahvaltısı sırasında çok fazla kişiye çay servisi yapıyorsanız, en 
son uğraşmak isteyeceğiniz şey ölçüm araçları, demlikler, süzgeçler ve hatta bir 
tomar çay poşetidir. Ne mutlu ki, bir çay konsantresi kullanarak kalabalık gruplara çay 
yapmak gerçekten de kolaydır. Bunu bir veya iki gün önceden bile hazırlayabilirsiniz.   

Bir çay konsantresi, servis yapmadan önce kaynar suyla seyrelttiğiniz duble bir 
içecektir. Neredeyse tüm ölçüm, zamanlama ve süzme işlemleri önceden yapılır ki 
parti sırasında bu konuyla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bir çay konsantresi 
hazırlamak, siyah, yeşil veya herhangi bir başka çay kullanmanızdan bağımsız 
olarak aynı süreçtir.  

Bu ürün Türkiye’de de üretilebilir. Öncelikle, çayın nasıl üretildiği ve depolandığına 
değinmek gerekir- bu önemlidir. Eğer ürün iyi ve kabul edilebilir nitelikte ise 
(pazarlama testinin ardından), ürünün etkin bir Lansman ve Tanıtımı olmalıdır.  

 ORGANİK ÇAY  
 

ORGANİK ÇAY NEDİR? 
SEPTEMBER 30, 2016 14:17 
“Organik” sözcüğü veya etiketi, yasaya göre spesifik bir anlamı ve tanımlı bir kullanımı 
bulunan gıda pazarlama koşullarından sadece birisidir. Bu, etkili olan gıda pazarlama 
koşullarından sadece biridir. Eğer bir gıda “organik” olarak etiketlenirse, yasaya göre şu 
özellikleri taşıdığı kabul edilmektedir: Gıda, sentetik gübreler, sentetik böcek ilaçları veya 
kanalizasyon olmaksızın yetiştirilmiştir. Bu mahsullerin genetiği üzerinde oynanamaz veya 
radyasyona maruz kalamaz. Belki daha da önemlisi, bu mahsulün toprak ve tohumdan 
başlayıp nihai kullanıcıya varana dek tüm aşamaları takip edilmektedir. Üreticiye, çay 
arazisinin herhangi bir kimyasaldan azade olduğundan emin olması için üç yıllık bir süre 
verilmelidir. Tüm bu süreci izlemek üzere uluslararası örgütler bulunmaktadır. Son aşamada, 
üretilen çayların uluslararası standartlara uygun olduğunu teyit etmek için bir sertifika 
çıkarılmaktadır.  
 
Dünyada “organiğe” yönelik büyük bir talep söz konusudur. Türkiye organik çay üretmektedir 
ve Türk piyasasının bu segmenti daha da genişletilmelidir.  
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Raporda şöyle belirtilmektedir: “Artan sağlık endişeleri, artan böcek ilacı ve kimyasal kaynaklı 
zehirlenme vakaları ve organik ürünlere yapılan kişi başı harcamaların artması sonucunda, 
dünya çapında tahmin yürütülen dönem boyunca organik içeceklere yönelik talebin artması 
beklenmektedir.” Aynı zamanda, organik ürün imalatçılarının ve online perakendecilerin 
büyümesinin sebebi olarak, sürekli ürün inovasyonlarından ve saldırgan pazarlama 
stratejilerinden söz edilmektedir.  

Ham maddelerin yetiştirilmesi için gübrenin daha az kullanımından dolayı organik içeceklerle 
bağlantılı sağlık faydaları, bu dönemde organik içecek satışını artıracaktır ve “zararlı toksik 
kalıntılar içeren kimyasalları kullanmamak üzere organik tarımda artış yaşanması, çevre 
açısından da faydalıdır,” diye kaydedilmektedir.  

Küresel Organik İçecek Piyasası raporu organik içecek piyasasının beş segmentini 
incelemektedir: organik kahve ve çay, organik süt alternatifleri, organik alkolsüz içkiler, 
organik alkollü içkiler ve diğerleri. Rapor, organik kahve ve çayın, 2015 yılında organik içecek 
piyasasına hakim olduğunu kaydetmektedir. Dahası, organik çay ve kahvenin, önümüzdeki 
beş yıl boyunca piyasa hakimiyetini sürdüreceklerini de öngörmektedir. Avrupa, 2015 yılında, 
değişen yaşam tarzı ve sağlık faydalarına dair artan farkındalık sebebiyle organik içeceklere 
yönelik en fazla talep üretilen bölge olmuştur.  

 JAPONYA’DAKİ ÇAYLI (ORGANİK) DONDURMA 

 

Japon dondurmalarının lezzetli ve kendine özgü lezzetleri. 
 
BU İYİ BİR GİRİŞİMDİR. TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUS ARTMAKTA VE EBEVEYNLER 
ÇOCUKLARINA ORGANİK VE LEZZETLİ DONDURMA VERMEYİ KESİNLİKLE 
İSTEYECEKLERDİR.  
 
 BİR DİĞER YENİ FİKİR – ÇAYLI BİSKÜVİLER (SRI LANKA) 
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Sri Lanka’da artık çayla birlikte çaylı bisküvi sunuluyor. Bunlar tatlandırılmış ve 
şekersiz çay bisküvileridir.  

 

 İÇİME HAZIR GAZLI AROMALI ÇAYLAR  

 
 

 

 

 

 

 AROMALI ÇAYLAR  

 

 

TÜRKİYE’YE GELEN BİRÇOK ZİYARETÇİNİN BEĞENDİĞİ MEŞHUR AROMALAR (Bu, 
aynı zamanda benim kişisel deneyimlerimden kaynaklanmaktadır.)  

ELMA ÇAYI 
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DENEYİMLER – HAKİKAT: DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDEN 24 SRİ LANKALIDAN 
OLUŞAN BİR GRUP 2015 YILINDA TÜRKİYE TURU GERÇEKLEŞTİRDİ. BEN DE 
ADANA’DAN KALKARAK ONLARLA İSTANBUL’DA BULUŞTUM. İNCİL’DE İSMİ GEÇEN 
7 KENTİ ZİYARET ETTİK. TÜMÜNDE ELMA ÇAYI SİPARİŞ EDİP İÇTİLER. BU ÇAY 
OLDUKÇA REVAÇTA. 
BU YILIN BAŞINDA ERKEK KARDEŞİMLE SRİ LANKA’YA SEYAHAT EDEN VE ABD’DE 
YAŞAYAN BALDIZIM BANA TÜRKİYE TURU YAPARKEN İSTANBUL’DA İÇTİKLERİ 
ELMA ÇAYINDAN SİPARİŞ VERDİ. SON DERECE FERAHLATICI BİR İÇECEK, DEDİ. 
DOLAYISIYLA, Türkiye’nin aromalı çayı meşhurdur.  

 

 ÇAYIN KULLANIMINA DAİR BAZI İLGİNÇ GERÇEKLER: 

 
ÇAY BANYOLARI: Yeşil Çay, banyoda kullanılabilir ve iyi 
sonuçlar verir. İnternetten bu konuda daha fazla bilgi 
edinmeniz mümkündür. Birçok kişi cilt sağlığı ve cilt 
rengi konusunda endişeliyken, bu seçeneğin 
kullanılabileceğine inanıyorum.  
 
 
 
 
 
Niçin yeşil çay banyosu vücudunuz için mükemmel bir yatıştırıcıdır?  
Bitkilerle yapılabilecek çok fazla banyo vardır; ancak yeşil çay en iyilerinden biridir. 
Banyo yapmak, gevşemenin sağlıklı bir yoludur. Stresten kurtulursunuz, bir yandan da 
bedeniniz hem içeriden hem dışarıdan fayda sağlar. Yeşil çay, antioksidan ve 
toksikten arındırma özelliklerinden dolayı popülerdir. Ya içerek tüketilir ya da vücuda 
uygulanabilir; bu tercihe bağlıdır.  
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Vücuttaki ağrılardan, özellikle de kas 
ağrılarından kurtulmanıza yardımcı 
olabilir. Eğer cildinizde döküntüler 
varsa, banyo yapmak onları 
yatıştırabilir ve yaraların hızla 
iyileşmesine katkı sağlar. Çaydaki B 
vitamini vücudu yumuşatacaktır. 
İçindeki mineraller, vücudu genç ve 

esnek tutmaktan sorumludur ve her türlü zararlı toksini ortadan kaldırır. Yeşil çay banyosundan 
maksimum fayda sağlamak için bunu doğru bir şekilde hazırlamayı bilmeniz gerekir. Bunun 
için banyoya girmeden önce, en son yemek yemenizin üzerinden vakit geçtiğinden ve yemeği 
sindirdiğinizden emin olun. Yeterince su içerek su tüketiminizi sağladığınızdan emin olun.   
 
Yeşil Çay Banyosu Sonrasında Yapılacak İşler  
Banyodan sonra, vücudunuza nemlendirici uygulayın ve nemli kalmasını sağlayın. Hindistan 
cevizi yağı gibi doğal nemlendiriciler kullanın. Vücudunuzun terleme sürecinde kaybettiği suyu 
geri kazanması için çok fazla su için. Cildinizin yumuşaması için öncelikle derinizin pul pul 
dökülmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sonrasında dış almak da isteyebilirsiniz. Eğer soğuk 
su kullanırsanız sonuç çok daha iyi olur.  
 
 
 ÇAYIN DİĞER KULLANIMLARI  

 
BU ALANLAR, LABORATUVARLARIMIZDAKİ AR&GE UZMANLARI TARAFINDAN 
İNCELENMELİDİR. SONUÇLAR, ÇAY İÇİN YENİ VE YARARLI KULLANIM ALANLARI 
YARATABİLİR. 

 
BİRİNCİ ELDEN DENEYİM, PROJE EKİBİNDE YER ALAN VE “KULLANILMIŞ” ÇAY 
POŞETLERİNİ GÖZLERİNİN ÜZERİNDE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DENEYİP 
GÖZALTLARINDAKİ KOYU LEKELERDEN KURTULAN KADINLARDAN BİRİNDEN 
GELMİŞTİR.  
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YUKARIDA YER ALANLAR TANITIM AMAÇLIDIR.  
Dolayısıyla, ÇAY’ın birçok kullanımı ve birçok Sağlık faydası bulunmaktadır.  
ÖZEL ÇAY ÜRÜNLERİ!!!!!! 

Çay açısından alternatif ürünlerde ilerleme kaydetmek için, Özel Ürün segmenti, Türk 
çayları için idealdir; keza Türk çayları için çok büyük bir AVANTAJ vardır: İÇİNDE 
BÖCEK İLACI BULUNMAMAKTADIR.  



 

  
 

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından ortak finanse edilmiştir.  

 

 

Sorumluluk Reddi  
Bu belge herhangi bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini 
yansıtmamaktadır.  


