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1. YÖNETİCİ ÖZETİ
Çay, sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceğidir. Birçok gelişmekte olan ülke için,
istihdam ve ihracat kazancı açısından önemli bir emtiadır.
Çay sektörü, dünya çapında her gün milyarlarca fincan çay içen milyonlarca tüketiciye hizmet
edip, yüz binlerce işçiyi istihdam etmektedir. Bugün sektör, habitatın dönüşmesi ve toprak
erozyonu, kimyasalların yanlış kullanımı, düşük çiftçi geliri ve kötü çalışma koşulları gibi bazı
ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Aynı zamanda sert bir şekilde düşen çay
fiyatları da geçtiğimiz on yıllarda bir mesele haline gelmiştir. Dolayısıyla, sürdürülebilir şekilde
yetişen ürünlere yönelik ihtiyaç artmakta; şirketler ve markalar, sürdürülebilirliğe dair
taahhütlerini inandırıcı bir şekilde sergilemenin yollarını araştırmaktadır.
“Çay Üreticisi KOBİ’lerin Verimliliği ve Ürün Kalitesinin Artırılması” bileşeni kapsamında,
ÇAYMER, çay üreticisi KOBİ’lere aynı zamanda sürdürülebilir çay üretimi konusunda da yol
gösterecektir.
Bu rapor, çay sektöründe sürdürülebilirlikle ilintili bazı konulara değinmiştir.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAY ÜRETİMİ
Çay Sektöründeki SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
meseleleri

(Artı 03 Derinlikli
Vaka Çalışmaları)

Çay, sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceğidir. Birçok gelişmekte olan ülke
için, istihdam ve ihracat kazancı açısından önemli bir emtiadır. Çay üretimi emek
yoğun olup, endüstri ücra kırsal bölgelerde istihdam sağlamaktadır. Dünya çapında
milyonlarca kişinin geçimi, çay toplama ve işlemeye bağlıdır.
Küçük çiftlik sahipleri: Çay geleneksel olarak –arazi olarak da bilinen- büyük
plantasyonlardan elde edilen bir ürün iken, küçük çiftlik sahipleri de endüstride
giderek önem kazanmaktadır. Örneğin Kenya ve Sri Lanka’da, sırasıyla toplam
üretimin yaklaşık yüzde 68 ve yüzde 70’inden sorumludurlar. Bu ülkelerde, önemli
düzeyde bir hükümet desteği elde etmişlerdir. Çay yetiştirme, küçük çiftçiler için
caziptir, çünkü çay yıl boyunca gelir ve iş sağlamaktadır; görece olarak az bir yatırım
gerektirir; ayrıca mahsulün tamamen ziyan olma riski de küçüktür. Küçük çiftlikler,
toplayıcılara, plantasyonlara veya işleyicilere yeşil yapraklarını satabilirler. Küçük
çiftlik sahipleri açısından sorumlu konular arasında, düşük üretici fiyatları, zayıf yayım
hizmetleri, sınırlı piyasa kanalları, krediye zayıf erişim ve çiftçi örgütlerinin düşük
düzeyli kalması yer almaktadır. Genel anlamda, küçük çiftliklerde çalışan işçilerin
gelirleri görece olarak daha düşüktür ve büyük plantasyonlardaki çiftçilere oranla
daha az ek ödemeden faydalanırlar.
Çay sektöründeki üreticiler, küçük çiftlik sahipleri ve diğer paydaşlar; Üretim
Maliyetlerinin net bir şekilde arttığına işaret etmişlerdir. Ekseriyetle işgücü, yakıt ve
elektriğin yüksek maliyetlerine; çay fidanlarının yaşına; kötü yönetime; yüksek sabit
maliyetlere; kötü tarım uygulamalarına; düşük işgücü verimliliğine; iklim değişikliğine
ve yüksek taşıma maliyetlerine yol açan köhnemiş haldeki altyapıya dikkat
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çekmişlerdir. Artan üretim maliyetlerinin, düşen fiyatların ve ticaretin artmasını ve çay
ihracatçısı ülkeler arasında işbirliğinin güçlenmesini kolaylaştıran küreselleşmenin bir
sonucu olarak, çay sektörü özellikle Hindistan’da terk edilmiş ve kapatılmış arazilerde
yeniden yapılanmayla karşı karşıya kalmakta ve bunun genellikle plantasyon
toplulukları açısından vahim sonuçları olmaktadır. Hindistan ve Sri Lanka’da sıkı
çalışma yasalarıyla düzenlenen plantasyon modeli, üretim maliyetleri açısından
masraflı kabul edilmektedir. Bunlar, küresel çay endüstrisinin karşılaştığı ciddi
sorunlardır.
Yeniden yapılanmanın ve değişen üretim biçimlerinin sonuçlarının yanı sıra, çay
tedarik zincirlerinde katma değerin yakalanması, incelenen çay üreticisi ülkeler
açısından farklı düzeylerde bir zorluk doğurmaktadır. Ağırlıklı olarak Batılı
hükümetlerin belirlediği bu tür özel ve kamusal standartların uygulanmasının geliri
yükseltmeden veya piyasa payını artırmadan maliyetleri yükseltebilmesinden dolayı
genellikle üretici ülkelerde tarife-dışı engeller olarak görülmektedir. Özellikle Sri Lanka,
ama aynı zamanda Hindistan ve Kenya, diğerlerinin yanı sıra çay poşetleri, paket çay
ve çözünür çay ihracatı suretiyle katma değerli segmentleri yakalamada incelenen
diğer ülkelerden daha başarılı olmuşlardır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusu, muz veya kahve sektörlerine kıyasla çay
sektöründe üretici ve tüketici ülkelerde bu zamana dek çok fazla ilgi görmemiştir.
Bununla birlikte, Etik Çay Ortaklığı (ETP), Yağmur Ormanları İttifakı (RA), Serbest
Ticaret (FLO ve IFAT) ve Organic (IFOAM) ve UTZ Certified, SAI, BSCI ve Global
GAP (önceki ismiyle EurepGAP) gibi diğer bilinen Kurumsal Sosyal Sorumluluk
girişimleri gibi çay endüstrisine dair örneklerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un
giderek bir odak noktası haline geldiği netlik kazanmıştır. Bu örgütlerin hizmetlerini
çay sektörüne doğru genişletme planları vardır ve bunu özel kesimlerle müzakereler
ve pilot projelerle yapmanın yollarını araştırmaktadır. Dünya çapında en büyük çay
şirketi olan Unilever de 2018 yılı itibariyle kendi markasını taşıyan tüm çayların RA
belgeli olacağını açıklamıştır. Peki, tüm çay üreticisi küçük çiftlik sahipleri bunun
maliyetini karşılayabilir mi?

Çay alanında çalışmakta olan küçük çiftlik sahipleri
Son otuz yıldır fiyatlar çarpıcı biçimde gerilemiştir ve bu durum da çay sektörünün
sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Uluslararası çay piyasasında düşen çay fiyatları,
çay üreticisi ülkelerdeki küçük çaplı çiftçilerin ve plantasyon işçilerinin geçimlerini ve
çalışma koşullarını da etkilemiştir. Peki ama nasıl? Hükümetler ve arazi ve
plantasyon sahipleri, işçilerin barınma bakımı, arazi yollarının tamiri ve bakımı ve
çiftçilerin koruyucu teçhizatına yapılan harcamaları azaltmak zorunda kalmışlardır. İyi
içme suyu bile yoktur. Artan elektrik fiyatları, gıda fiyatları, yakıt da işçilerin içinde
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bulunduğu sefalete eklenmektedir; keza şirketlerin kaliteyi hiçe saymak pahasına
maliyetleri azaltacak yol ve araçları bulmaları gerekmektedir. Bu sorunların
neticesinde işçi verimliliği düşmektedir. Dolayısıyla, eğer çay endüstrisi kalıcı ve
sürdürülebilir olacaksa önemli kararlar ve tutum değişikliklerine gidilmesi
gerekmektedir.
Çayla ilgilenen küçük çiftlik sahiplerine gelirsek, yeşil yaprak için aldıkları fiyatın
düşük olduğu ve bazen maliyetlerinin bile altında kaldığı söylenebilir.

jjj

ÇAY PLANTASYONLARI (Araziler) ↑
Elle yeşil yaprakları toplarken

Ve makine yardımıyla↑

YUKARIDA: ↑ ÇAYDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HANGİ YÖNTEMLE
MÜMKÜNDÜR?

HİNDİSTAN – ORMANSIZLAŞMA

↑

VİETNAM – ORMANSIZLAŞMA

↑

Dünya çay endüstrisi, coğrafya ve genel ekonomiyi değiştirebilecek türden birçok
zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır. Oxfam, iklim (El Nino vakası), ormansızlaşma
ve orijinal ormanların yerine çay bitkisi Camellia Sinensis’in getirildiği sırada bu
sektörün daha önceden bilmediği Birlik faaliyetleri gibi konuları gün ışığına
çıkarmaktadır.
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Ortalama sıcaklıklardaki artış, çay üretimini etkileyebilir. İklim değişikliğinin sektör
üzerindeki potansiyel etkilerini incelemek ve tartışmak ve karar almak üzere
gelecekteki stratejileri hazırlamak için birçok araştırma kurumu türemektedir. Unilever
gibi çok-uluslular, Sri Lanka’da çözünür çay fabrikası işletmektedir ve işçileri çevre
konularında eğitmek üzere bir dizi girişimde bulunmuşlardır: örneğin su tasarrufu.
Oxfam çay plantasyonlarında çalışan işçiler için asgari bir ücret belirlemeye
çalışmaktadır; keza bazen işçilerin kazançları asgari ücret düzeyine bile
ulaşmamaktadır.
Adil ücret, BM tarafından temel bir hak olarak kabul edilecektir; ancak bazı ülkelerde
bu halen zorlu bir meseledir. Çay endüstrisinde çalışanlar örnek bir vaka çalışması
sunmaktadır.
Popülerliğine karşın bazı ülkeler asgari ücretler belirleyebildiler; ancak bunlar
genellikle saygın bir yaşam standardı sağlamak için yeterli görünmemektedir.
Şimdilerde Oxfam ve Etik Çay Ortaklığı’nın başını çektiği bir koalisyon, bu gidişatı
değiştirmeye karar vermiştir.
Üretici’ye “dönüşü” ücret artışlarını ödemek, yaşam standartlarını yükseltmek,
vs için yeterli olduğu sürece tüm bunlar iyidir. 2015 yılında Sri Lanka’daki
rekabetçi fiyatları analiz ederken Dr. Janaka Ratnasiri’nin ortaya çıkardığı ilginç
bir hakikat söz konusudur: Çayın Açık Artırma Fiyatı = Rs 401/-: İhracat Fiyatı =
Rs 593/Rs 192/-. farkı (kg başına). Buradan yola çıkarak, üreticiler için küçük bir yüzde
(%) belirlenebilir.

İLK BARINAKLAR – Sıra sıra odalar

Watawela Plantasyonlarının Barınma Planları

Bugün, Unilever, Sürdürülebilir Ticaret Girişimi IDH, Fairtrade International’ın sertifika
veren makamları, Yağmur Ormanları İttifakı ve Utz Certified, Oxfam ve ETP, çay
sektöründe çalışan işçiler için iyi bir yaşam standardı sağlamak üzere stratejik
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kampanyalar yürütmektedir. Bu gruplar, maliyetler, faydalar, Hindistan, Endonezya
ve Malawi’de çay yetiştiriciliğinin çevresel ve toplumsal boyutlarına dair bir araştırma
başlatmışlardır. “Çay Endüstrisinde Ücretlerin Anlaşılması” başlıklı çalışma; düşük
ücretlerdeki sistemsel sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma aynı zamanda
perakendeciler ve toptancıların maliyetleri ve harcamalarını da inceleyecektir.
Oxfam, Etik Çay Ortaklığı ile işbirliği dahilinde çok-uluslu şirketleri içeren bir
kampanya yoluyla büyük bir aktör rolü biçimlendirmektedir ve hem plantasyonlarda
çalışanlar hem de küçük çiftlik sahipleri için haysiyetli bir şekilde yaşamaya uygun bir
gelir oluşturmaya doğrultusunda ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir.

Bu noktada milyon dolarlık bir soru ortaya çıkmaktadır: “OXFAM, ETİK ÇAY
ORTAKLIĞI, YAĞMUR ORMANI İTTİFAKI, UTZ ve ÇALIŞAN REFAHIYLA VE ÇALIŞAN
ÜCRETLERİNİN “Yaşam maliyetinin” ÜZERİNDE OLMASIYLA “SAMİMİ” ŞEKİLDE
İLGİLENDİKLERİNİ İFADE EDEN DİĞER ÖRGÜTLER, ÇOK-ULUSLU ÇAY ALICILARININ
VE DİĞER TÜM ÇAY ALICILARININ ÖDEDİKLERİ ÇAY FİYATLARININ ÇAY
ÜRETİCİLERİ İÇİN KARLI OLMASINI SAĞLAYABİLİRLER Mİ?
Bu, ÇAY’ı sürdürülebilir bir emtia haline getirmede kilit önemi haizdir. Artan ücretler,
daha iyi barınma, daha iyi eğitim, iyileşmiş yaşam standartlarını içerecek şekilde
sadece İşçi Refahı’na odaklanılması, eğer fiyatlar dünya çapında çay alıcıları
tarafından sürdürülebilir hale getirilemezse, sadece kısa vadeli bir çözüm olacaktır.
Burada basit bir sorum var: “Eğer yukarıda sözü edilen konular, işçilere istikrarlı bir çay
piyasasında verilirse, harika. Ancak, çay piyasasının değişkenliği, “Arz & Talep” ile
yönetilmektedir. Halihazırda şayet işçiler bu faydalardan yararlanırsa ve ardından çay
fiyatları düşerse ve düşmeye devam ederse, üreticiler işçilerine artan maaşlarını ödemeye
devam etmek için parayı, vs. nereden bulacaklar??
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OXFAM, ETİK ÇAY ORTAKLIĞI, YAĞMUR ORMANI İTTİFAKI, UTZ ve DİĞER ÖRGÜTLER
de “samimi” çabalarını artırıp Çay Üreticilerine karlı çay fiyatları sağlamaya
odaklanabilirler mi? Çay Endüstrisi’nin sürdürülebilirliği, gelecekte artık bir ‘hayal’
olmaktan çıkıp, bir HAKİKAT haline gelecektir.

Meselenin sadece Üretimin sürdürülebilirliği değil, ÇAY ENDÜSTRİSİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ olduğunu her zaman anımsamalıyız.


Niçin sürdürülebilir çaya gereksinim duyuyoruz?

Çay sektörü, dünya çapında her gün milyarlarca fincan çay içen milyonlarca tüketiciye hizmet
edip, yüz binlerce işçiyi istihdam etmektedir. Bugün sektör, habitatın dönüşmesi ve toprak
erozyonu, kimyasalların yanlış kullanımı, düşük çiftçi geliri ve kötü çalışma koşulları gibi bazı
ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Aynı zamanda sert bir şekilde düşen çay
fiyatları da geçtiğimiz on yıllarda bir mesele haline gelmiştir. Dolayısıyla, sürdürülebilir şekilde
yetişen ürünlere yönelik ihtiyaç artmakta; şirketler ve markalar, sürdürülebilirliğe dair
taahhütlerini inandırıcı bir şekilde sergilemenin yollarını araştırmaktadır.

Dahası, çay fiyatlarının istikrarı, sürdürülebilirliği sağlamak açısından asli
önem arz etmektedir.
UTZ Belgelendirme (daha önce sözü edilmişti), çay sektörünü sürdürülebilir kılma
doğrultusunda çabalamaktadır. Çay için Davranış Kuralı modülü, hem üreticilerin
hem de piyasaların ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak üzere yerel ve küresel
uzmanlar ve çiftçiler, yerel çay uzmanları, hükümet yetkilileri, STK’lar, tüccarlar ve
çay paketleyicileri dahil olmak üzere paydaşlarla kapsamlı bir istişare sonucunda
geliştirilmiştir.
Unilever eliyle gerçekleştirilen sürdürülebilir çay konusunda şöyle söylenmektedir:
“Dünyanın en büyük çay paketleyicisi olarak, sürdürülebilir çay kaynaklarına ulaşmada
öncü olmanın çok büyük bir fırsat doğurduğuna inanıyoruz. Bu fırsat hem çok sevdiğimiz
markalarımız için ihtiyaç duyduğumuz çayı güvence altına almak, hem de topluluklar ve
çevre üzerinde ciddi bir pozitif etki doğurmaktır.”
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UNILEVER: Niçin sürdürülebilir bir çay endüstrisine giden yolun öncüsü
olmak istiyoruz?
Markalarımız arasında dünyanın en büyük ve en yaratıcı isimlerinden bazıları
bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen çay markası Lipton, 110’u aşkın ülkede
tüketilirken, PG, Brooke Bond ve Bushells gibi meşhur markalar, her gün çay içen
milyonlarca kişiye ferahlık hissi vermektedir.
2017 yılında Unilever, iki yeni çay markası satın almıştır. İlki; Pukka Herbs Ltd. olup,
bitki çayları ve ek gıdalar üretmek üzere %100 sertifikalı, organik ve etik menşeli
bileşenleri kullanmaktadır. TAZO ® özel siyah, yeşil ve bitki çayı ürünlerinde olduğu
gibi, “chai latte”de kullanılan sıvı konsantrelerde güçlü bir pozisyona hakimdir. Her
ikisi de işlerini hızla gelişen özel üretim çay piyasasında genişletmek üzere iyi
fırsatlar sunmaktadır. Bunlar, dünyada en büyük çay alıcılarından biridir. Ve her
marka için, 2020 yılına kadar, yaprak çay da dahil olmak üzere, çaylarının
menşeinin %100 sürdürülebilir olacağı taahhüdünü vermektedirler.
Niçin? Çünkü sürdürülebilir çaya yatırım, gelecekteki başarıları için elzemdir ve
büyümelerine zemin oluşturmak üzere uzman çay çiftçilerinden kaliteli çay
temin etmeye devam etmelerini sağlamak istemektedirler. Çayın yetiştiği
toplumlarda ve ekonomilerde paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar kurmaya ve
çaylarının kalitesi ve sürdürülebilirliği konusunda tüketicilerin tercihte bulunma ve
güven duymasını sağlamaya yönelik bir taahhütte bulunmaktadırlar.
Bu strateji, markaları için sürekli çay tedariki sağladıkları bu Çok-uluslu Şirket
için iyidir. Sonuç itibariyle, Üreticileri / Tedarikçileri için istikrarlı bir çay

fiyatı sağlayacaklardır.
Çay aynı zamanda iş süreçleri boyunca pozitif bir etki yaratmak üzere onların
hedefleri açısından da elzemdir. Markaları, geçimleri çay üretimine bağlı olan
milyonlarca kişiye ve onların paylaştıkları ekosistemlere –ağırlıklı olarak Afrika ve
Asya’da yer alan 750.000 küçük çiftlik ve onların Kenya ve Tanzanya’daki kendi
arazilerine de- bağlanmaktadır. Böylesine geniş bir tedarik zinciri kendi zorluklarını
da beraberinde getirmektedir – ancak aynı zamanda Unilever’e topluluklara ve
çevreye gerçek bir fark yaratma fırsatı da vermektedir.
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Lipton çay poşetlerinin içindeki tüm çayı 2015 yılı sonuna kadar %100 Yağmur
Ormanı İttifakı’nın sertifikalı kaynaklarından alma hedefini yerine getirdi ve tüm çaylar
için 2020 yılına kadar iyi bir ilerleme kaydediyor.
Dolayısıyla, bu özel bir şirketle ilgili bir durum. Bir model işlevi görerek, diğer
birçok şirketi kendilerini mükemmel örgütler altında (Tata, Nestle, süpermarket
zinciri gibi büyük işletmeler yoluyla) gruplandırmaları, böylelikle sadece kendi
birimlerinin değil aynı zamanda kendi çay tedarikçilerinin de sürdürülebilirliğini
sağlamaları mümkündür. Bu, dünyada çay endüstrisinin geleceği açısından
sağlıklı olabilir. Çayları farklı markalar altında pazarlama hedefiyle şirketleri
birbirine bağlama fikrine, şirketlerin entegrasyonu konusunu bilen prestijli bir
şirket tarafından yapılan ayrıntılı bir incelemenin ardından titizlikle karar
verilmelidir.

Çay konusunda bu tür hedeflere erişmek için, çay yetiştiricilerinden
tedarikçilere, STK’lara ve yerel yönetimler ile ulusal hükümetlere, çay
endüstrisinin geneli ve ötesine dek birçok ortakla çalışma ihtiyacı söz
konusudur. Başarı ancak bu şekilde sağlanabilir.

Bu Örgütler, dünyada çayın sürdürülebilirliğine nasıl bir
katkı sunmaktadır? Belgelendirme önemlidir.
UNILEVER DENEYİMİ
Tarım sektöründe değişimi sağlamanın en önemli yollarından biri,
belgelendirmedir. Yağmur Ormanı İttifakı, Sürdürülebilir Tarım Ağı’nın spesifik
alanlarını sürdürülebilir çaya yönelik sertifika standartlarıyla geliştirmede
yardımcı olmakta ve bu süreçte hem müşterinin tedarik zincirini hem de
endüstrinin genelini dönüştürmeye katkı sağlamaktadır. Bugün Yağmur
Ormanı İttifakı’nın sertifikalı çayları, dünyanın çay üretiminin yaklaşık yüzde
20’sini oluşturmaktadır ve Unilever, belgelendirme için küçük toprak sahibi
çiftçileri eğitmek üzere Afrika ve Asya’daki 14 ülkenin tedarikçileriyle
çalışmaktadır.
Etki yaratmaya dönük ortaklıklar
Bununla birlikte, belgelendirme, değişim yaratmanın tek yolu değildir. Bazı
durumlarda alternatif yaklaşımların araştırılması, mevcut planlara kıyasla çok
daha iyidir.
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Kamu-Özel Ortaklıkları; sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek ve çay tedarik
zincirlerinde çalışan kişilerin geçimlerini iyileştirmek için fırsat sunmaktadır. Bu
ortaklıklar, daha önceleri ele alındığı gibi, tedarikçilerle (üreticiler), çay
ihracatçılarıyla, iç piyasa aktörleriyle ve zincir dükkanlarla yapılabilir. Ortaklık
şirketlerinin önemli bir boyutu; etkin bir Dağıtım Ağı’dır.

Etik Çay Ortaklığı nedir? [ETP]
Etik Çay Ortaklığı, çay üretiminde sürdürülebilirliği, çay işçilerinin yaşam koşullarını
ve çayın üretildiği ortamı iyileştirmeye yönelik, kar amacı gütmeyen bir kurumdur.
Abonelik ve harçların yanı sıra kamu fonları ve hibelerle finanse edilmektedir. Yani,
üreticiler hiçbir zaman ödeme yapmamaktadır ve ileride de yapmayacaktır. Üyeler
Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda’dan, küçük veya büyük markalar
olabilir.
ETP’nin görevleri şu kategorilere ayrılmıştır:
İzleme & Belgelendirme, sosyal ve çevresel hükümlere dair geniş bir alana
odaklanmaktadır.
Üretici Destek, aşağıdaki 5 çay üretim alanında eğitim sağlamaya yönelik bir
programdır: fabrika sağlığı & güvenliği, işçilere adil muamele, cinsiyet eşitliği, tarımkimyasal yönetimi, çevre yönetimi.
Stratejik Sürdürülebilirlik 2010 yılında ETP tarafından iklim değişikliği ve çayın
gelecekte uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehdit edebilen hızlı sosyal gelişim gibi
meseleleri ele almak üzere kurulan bir girişimdir.


İşçilere adil ve saygılı şekilde davranılmaktadır.



Kadınlara eşit davranılmakta ve kendilerine iyi fırsatlar sunulmaktadır.



Çocuk işçiliğiyle ilgili meselelerin çözümüne önem verilmektedir.



Küçük çiftlik sahipleri ve işçilere çay üzerinden saygın bir yaşam olanağı
sunulmaktadır.



Çevre sorumlu bir şekilde yönetilmektedir (su, toprak, tarım kimyasalları, enerji,
seragazı / CO2 emisyonları).



Üreticiler uluslararası standartları (sosyal, çalışma ve çevre) karşılamaktadır.
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Biz kimiz?
“Birlikte yoksulluğun olmadığı daha adil bir dünyaya erişebiliriz.”
Oxfam, 90’ı aşkın ülkedeki ortaklar ve yerel topluluklarla birlikte çalışan 20
kurumdan oluşan uluslararası bir konfederasyondur.
Dünyada üç kişiden biri yoksulluk içerisinde yaşamaktadır.
insanların gücünü
yoksulluğa karşı harekete geçirmek suretiyle dünyayı değiştirmeye kararlıdır. Dünya
çapında Oxfam insanların kendilerini yoksulluktan kurtarıp başarılı olmaları için pratik
ve yenilikçi yollar bulmaya çalışmaktadır. Ve yoksulların sesinin, kendilerini etkileyen
yerel ve küresel kararları etkilemesini sağlamak için kampanya yürütmekteyiz.
Yaptığımız her şeyde, Oxfam partner örgütlerle ve kırılgan durumdaki kadın ve
erkeklerle birlikte çalışmakta, böylelikle yoksulluğa yol açan adaletsizlikleri
sonlandırmayı hedeflemektedir.

YAĞMUR ORMANI İTTİFAKI
Biz kimiz?
Yağmur Ormanı İttifakı; çiftçiler, ormancılar, yerel topluluklar,
bilim insanları, hükümetler, çevreciler ve biyo-çeşitliliği korumaya ve
sürdürülebilir geçim kaynakları yaratmaya kendisini adamış işletmelerden
oluşan ve büyüyen bir ağdır. Biz, güçlü ormanlar ve sağlıklı tarım arazileri inşa
etmek ve dünyanın en kırılgan ortamlarından bazılarıyla yaratıcı, pragmatik bir
işbirliği yoluyla toplulukların gelişimini sağlamak ve mahsülleri güçlendiren,
ormanları koruyan, nehir ve dereleri muhafaza eden ve toprağı besleyen bir
şekilde çiftçilik yapmak üzere çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir
kuruluşuz. Yağmur Ormanı İttifakı Sürdürülebilir Tarım Standardı; mahsul ve
büyükbaş hayvan üretimine müdahil olan çiftçileri belgelendirmek üzere
kullanılan standarttır. Yağmur Ormanı İttifakı’nın kadim ortağı olan ve 2017
SAN Standardı’na sahi olan Sürdürülebilir Tarım Ağı (SAN), Yağmur Ormanı
İttifakı’na 2017 SAN Standardı için münhasır ve daimi bir lisans vermiştir. Bu
lisans, Yağmur Ormanı Tarım Belgelendirmesi olarak bilinmektedir.
Belgelendirme programının yönetimi kapsamında, belgelendirme kurumlarına
izin verilmesi ve eğitilmesi, protokollerin denetimi, saydamlığın korunması,
belgelendirme veri tabanının korunması, paydaşların angaje edilmesi ve
belgelendirme programının genel kalitesinin sağlanması yer almaktadır.
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Tarım Belgelendirme Hizmetleri... Bu küçük ve yeşil kurbağa
kaşesi, tüketicilere, ürünlerin Yağmur Ormanı İttifakı belgeli
çiftliklerden geldiğinin teminatını vermektedir. Böylelikle, işçilere ve
ailelerine, haysiyetli ve güvenli koşullar sağlanması ve vahşi yaşam
ve su yollarının korunması amaçlanmaktadır.

UTZ Belgeli. (EVRENSEL TİCARET BÖLGESİ) – Daha iyi çiftçilik. Daha iyi
gelecek.
UTZ belgeli kahve, kakao veya çay satın aldığınızda, daha iyi bir geleceğin
inşasına yardım etmiş oluyorsunuz.
UTZ sertifikası, sürdürülebilir çiftçiliğin sağlanması ve çiftçilere, ailelerine ve
gezegenimize daha iyi fırsatlar sunulması anlamına gelmektedir. UTZ
Programı, çiftçilerin daha iyi çiftçilik yöntemleri öğrenmesini, çalışma
koşullarını iyileştirmesini ve çocukları ve çevreyle daha iyi ilgilenmesini
sağlamaktadır.
UTZ programı yoluyla çiftçiler daha iyi mahsuller yetiştiriyorlar, daha fazla
gelir elde ediyorlar ve bir yandan çevreyi koruyup yeryüzünün doğal
kaynaklarını güvence altına alırken, daha iyi fırsatlar yaratıyorlar. Şimdi ve
gelecekte. Ve herşey çok daha iyi oluyor.

Dünya çapında bir fark yaratmak
UTZ sertifikası, sürdürülebilir çiftçiliğin dünyadaki en doğal şey haline
gelmesini istemektedir. Ve dünyadaki kahve, kakao ve çayın artan bir
kısmının sorumlu bir şekilde yetiştirilmesinden dolayı doğru bir yolda
ilerlemekteyiz. Aslında, tüm sertifikalı sürdürülebilir kahvelerin neredeyse
yüzde 50’si artık UTZ belgeli.
Mars, Ahold, IKEA, D.E Master Blenders 1753, Migros, Tchibo ve Nestlé gibi
şirketlerle çalışmaktayız. Dolayısıyla, siz bunları ve diğer UTZ belgeli ürünleri
satın aldığınızda, çok daha fazla çiftlik sahibinin, onların çalışanlarının ve
ailelerinin hedeflerine erişmelerine destek olabileceğiz.

Sıkı talepler, yakından izleme: Kahve, kakao ve çay ürünleri, UTZ
etiketini kolaylıkla alamazlar. UTZ sertifikalı çiftlikler ve işletmelerin bizim sıkı
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yükümlülüklerimize uygun hareket etmesi, bağımsız üçüncü taraflarca
yakından takip edilmektedir. Bu yükümlülükler arasında; İyi Tarımsal
Uygulamalar ve çiftçiliğin yönetilmesi, sağlam ve sağlıklı çalışma koşulları,
çocuk işçiliğinin kaldırılması ve çevrenin korunması yer almaktadır.
UTZ markalara, kahve, kakao ve çayı, dükkandaki raftan çiftçiye dek takip
edip izini sürme olanağını sağlamaktadır. Ürününüzün üzerindeki UTZ
logosu, favori markanızın sürdürülebilir çiftçiliği desteklediğini görmektedir.

UTZ ve YAĞMUR ORMANI İTTİFAKI
Daha iyi bir gelecek için güçleri birleştirelim

Adil Ticaret; belirtilmiş hedefi, kalkınmakta olan ülkelerdeki üreticilere daha iyi
ticaret koşullarına erişmede ve sürdürülebilir çiftçiliği teşvik etmede yardımcı olmak olan bir
sosyal harekettir. Hareketin üyeleri, ihracatçılara daha yüksek fiyatlar ödenmesini ve sosyal
ve çevresel standartların iyileştirilmesini savunmaktadır.

Bir serbest ticaret sertifikası, piyasayı temel alan adil ticaret hareketi içerisinde bir
ürün belgelendirmesidir. En yaygın kullanılan adil ticaret sertifikası, FLO
International’ın Avrupa, Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılan
Uluslararası Adil Ticaret Belgelendirme İşareti’dir.

Niçin Adil Ticaret – Niçin Adil Ticaret satın almalı | Adil Ticaret
Sertifikası
Adil Ticaret Belgelendirmesi ne demektir? Adil Ticaret Belgelendirmesi,
kahvenin üretilme biçimine dair standartlar belirleyen ve bir çiftçi / tarım
kooperatifinin satılan her gram kahve için ne kadar kazandığına dair üçüncü bir
tarafın gerçekleştirdiği belgelendirme sürecidir. Kriterler şunlardır: çiftçiler için adil
fiyatlar ve işçiler için insan haysiyetine yaraşır çalışma ve yaşama koşulları;
aracıları devredışı bırakmak suretiyle çiftçilerle doğrudan ticaret; işçiler ve onların
kooperatiflerinin serbest bir şekilde birleşmesi ve demokratik karar almaya yönelik
yapılar getirilmesi; sermayeye erişim; TransfairUSA.org’dan tarım kimyasallarının
kısıtlı kullanımı da dahil olmak üzere sürdürülebilir tarımsal uygulamalar.
Belgelendirme, çiftçinin her zaman için güvenebileceği sabit bir fiyatının olmasını
sağlamakta ve kooperatiflerde ekonomik kalkınmaya yol açmaktadır. Bazı
kooperatifler sağlık hizmetleri, okullar ve altyapıyı finanse ederken, diğer
mahsullere ve geçimlik tarıma doğru bir çeşitlendirme söz konusudur.

Artık bu Belgelendirme Dernekleri’ne dair bir fikir edinmiş olduk. Şimdi de üç
büyük çay üreticisi ülkedeki üç Vaka Araştırması’na ve Türkiye ile bağlantılı
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olarak sertifikalandırmanın kendi çay endüstrilerine sağladığı yararlara
bakalım: Sri Lanka, Hindistan, Kenya.

3. DÜNYA ÇAY SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SRİ LANKA – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ticari üretim (o dönemde Seylan) Sri Lanka’da 1867 yılında Britanyalı
plantasyon işletmecisi James Taylor tarafından Kandy’deki Loolecondera
arazisinde başlatılmıştır. Bu ülkede üretilen ve halk arasında “Seylan Çayı”
olarak bilinen çay, uluslararası ticarette en yaygın çaylar arasında yer
almaktadır. Küçük çiftlik sahipleri, 121.740 hektara, özel plantasyon şirketleri
71.796 hektara, hükümet ise 9303 hektara sahiptir. Çay yetiştiriciliği
kapsamında arazinin toplam boyutunun yaklaşık 202.839 hektar olduğu tahmin
edilmektedir [ITC]. Sri Lanka, yıl boyunca çay üretmektedir; yetiştirdiği
alanlar ağırlıklı olarak ortalardaki dağlık araziler ve güneyde adanın iç
bölgelerini kapsamaktadır. Bunlar genellikle yüksekliklerine göre bu başlıklar
altında gruplandırılmaktadır; 1200 metre ve üstü Yüksek yerlerde Yetişenler;
600 metre – 1200 metre arası Orta yerlerde Yetişenler; ve deniz seviyesinden
600 metreye kadar olan kısım da Düşük yerlerde Yetişenler olarak
adlandırılmaktadır. İki tür mevsimsel çay üretilmektedir.
Çay sektöründeki küçük çiftlik sahipleri, ülkedeki çay üretiminin %70’ini
sağlamaktadır. Çay arazilerinin yüzde 43’ü, Kurumsal Sektör tarafından
yönetilmekte; yüzde 30 ila 35 arasında bir üretim söz konusu olmaktadır.
%57’lik bir kısmı oluşturan küçük çiftlik sahipleri ise, son istatistiklere göre
üretimin yüzde 70’ini sağlamaktadır. Küçük Çiftlik Sahiplerinin ortalama
verimliliği ise, Kurumsal Sektör ile kıyaslandığında çok daha yüksektir.
Sri Lanka’daki çay sektörü, dünyanın en büyük işvereni olup, hem doğrudan
hem de dolaylı olarak 1 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu
sektör, hükümet gelirlerine önemli bir katkı sunmaktadır. Çay sektöründeki
küçük çiftlik sahipleri, yeşil yapraklarını doğrudan kendi araçlarıyla veya bu
küçük çiftlik sahiplerinden yeşil yaprak toplayıp, daha önceden anlaşma
yaptıkları veya tedarik sözleşmesi imzaladıkları birçok fabrikaya (kilo
üzerinden) teslim eden Toplayıcılardan oluşan bir sistem yoluyla çay
fabrikalarına satmaktadır. Çay yetiştiren küçük çiftlik sahiplerinin geliri, bir
hükümet formülünü temel almaktadır ve yapraklarının teslim edildiği çay
fabrikasının ortalama fiyatına bağımlıdır. Çaylar, 100 yılı aşkın süredir
uygulanan, organize ve etkin bir Çay Açık Artırma Sistemi üzerinden
satılmaktadır. Çay fiyatları, her hafta çay için düzenlenen açık artırmalarda
çay sevkiyatları üzerinden teklif veren birçok alıcı tarafından ödenmektedir. İyi
çay üreten fabrikalar, açık artırmalarda çayları için yüksek fiyatlar elde etmekte
ve benzer şekilde düşük kaliteli çaylar da düşük fiyatlarla karşılaşmaktadır.
Sistem işte bu şekilde işlemektedir.
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Fabrikadan çay sevkiyatı

Kolombo’ya geliş

Tüm çayların numuneleri alınıyor.

.,
Alıcılar numuneleri topluyorlar. Alıcılar çayları değerlendiriyorlar. Çaylar, açık artırmada
satılıyor.

Çay yetiştiren küçük çiftlik sahibi için bir fiyat garantisi yoktur. Açık artırmada çay
fiyatları ağırlıklı olarak arz ve talebi temel almaktadır. Çayın üretim maliyetinin
altından satıldığı birçok durum söz konusudur – hem de küçük çiftlik sahibi ve
üreticinin herhangi bir hatası olmamasına rağmen. Çay kalitesi ve üretimi
alanındaki sürdürülebilirliğin sağlanması, çay fiyatlarını çay üreticisi
açısından kazançlı fiyatlarda sabit tutmak üzere bir mekanizma veya sistemin
olmasına bağlıdır.
ÇAY SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DOĞRULTUSUNDA NASIL
ÇALIŞIYOR?
Çay şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları şu şekilde:
Kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini benimsenmesinin kilit faydalarına ilişkin
olarak paydaşların farkındalık düzeyi düşüktür. Bununla birlikte, şirketlerden
bazıları giderek kalite belgelerinin faydalarını anlamaya başladılar ve aynı
zamanda Etik Çay Ortaklığı (ETP) ve Adil Ticaret (FLO) belgelendirme
planlarından fayda sağlamaya çabalıyorlar. Çay şirketlerinin çoğu, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ISO ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesi (HACCP) gibi standartları benimsemişlerdir. Aynı zamanda topluluklar
içerisinde, özellikle yardımseverlik alanında kalkınma faaliyetlerinde de bir artış söz
konusu olmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını ilerletmiş olan Sri
Lanka’lı şirketler arasında; Finlays, Tata Tea, Hayleys group, Dilmah Tea ve
Unilever bulunmaktadır. Children Fund (Çocuk Fonu), CORAID, Christian Aid,
HIVOS ve NORAD, USAID, Aus-AID, SIDA ve CIDA gibi kurumlar da iki tarafın
istişare sonucunda uzlaştığı spesifik faaliyetlerin uygulanmasında yerel
STK’lara yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, işçiler ve sendikalar, kendilerini
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bu süreçlere dahil etmeye yönelik herhangi bir girişim olmadığını ve işçi
haklarını korumak üzere kanunların verdiği fırsatları kullanmaları için bir
eğitimden geçmediklerini hissetmektedirler. Bu boyuta dikkat edilmelidir.

Üretimde sürdürülebilirlik doğrultusunda çalışan Çay
tedarik zincirinin paydaşları (Devlet kurumları)

Tedarik Zinciri içerisinde her bir ağ, varlığını devam ettirmek ve
sürdürülebilirliği için bir diğerine yaslanmaktadır; ve her hangi bir iyileştirme
girişimi, sadece tek bir kanala (sürdürülebilirliği sağlamak için) odaklanmıştır
ve bir diğeri karşısında yıkıcı bir etkisi olacaktır. Bu durum ise, genel itibariyle
arzda başarısızlık doğurabilir. Sri Lanka’daki çay endüstrisinde gerçekleştirilen
çalışmaların büyük kısmı; çalışma, sağlık, toprak dejenerasyonu ve satış ve
pazarlama gibi sosyal konulara odaklanmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi,
esasında, kaynak bulma, üretim ve mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye
ulaştırılmasına odaklanan, süreç yönelimli bir yönetim yaklaşımıdır. Gıda
kalitesi ve güvenliğinin denetlenmesi, hava değişimleri sebebiyle belirsizlik ve
sektörün sürdürülebilirliği, tedarik zincirindeki diğer kilit meselelerdir.
Rekabetçi Strateji & Tedarik Zinciri Stratejisi’nin sürdürülebilirlikle güçlü bir
ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı ve çayda sürdürülebilirlik hedeflerine
erişmek için, Sri Lanka, zincirdeki her bir kritik alanı sorumluluklar ve hesap
verebilirlikle bağlamış ve parçalara ayırmıştır.

Bunlar :
Plantasyon Endüstrileri Bakanlığı (MPI) çay endüstrisini etkileyen politika
konularıyla ilgilenmekte ve politikayı uygulamak üzere birçok kurumu
bulunmaktadır. Sri Lanka Çay Kurulu (SLTB) çay pazarlamanın izlenmesi ve
teşvik faaliyetlerinden, çay istatistiklerinin toplanması ve yorumlanmasından,
fabrikaların iyileştirilmesine yönelik verilen sübvansiyonların izlenmesinden ve
politika formülasyonu ve çayın kalite güvencesi alanında uygulanmasına dek
birçok alandan sorumludur.

Çay Araştırması Enstitüsü (TRI) çay yetiştirme, işleme ve ürün
geliştirmenin tüm alanlarında araştırma gerçekleştirme yetkisine sahiptir.
Ulusal Plantasyon Yönetimi Enstitüsü (NIPM) çay endüstrisinde çalışan tüm
personele eğitim vermek suretiyle endüstrinin insan kaynakları geliştirme
ihtiyaçlarıyla ilgilenmektedir. Deneyler konusunda danışman olarak TRI’nin
üyesiydim ve okutmak olarak NIPM’de çalıştım.
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Çay Yetiştiren Küçük Çiftlik Sahiplerini Geliştirme Otoritesi
(TSHDA)
Ülkede küçük çiftlik sahiplerinin operasyonlarıyla ilgilenmektedir. Çay
yetiştiriciliği konusunda küçük çiftlik sahiplerine teknik bilgi yaymak üzere
gerekli yayım hizmetleri sağlamakta, Tea Shakthi Fonu’nu yürütmektedir ve
sektör için koordinasyon kurumu işlevi görmektedir. Tea Shakthi Fonu, çay
yetiştirilen birçok bölgede küçük çiftlik sahiplerinden alınan yaprağın işlendiği
yaklaşık 12 fabrikayı çalıştırmış ve yönetmiştir. Ancak, bu fabrikaların ödediği
fiyatlar yeterince cazip olmadığı için küçük çiftlik sahiplerinin büyük kısmı
yapraklarını TSHDA’ya değil diğer fabrikalara satmayı tercih ettiler; keza bu tür
fabrikaların kalıcılığı da sorgulanmaya başlanmıştır.

Özel sektör kuruluşları
Devlete ait toprakların büyük bir kısmı 1992 yılından beri özel sektör tarafından
yönetildiği için büyük rolleri olan birçok özel sektör kuruluşu vardır.
Bunlar:
Oldukça kısa süre önce kurulmuş olan Sri Lanka Çay Derneği (TASL), en
üst kurum olduğunu iddia etmektedir ve tüm özel sektör paydaşları bu kuruma
üyedir. İşlevi; kaliteli çay üretimi ve piyasaya ihraç edilmesini sağlamaktır.

Seylan Plantasyon İşletmecileri Derneği (PA): Yaklaşık 81.592 hektar
alanı yöneten 20 Bölgesel Plantasyon Şirketi (RPC’ler) (Bkz Ek - I)
bulunmaktadır. Bunun 78.188 hektarı, çay yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Bu da 304
araziyi kapsamaktadır. Tüm bu Bölgesel Plantasyon Şirketleri, Seylan
Plantasyon İşletmecileri Derneği üyesidir. Bu sektörün karşılaştıkları en yaygın
konular, Seylan Plantasyon İşletmecileri Derneği tarafından ele alınmaktadır.

Çay Yetiştiren Küçük Çiftlik Sahipleri Toplulukları Federasyonu
(FTSHS): Çay yetiştiren birçok bölgeye dağılmış şekilde yaklaşık 400.000
küçük çiftlik sahibi bulunmaktadır (çeyrek hektar ila 50 hektar arasında
topraklara sahiptirler); ancak bunların yüzde 80’inden fazlası, düşük rakımlı
arazilerde bulunmaktadır. Karşılaştıkları sorunları temsil edecek ortak bir
kuruluş olmadığı için FTSHS kurulmuştur.
Özel Çay Fabrikası Sahipleri Derneği (PTFOA): PTFOA 1990 yılında, Sri
Lanka hükümetinin yeşil yaprağa ödenebilen fiyatı belirleme politikasına
karşı çıkan özel çay fabrikası sahiplerinin çıkarlarını korumak için
kurulmuştur. Özel fabrika sahipleri, CTTA’da temsil edilmektedir.
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Kolombo Komisyoncular Derneği (CBA): Fabrikada üretilen çaylar,
komisyoncular aracılığıyla Kolombo’daki açık artırmalarda satılmaktadır.
Komisyoncular, kilogram başına satış fiyatı üzerinden %1 gibi önemsiz bir
meblağ kesmektedirler. İhale fiyatları, küçük çiftlik sahiplerine yapılan yeşil
yaprak ödemelerini belirlemektedir.
Kolombo Çay Tacirleri Derneği (CTTA): Seylan Ticaret Odaları ile
bağlantılı komisyoncular, çay alıcıları ve satıcıları, 1894 yılında CTTA’yı
kurdular. Üyeleri adına hükümet yetkilileri nezdinde lobi yapmanın yanı sıra,
CTTA’nın bir diğer önemli işlevi, Sri Lanka’da haftalık çay açık artırmaları
gerçekleştirmesidir. Bu açık artırmalar yoluyla çayın yaklaşık yüzde 90’ı Sri
Lanka’da satılmaktadır.
Sendikalar: Sri Lanka’daki en büyük ticaret odaları; Seylan İşçiler Kongresi
(CWC), Lanka Jathika Arazi İşçileri Birliği ve Ortak Plantasyon Sendikası
Merkezi’dir. Bu birlikler oldukça güçlüdür. 2006 yılı Aralık ayı ve 2007 yılı
Ekim ayında yeni toplu ücret anlaşmaları sonuçlanmış ve ücretler Sri Lanka
devlet başkanının doğrudan müdahalesi sonucunda artırılmıştır. Çayın
büyük kısmı, küçük çiftlik sahipleri tarafından üretilmektedir; ancak
bunlar plantasyon sendikaları kapsamına girmemektedir. Buna ek olarak,
siyasi bağlantısı olan sendikaların odak noktası ağırlıklı olarak maaş
konularındadır ve çalışmanın diğer boyutlarına odaklanamamışlardır.
Sivil toplum kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları öncelikli olarak geçim,
barış inşası, çocuk hakları, cinsiyet eşitliği, HIV / AİDS’in önlenmesi ile
alakalı faaliyetlere odaklanmakta ve içlerinden çok azı plantasyon
topluluğunun haklarına ilişkin konulara yoğunlaşmaktadır. Care
International, Plan International, WUSC (Dünya Üniversite Hizmetleri –
Kanada), World Vision gibi INGO’lar, doğrudan plantasyon sektöründe
geçimle ilgili projeleri uygulamaktadır. Oxfam, Save the Children Fonu,
CORAID, Christian Aid, HIVOS gibi sivil toplum kuruluşları ve NORAD,
USAID, Aus-AID, SIDA, CIDA gibi kurumlar ise, yerel STK’lara, istişare
yoluyla her iki tarafın üzerinde uzlaştığı spesifik faaliyetlerin uygulanmasında
yerel STK’lara yardımcı olmaktadır.
Plantasyon Şirketlerine Öneriler
* Arazilerde çalışmak üzere çok daha fazla işçi çekmek için yukarı yönlü
hareketlilik sağlamak suretiyle plantasyon işlerinin geliştirilmesi için fırsatların
araştırılması;
* Ücret yapısındaki fiyat payı katkısı, ulusal ortalama çay fiyatını değil, bu
özel arazinin net ortalama satış fiyatını veya bu rakımda kurumsal sektörün
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kaydettiği ortalama fiyatı temel almalıdır ve bu da mevcut yeşil yaprak fiyatı
formülüne benzemektedir.
* Azalan karlılık temelinde çay endüstrisindeki işçileri koruyan mevcut
çalışma kanunlarını hafifletmek üzere plantasyon şirketlerinin herhangi bir
çabası olmamalıdır.
* Büyük şirketler, küçük yetiştiricilere asgari çalışma ve çevre standartlarına
ulaşmaya yardımcı olmak için ILO ve diğer sivil toplum örgütleriyle de temas
halinde olabilir. Bu tür standartlara bağlılık, çayın perakende düzeyde
satılması sürecinde ilave ürün değeri sağlayacaktır. Bunun karşılığında,
şirketler, küçük çiftlik sahiplerine daha iyi fiyatlar bağlamında teşvik
verebilirler. Bu uygulamalar, her ikisinin de avantajına olabilir.
Hükümet
* Küçük ve marjinalleşmiş çiftçilere teknik ve pazarlama desteği vermek
* Plantasyonlara kredi planları ve borç yönetim hizmetleri sağlamak
* Çalışma kanunlarının büyük plantasyonlarda ihlal edilmediğini ve ILO’nun
insan haysiyetine uygun çalışma standartlarının sürdürüldüğünü temin
etmek.
* Çay arazilerinde çalışan işçilerin sosyal güvenlik mekanizması
güçlendirilmelidir ve bu sebeple özel ajanslar, bir uygulama mekanizması ve
bir fon kurulmalı ve bunların uygulanması ve izlenmesine sendikalar dahil
edilmelidir.
* Küçük çay yetiştiricileri ve özel işleme fabrikaları arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi.
* Her birinin değer zinciri içerisinde hak ve sorumluluklarının farkına
varmasına yardım etmek için stratejik bir müdahale geliştirilmesi.
Uluslararası çay alıcıları
* Tüm çay değer zincirleri içindeki koşullara dair, özellikle de daha fazla
etkileri olduğu noktalarda sorumluluk almak.
İKİ BÜYÜK ŞİRKET, SRİ LANKA’NIN ÇAY ENDÜSTRİSİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLERİNİ
ARTIRMAK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER
Küçük çiftlik sahiplerinin potansiyelinin teknoloji yoluyla ortaya çıkarılması.
SRI LANKA’DA UNILEVER & DIALOG AXIATA:
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Lipton markasının, Sör Thomas Lipton’un bir yüzyılı aşkın süre önce ilk çayı
yetiştirdiği Sri Lanka ile derin bağları bulunmaktadır.
Bugün, adada yetiştirilen çay yapraklarının %70’inden fazlası, ortalama
bir hektardan az bir alanda (yarım hektarın altında) parseller halinde
çalışan küçük çiftlik sahipleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak genellikle
tam potansiyellerini ortaya çıkarmak için gereken desteğe ve bilgiye erişmeleri
mümkün olmamaktadır.
Sri Lanka Küçük Çay Çiftlikleri Federasyonu Başkanı Neville Ratnayake,
bu durumu şöyle açıklamıştır: “Sri Lanka’da her ay elde edilen ortalama çay
hasadı 300 kg’dur. Bununla birlikte, çiftçilerin organize, bilimsel bir yaklaşım
yoluyla 800 kg’ya kadar tarladan verim alabildikleri vakaları tespit ettik. Ancak
bu yöntemler yaygın şekilde benimsenmedi, çünkü birçok çiftçi bilgiye erişim
noksanlığı sebebiyle yerelleşmiş, geleneksel uygulamalara başvuruyorlar. Bu
durum, münferit çiftçilerin ve onların gelişiminin engellenmesine katkıda
bulunabilir.
2017 yılında, Dialog Telecom Provider Dialog Axiata ve Unilever yoluyla bilgi
ve sürdürülebilir yetiştirme tekniklerine sahip 400.000 küçük çiftlik sahibine
ulaşmak üzere Federasyon’la yeni bir ortaklık başlatıldı. Ortaklık, küçük çiftlik
sahiplerinin ihtiyaç duydukları anda tavsiyeler alabilmelerini sağlayan bir
teknolojiyi kullanmak suretiyle, mahsulleri ve gelirlerini artırmalarını sağlamayı
amaçlarken, bir yandan da tedarik zincirini daha dayanıklı ve sürdürülebilir
hale getiriyor.
Plandaki küçük çiftlik sahipleri, Dialog’un Govi Mithuru (Çiftçi Dostu) isimli
mobil platformu üzerinden tarımsal tavsiyeler alıyor. Tarım Bakanlığı gibi bir
dizi örgütün sağladığı içerikle birlikte, Govi Mithuru, bir çiftçinin mahsulü,
konumu ve yetiştiriciliğin aşamasına uygun sesli bildirimler yapabiliyordu.
Federasyon ve yerel bir üniversite ile birlikte, komşu alanlardan çiftçilerin
inceleme yapmaya ve yüz yüze öğrenmeye davet edildiği model çiftlikler
kurmayı amaçladılar.
Sri Lanka’nın çay endüstrisi, bunu tüm paydaşlar için sürdürülebilir kılmak üzere
çözümler ararken birçok zorluk ve engelle karşılaşmıştır. Bugün yapılan çalışmalar
ise, çay endüstrisinde uzun vadeli sürdürülebilirliğe erişmek üzere hem dahili hem
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de harici çay tedarik zincirlerine yönelik etkileyici faktörler bulmanın paydaşlar
açısından bir gerçeklik kazanacağını göstermiştir.

Çaylar arasında DILMAH’ın kurucusu Merril J. Fernando – yeniden dikim & çay
keyfi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ile ilgili olduğu noktalarda, Sri Lanka, Üretim & SosyoEkonomik ve Teknik faaliyet konusunda doğru yönde ilerlemektedir.
Sürdürülebilirliğin devam etmesi için istikrarlı fiyat düzeyleri belirlenmesine
yönelik ihtiyacın ele alınması gerekmektedir.

HİNDİSTAN – ÇAYIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Hindistan’da çaya dair en eski kayıt, 1598 yılına dek uzanan bir Hollanda
kaydıdır. Her ne kadar bir Hollandalı denizci, çayın Hindistan’da 1598 yılında
hem içildiğini hem de yendiğini yazmış olsa da, Hindistan’ın daha erken
dönem tarihine dair kayıtlarda, çay kullanımı veya yetiştiriciliğinden söz
edilmemektedir.
Çay yetiştiriciliği, Hindistan’da on dokuzuncu yüzyılda Britanyalılar tarafından
başlatılmıştır; ancak bugün o kadar gelişmiştir ki Hindistan, 2017 yılında
1278,8 milyon kilogram çay üretmek suretiyle dünyanın ikinci büyük çay
üreticisi haline gelmiştir (birinci sırada Çin var). Bu çayın yüzde 76’sı
kuzeydoğu eyaletlerinde (ağırlıklı olarak Assam ve Batı Bengay), yüzde 24’ü
ise Tamil Nadu ve Kerala’nın güney eyaletlerinde üretilmektedir. CTC (granül
çay) çeşitliliği, neredeyse yüzde 90 düzeyindedir. CTC 1,2 milyar kg; Ortodoks
yöntemle yapılan çay 100 milyon kilo ve yeşil çay 18 milyon kilodur.
Hindistan çay endüstrisi yıllar boyunca birçok yapısal değişimle karşı karşıya
kalmıştır. Küçük çay yetiştiricilerinin ve çay yaprağı satın alan fabrikaların
ortaya çıkışı, çay endüstrisinde yaşanan krizler ve çay arazilerinin kapatılması
/ terk edilmesi, Hindistan’da çay endüstrisinde yakın tarihte yaşanan bazı
değişimlerdir. 2005 yılı başında endüstrideki büyük şirketler üretimden geri
çekilip Hindistan’da Tata ve HUL gibi çay paketleme işine odaklandılar.
Güneyde sömürge döneminden kalma üretim yönteminden çay yetiştiriciliğine
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dair katılımcı yönetime doğru yeni bir paradigma değişimi söz konusudur.
Kuzeyde McLeod Russel, HUL çay bahçelerini aldı ve dünyanın en büyük
plantasyon şirketi haline geldi. Tata ve HUL, düşük marjlı bir segment olan
plantasyon işi yerine, marka işine ve piyasanın araştırılmasına odaklanma
niyetindedir.
Üretim sektörünün değişen senaryosunun ve marka ürünlerin ve piyasaların
şiddetlenmesinin haricinde çay endüstrisi aynı zamanda çay plantasyonunda
büyük şirketlerin yeni iş modeli olan “mahsulün çeşitlendirilmesi”ne de tanıklık
etti. Son derece değişken fiyatlar ve uluslararası piyasaların dalgalanması,
şirketleri endüstrinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni iş modelleri
geliştirmeye mecbur bıraktı. Şirketlerin büyük kısmı, ürünlerin çeşitlendirilmesi
için yeni projeler başlattılar; perakende piyasalarını ve çay bahçeleri içinde ve
dolaylarında doğa temelli turizmi geliştirdiler.
Hindistan çay endüstrisi, organize imalat sektöründeki en büyük ikinci istihdam
sağlayıcısı olup, arazilerde 1.258.800 kişiye doğrudan istihdam yaratmaktadır.
Neredeyse aynı sayıda kişi, yevmiyeli işçi veya küçük çiftlik sahibi olarak
çalışmaktadır. Sektör, ayrıca on milyon kişiye de dolaylı istihdam
sağlamaktadır.

İhracatlar: Hindistan, 2016 yılında 218.39 milyon kilo çay ihraç etmiştir
(bunun 21 milyon kilosu, diğer ülkelerden yapılan ithalat olup bunlar yeniden
ithal edilmiştir).

İç Piyasa: Hindistan yerli çay piyasası, loose tea ağırlıklı olup, toplam çay
tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Geri kalanına ise, paket
çayla hizmet edilmektedir. Paket çay piyasası, Hindistan’da son derece
konsolide olup, Unilever ve Tata Tea, perakende değer satışlarının neredeyse
yarısına karşılık gelmektedir.

ÇAY AÇIK ARTIRMALARI Farklı açık artırma merkezlerindeki ortalama
fiyat da perakende fabrikalarının, kooperatif veya –halk arasında Yaprak Satın
Alan Fabrikalar olarak bilinen- özel işleme fabrikalarına kıyasla çay açık
artırmalarında daha yüksek fiyat biçtiğini göstermektedir. Hindistan’da 6 çay
açık artırma merkezi bulunmaktadır. Bunların üçü kuzeyde, üçü de
güneydedir.

Küçük çiftlik sahipleri: Küçük çay bahçelerindeki işçilerin büyük kısmı
geçici ve yevmiyeli işçiler olup çoğu da göçmendir. İşçiler, arazilere kıyasla çok
daha düşük paralar kazanmaktadır ve plantasyon muadillerine kıyasla çok
fazla hakları bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kerala’nın bazı bölgelerinde
ücret, günlük düzenli ücret yerine işçilerin her gün topladıkları yeşil yaprakların
ağırlıklığına göre sabitlenmektedir. Birçok bölgede işçiler sadece yoğun
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sezonda çalışırlar ve aile-içi çalışma, mevsim-dışı dönmede veya yeşil yaprak
fiyatları düşük olduğunda kiralanan işgücünün yerini almaktadır.
Zararlı böcek saldırısını önlemek için endüstride devasa miktarda böcek ilacı
kullanılmaktadır ve bu durum entegre bir böcek yönetimi yerine rasgele bir
kullanıma yol açmıştır. Bu durum ayrıca üretim maliyetlerini de artırmıştır; keza
böcek ilaçları yüksek bir maliyet girdisidir. Çay Kurulu’nun çevre dostu üretim
yöntemleri benimsemeleri için plantasyonlara destek olmak üzere birçok planı
bulunmaktadır. Bununla birlikte, böcek ilacı ve suni gübre kullanımına dair
standartlar konusunda ülkeden ülkeye çok büyük farklılıklar söz konusudur.
Ancak, Hindistan’daki çay plantasyonlarında kurumsal sosyal sorumluluk
anlamında birçok büyük değişim gözlemlenmektedir. Unilever, 2015 yılına
kadar tüm çay tedariki için Yağmur Ormanı İttifakı sertifikasyonu verme
taahhüdünde bulunmaktadır. Aynı zamanda, çay sektöründe halen en büyük
sertifikasyon planı olan Etik Çay Ortaklığı, Partners in Change gibi hükümetdışı kurumlar yoluyla Hindistan’daki küçük çiftlik sahipleri arasında ortaklık
programları da başlatmış ve uygulama yöntemlerini de değiştirip Hindistan’daki
programı için bir ülke müdürü atamıştır. Tata Tea, Etik Çay Ortaklığı’nın en
büyük üyesidir. Utz Certified da Hindistan’da yeni çıkacak olan çay
yasası için bir istişare sistemi başlattı ve plantasyon işletmecileri ve onların
dernekleri, küçük çiftlik sahipleri, açık artırma evlerinden, sendikalardan,
STK’lardan ve sertifika kurumlarından oluşan bir Ulusal Referans Grubu
kurulmasını kolaylaştırmıştır.

HİNDİSTAN – Sürdürülebilir tarım &
ötesi

Trusttea – Yeni Haberler - Mart 2018
Trusttea Program Komitesi (tPC) beş yıl önce programın başladığı
günden beri sürdürülebilir çay üretimini sağlamada kaydedilen önemli
ilerlemeyi paylaşmaktan onur duymaktadır. Halihazırda 530 milyon
kilogram Trusttea onaylı çay bulunmaktadır ve bu da Hindistan’ın çay
üretiminin yüzde 41’ini ve iç piyasaya satılan çayın yüzde 50’sinden
fazlasını oluşturmaktadır. TPC’nin üyeleri, çay tarlalarının, çay yaprağı
satın alan fabrikaların ve tüm küçük çay üreticilerinin idaresi konusunda
duydukları memnuniyeti ifade etmek istemektedir; keza onların taahhüdü
olmasaydı bu başarıya erişmek mümkün olamazdı.
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Trusttea, Hindistan hükümetinin sürdürülebilir çay endüstrisine dair
vizyonunu desteklemekten gurur duymaktadır ve programımız
halihazırda dünyanın en geniş çaplı sürdürülebilirlik girişimlerinden
biridir.
Tarım kimyasallarının yönetimi, bildirilmiş asgari ücretlerin ödenmesi ve
küçük çiftçilere erişim, endüstri açısından en zorlu meydan okumalardan
biri olmayı sürdürmektedir; ancak Trusttea yoluyla ve endüstrideki tüm
paydaşlarımızın desteğiyle bu alanlarda ilerlemeye devam ediyoruz ve bir
yandan da sektör için daha yüksek bir eşik değere doğru sürekli bir
iyileşme sağlamayı hedefliyoruz.
Çay paketleme programı ortakları (Hindistan Unilever, Tata Global
Beverages ve Wagh Bakri) programı desteklemeye dönük taahhütlerini
yenilediler ve 2020 yılına kadar sadece sürdürülebilir olarak üretilmiş
çayları temin edip satma hedeflerini yeniden ifade ettiler.
2018 yılında, çok daha fazla üretici ve paketleyici bu programa katılabilir
ve bu da üreticilere, çalışanlara ve küçük çiftlik sahiplerine sosyal,
çevresel ve ekonomik faydalar getirmektedir. Ve mevcut Trusttea onaylı
üreticiler için de – Trusttea ’yi seçtiğiniz ve Hindistan’da çay endüstrisi
için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolculuğumuza verdiğiniz
taahhüdünüz için teşekkür ederiz!
Trusttea Program Komitesi
Mart 2018

Niçin Trusttea ?More and more consumers globally are insisting that the products
they pay for are sourced

Dünya çapında giderek daha fazla tüketici, ödeme yaptıkları ürünlerin
sürdürülebilir kaynaklardan gelmeleri konusunda ısrar etmektedir. Bu
artık bir Batı olgusu değildir. Hintli tüketici de giderek farkındalık
kazanmaktadır ve kısa süre içerisinde de markaların sürdürülebilir
kaynaklardan gelen ürünler sunmalarını talep edecektir. Hangi tüketici
binlerce kişinin geçimi ve çevre üzerinde olumlu bir etki doğuracak
şekilde elde edilmiş, güvenli bir ürün istemez ki?
also becoming more aware and will soon demand that brands deliver sustainably sourced p

Trusttea , Hindistan’ın iç Pazar piyasasına yönelik bir sürdürülebilirlik yasası
geliştirilmesi ve uygulanmasına dönük, iddialı bir girişimdir. Hindistan çay
endüstrisini dönüştürmeye yönelik bu girişim, endüstrinin gerçeklerini ve
küresel olarak kabul edilmiş sürdürülebilirlik ilkelerini temel almaktadır.
Program halihazırda The Sustainable Trade Initiative (IDH), Hindustan
Unilever Limited (HUL) ve Tata Global Beverages Limited (TGBL)
tarafından ortaklaşa fonlanmaktadır.
Hindistan Sürdürülebilir Çay Programı, yerel düzeyde geliştirilmiş ve
Hindistan’ın sürdürülebilir çay yasası kapsamına alınmıştır. Bu anlamlı,
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maliyet-etkin ve pratik Yasa, küresel olarak kabul görmüş temel
sürdürülebilirlik standartlarına ters düşmemektedir.
Yasa ile uyumun sadece çay tarlalarına dair rekabet gücünü artırmakla
kalmayıp, aynı zamanda bunların ulusal yasalarla uyum sağlamalarını ve
gelecekte de uluslararası sürdürülebilirlik yasalarına uygun olmalarını
sağlamaktadır. 11 başlık altında uygulanabilir kontrol noktalarının üç yıllık bir
dönem dahilinde benimsenmesi gerekmektedir; bu şekilde tam uyumla
sonuçlanacaktır. Yasa çerçevesinde teyit, tüketicilere sorumlu üretim
güvencesi vermekte ve üreticilere bunu müşterilerine inandırıcı şekilde
kanıtlama fırsatı sunmaktadır.
Sahiplik: Yasa, Hindistan çay endüstrisi paydaşları tarafından geliştirildi, onlar
tarafından sahiplenildi ve onlar tarafından yönetildi.
Gıda güvenliği: Tek bir yasa altında birleşen gıda güvenliği bileşenlerine dair
yoğun bir odak.
İyi imalat uygulamaları: Çay üretimi ve tek bir yasa altında çay fabrikalarını
kapsayan diğer etkin uygulamalar.
Düşük belgelendirme maliyeti: Yerel düzeyde eğitilmiş denetçilerin
varlığından dolayı düşük maliyet ve ardışık yıllarda dış denetçilerden oluşan
yenilikçi teyit sistemleri.
Destek: Deneyimli saha çalışanlarına ve saha ofislerine yatırım yapmak
suretiyle yasalara uyumda üreticilere destek olmak.
Sertifika sahibi; çay plantasyon şirketi, yaprak satın alan fabrika (BLF) veya
fabrika içerisindeki bağımsız üretici gruplar olacaktır. Uyum için Yasa’ya dair
giriş noktası, sırasıyla arazilerdeki fabrikalar, BLF’ler veya işleme
düzenlemelerine sahip olan, üretim siteleriyle ve küçük çiftlik sahipleriyle birlikte
çalışan yetiştirici grup temsilcileridir.

TRUSTTEA PROGRAMI ORTAKLARI

Hintli çay fabrikaları, Trusttea tasdiğine 2017 yılında eriştiler.
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Sürdürülebilir tarım uygulamalarını bir başlangıç noktası olarak alan ve daha
geniş çaplı sosyal ve çevresel konularla başa çıkmada onların ötesine geçen
girişimlerde bir dizi ortakla birlikte çalışmaktayız.
2017 yılında, sürdürülebilirlik alanındaki iyileştirmeleri yönlendirmek üzere çay
şirketleri ve perakendecilerle birlikte çalışan bir hükümet-dışı kurum olan Etik
Çay Ortaklığı’na (ETP) katıldık. Bu ortaklık, çay işçileri ve çiftçilerin geçimlerini
ve yaşam standartlarını olduğu gibi, çay üretilen ortamları da iyileştirmeye
odaklanmaktadır. 2017 yılında bir dizi programda –buna Kadınlar için Güvenlik
ve Kızlar Ortaklığı da dahil- ETP ile birlikte çalıştık.
Biz, Hindistan çay endüstrisinin sürdürülebilirlik alanındaki işbirliği olan
Trusttea’nin kurucu üyeleriyiz. Trusttea logosu, Hindistan’daki çay arazileri,
küçük çiftlikler ve –birçok kaynaktan çay satın alan fabrikalar olan- “çay
yaprağı satın alan fabrikaların” sosyal, ekonomik, agronomik ve çevresel
performansını garanti altına almaktadır. Girişim, 600’ün üzerinde çay
fabrikasını kapsamaktadır ve 40.000 küçük çiftlik sahibini ve 500.000 çay
arazisi çalışanını etkileyecektir. 2017 yılı sonu itibariyle, 536 fabrika, Trusttea
onayına erişmiştir ve böylelikle 38.000’in üzerinde küçük çiftlik sahibi ve
yaklaşık 490.000 çay arazisi çalışanı –yarısı da kadın- etkilenecektir. 2014
yılında Forum for the Future (Gelecek için Forum) ile birlikte Çay 2030’u
başlattık. Tata Global Beverages, Yorkshire Tea, James Finlays, Ethical Tea
Partnership ve Fairtrade International da girişime katıldılar. Çay 2030; üç alana
odaklanmaktadır: sürdürülebilir manzaralar, piyasa mekanizmaları ve
tüketicilerin angajmanı.

UNILEVER
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Küçük çiftlik sahipleri; dört büyük çay üretimi bölgesi arasında
bölünmektedir. Bu kişiler; Oxfam Novib ile işbirliği içerisinde, NGO Partners in
Change tarafından başlatılan bir proje yoluyla Ulusal bir Şemsiye altında bir
araya gelme sürecindelerdir.

Çay Aracıları: Belirleyici Rol. Açık artırmacılar, üretici ve alıcılarla sürekli bir
diyalog içerisinde bulunmaktadırlar ve bu kişiler, talep ve üretim modellerindeki
değişimleri izleyebilmektedir. Açık artırma şirketleri, değişen piyasa taleplerine
yanıt olarak üreticilere imalat danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Böylelikle,
çayın olumlu ve olumsuz niteliklerini üreticilerine bildirmeleri mümkün
olmaktadır. Açık artırma şirketleri zaman zaman makine satın alımı, sermaye
yatırımı gibi konularda çay üreticilerine kısa süreli finansman sağlamaktadırlar
ve bunların ödemeleri daha sonra çay satış gelirlerinden düşürülmektedir.

Plantasyon Şirketlerine Tavsiyeler: *1951 tarihli Plantasyon İşçiliği
Yasası’nın uygulanmasını lafzı ve ruhu ile iyileştirmek. Azalan gelirler
temelinde, çay endüstrisindeki işçileri koruyan mevcut çalışma yasalarını
sulandırmaya yönelik olarak plantasyon şirketlerinden herhangi bir çaba
gelmemelidir.
*Çay endüstrisinden elde edilen gelirleri, makul oranlarda bahçelere geri
döndürmek; böylelikle endüstriyi daha sürdürülebilir ve daha karlı hale
getirmek.
* Endüstriyel ilişkilerdeki “çatışma modelinden” uzaklaşarak İnsan Kaynakları
Yönetimi / Geliştirme kavramına doğru hareket etmek; keza işçiler (özellikle de
kadın işçiler) arazinin temel “varlıklarıdır”.
* Sürdürülebilirliğin tesisine yönelik maliyetlerin telafi edilmesi amacıyla küçük
çiftlik sahiplerinin ürettiği iyi kaliteli çayın, sosyal ve çevresel koşullar ihlal
edilmeksizin yüksek fiyatlardan tedarik edilmesi.

Küçük Çiftlik Sahipleri ve Özel Çay İşleme Fabrikaları * Kooperatifler
altında bir araya gelmek suretiyle çayın kalitesinin iyileştirilmesi ve
sürdürülebilirlik stratejilerinin benimsenmesi.
* Küçük çiftlik sahipleri, kalite konusunda bilinçli alıcıları birbiriyle
irtibatlandırmada onlara yardımcı olacak türden iç kontrol sistemleri ve daha iyi
yönetim pratikleri geliştirmelidir.
* Özel çay işleme fabrikaları, gıda güvenliği ve kalite boyutlarına yönelik olarak
HACCP, ISO 9000 benimsemeli ve işleme fabrikalarının sosyal
sertifikasyonuna yönelik bir standardı geliştirmek için birlikte çalışmalıdır.
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* Fabrikalar, sürdürülebilirlik harcamalarını yapmanın maliyetlerini telafi
etmek amacıyla sosyal ve çevresel koşullar ihlal edilmeksizin küçük çiftlik
sahiplerinden iyi kaliteli çay tedarik etmelidir.

Hükümet * Küçük ve marjinalleştirilmiş çiftçilere teknik ve pazarlama desteği
sağlanması.
* Plantasyonlara borç yönetim hizmetleri ve kredi planları temin edilmesi.
* Küçük ve marjinalleşmiş çay yetiştiricilerine yönelik olarak Çay Kurulu
bünyesinde ayrı bir birim kurulması.
* Çalışma yasalarının büyük plantasyonlarda ihlal edilmemesinin ve ILO’nun
insan haysiyetine uygun çalışma standartlarının sürdürülmesinin temini.
* Çay arazisi çalışanlarının sosyal güvenlik mekanizması güçlendirilmeli ve bu
sebeple özel kurumlar kurulmalı; bir uygulama mekanizması tesis edilmeli ve
bir fon kurulmalıdır. Sendikalar, bunların uygulanması ve izlenmesine müdahil
olmalıdır.
* Hükümetin, makul davranış kurallarına uyum sağlayan ve çay konusunda
faal olan farklı birimleri için tercihli bir çay tedariki sistemi kurulması ve bu
kurallara riayet eden şirketlere teşvikler verilmesi.
* Küçük çay yetiştiricileri ve özel işleme fabrikaları arasındaki ilişkinin
güçlendirilmesi. Her bir aktörün değer zinciri içerisinde hakları ve
sorumluluklarını görmelerinde yardımcı olmak üzere stratejik bir müdahale
geliştirilmesi.
* Farklı kural koyucu kurumlarla temas kurulması ve bu sertifikasyonu
benimsemek isteyen şirketler için kolaylaştırıcı rolü oynanması.

Uluslararası Çay Alıcıları * Kendi çay değer zincirleri içerisindeki koşullar
konusunda, özellikle de daha fazla nüfuzları olduğu noktada, sorumluluk
alınması.
* Teknik ve pazarlama desteği yoluyla küçük çay yetiştiricilerine destek
sağlanması.
* Sürdürülebilir bir süreç içerisinde üretilen çay için ilave bir fiyat biçilmesi.
* Çayın tedarik edildiği çay arazilerindeki sosyal ve çevresel standartların çokpaydaşlı bir şekilde izlenmesi ve teyit edilmesi.

Farklı bir bakış açısı benimseyen Hintli analistlerin, krize yol açtığını
söyledikleri bazı etmenler ise şu şekildedir:
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1.
2.
3.
4.
5.

Küresel piyasada Hint çayına yönelik ilginin azalması;
Açık artırma sistemindeki aksaklıklar;
Fiyat gerçekleştirmesinin zayıflığı;
Kusurlu bir piyasa yapısı;
Üretim maliyetindeki artış.

Bu raporun yazarı, Hindistan’daki durumu analiz etti ve kitlelere basit bir çözüm
sunmuştur. Hindistan’da çay konusunda yapılan düzenlemelere göre, fabrikaların
üretimlerinin yüzde 50’sini doğrudan yerel / deniz aşırı alıcılara satmalarına izin
verilmektedir. Bunun sonucunda, birçok denizaşırı alıcı, çaylarını özel satışlardan
alma arayışına gitmekte ve ya çay açık artırmalarına teklif vermemekte, ya da açık
artırmalarda sınırlı miktarda çay satın almaktadır. Büyük alıcılar bu politikayı
benimsediklerinde, kamuya açık çay açık artırmalarındaki talep sınırlı kalmakta ve
fiyatlar da genellikle düşük seyretmektedir – yani daha az talep olmaktadır. 2016
yılında Hindistan 1.267.360 kg çay üretilmiştir. Halka açık toplam 6 adet çay açık
artırma merkezinde, 505,7 milyon kilogram çay satışı yapılmıştır. İç piyasada
yaklaşık bir milyar kilogram çay bulunmaktadır! 2017 yılında Hindistan 1278,8 mil
kilogram (1,28 milyar kg) çay üretmiş ve bunun 240,7 kilogramını ihraç etmiştir. İç
pazara da 1.038,0 mil kilogramlık devasa bir miktar bırakmıştır.
Hindistan’ın çay endüstrisinin sürdürülebilirliğini sağlamak, hükümet için bir
önceliktir ve daha önce söylendiği gibi, bu tür bağlantılı faaliyetler konusunda
birçok kurum çalışmaktadır.

Çaylardaki böcek ilaçları
Genel olarak Çay Endüstrisi’ni etkileyen bir başka konu ise, çayda bulunan böcek
ilaçlarıdır. Azami Artık Limitleri (MRL’ler) belirlenmiştir, ancak sevkiyatı yapılan bazı
çaylar, bu limitleri aştıkları gerekçesiyle reddedilmiştir.
Böcek ilaçlarının nasıl azaltılacağına dair bir anlayış geliştirilmesi

Böcek ilacı olmayınca böcek de mi yok oluyor? Tocklai T.R.I. India
tarafından yapılan bir deney
“2014 yılında, Hindistan’da çay mahsullerinin korunmasına yönelik olarak böcek ilacı
içermeyen yöntemlerin değerlendirilmesi için bağımsız bir bilimsel çalışma
gerçekleştirmek üzere CABI – Tarım ve Uluslararası Biyolojik Bilimler Merkezi – adlı
kurumu görevlendirdik.

CABI, Tocklai Çay Araştırma Enstitüsü ile ortaklık çerçevesinde, Assam’daki çay
arazilerinde 2015-2017 yılları arasında arazi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Phulbari
çay bahçesindeki sonuçlar, ekolojik olarak yönetilen bir girişimin, böcek ilaçlarıyla
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geleneksel şekilde yönetilen bir girişimle benzeri mahsuller verebileceğini
göstermiştir. Bu, bilimsel bir çalışma yoluyla ilk kez kanıtlanmıştır.
CABI şimdilerde kırmızı örümcek, kurtçuklar, saçak kanatlılar, kara küf ve çay sineği
gibi ortak böceklerle mücadelede çay yetiştiricilere yardımcı olmak üzere en iyi
uygulamaları içeren bir araç takımı geliştirmektedir.

Çayın uzun vadeli bir geleceği olmasının sağlanması
“Genetik çeşitliliklerini anlamak için 1000 Çay kültür bitkisi incelenmiştir.
Amaç; kuraklığa, hastalıklara ve böceklere direnebilen mahsul sayısını
artırmaktır. Çay araştırma enstitüleri, üniversiteler ve çay şirketleriyle
çalışırken, dünya çapında bini aşkın çay kültür bitkisinden örnek aldılar ve
genetik çeşitliliklerini haritalandırdılar. Gelecek nesil çiftçiler ve onların
çaylarını içen kişiler için çaya dayanıklılığı güvence altına almak üzere,
canlı bir koleksiyon olarak bunlardan bir seçkiyi koruyacağız.”

Sorumluluklar ve Maliyetler – Ayrıntılarıyla aktaracağım Yağmur
Ormanı İttifakı:

Yağmur Ormanı İttifakı Sürdürülebilir Tarım Standardı;
mahsul ve büyükbaş üretiminde çalışan çiftçi grupları ve çiftlikleri
sertifikalandırmak için kullanılan standarttır. Yağmur Ormanı İttifakı’nın kadim
ortağı Sürdürülebilir Tarım Ağı (SAN), 2017 SAN Standardı’na sahip olup
Yağmur Ormanı İttifakı’na 2017 SAN Standardı için münhasır ve daimi bir
lisans vermektedir. Bu standart, “Yağmur Ormanı İttifakı Sürdürülebilir Tarım
Standardı” adıyla bilinmektedir.

Sürdürülebilir Tarım Standardı’nın ötesinde, Yağmur Ormanı İttifakı,
Sertifikasyon Kuralları’nı ve sürdürülebilir tarım sertifikasyonu
programıyla bağlantılı yükümlülükleri ve diğer tüm politikaları
yönetmektedir. Sertifikasyon programının daha kapsamlı idaresi;
sertifikasyon kurumlarına izin verilmesi ve eğitilmelerini, denetim
protokollerini, saydamlığın korunmasını, paydaşları sürece dahil eden
sertifikasyon veri tabanının tutulmasını ve sertifikasyon programının genel
kalitesinin sağlanmasını içermektedir.
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Yağmur Ormanı İttifakı sertifikasyonu, çiftliklerin çevreye dost, sosyal olarak
sorumlu ve ekonomik olarak kalıcı olmalarını sağlamaya yardımcı
olmaktadır. Bunun kadar kapsamlı bir sistem, bir takım harcamalar
yapılmaksızın etkin bir şekilde uygulanamaz, yönetilemez ve
genişletilemez.

Çiftçiler
Çiftçiler, seçtikleri sertifikasyon kurumuna, denetim hizmetleri için para
ödemektedirler. Yağmur Ormanı İttifakı, denetim maliyetlerini
düzenlememektedir. Bunlar, değerlendirilen operasyonun boyutlarına
bağlı olarak ciddi anlamda değişkenlik arz edebilir. Küçük çiftlik sahipleri,
bir iç denetim sistemi tertipleyebilirler ve toplu bir sertifikasyon alma
yoluna gidebilirler. Böylelikle denetim ve idari masrafları azaltırlar.
Çiftçiler sertifikasyon yükümlülüklerinin karşılanmasıyla bağlantılı tüm
maliyetlerden de (örneğin, tampon bölgenin genişliğine uyum sağlamak
için çiftliklerinin bazı kısımlarında üretim yapmamak, yeni uygulamalarda
bulunmak, altyapı inşa etmek, vs.) sorumludurlar.

Yağmur Ormanı İttifakı: Yağmur Ormanı İttifakı, standartlar ve politika
geliştirme ve bunların yorumlanmasından kaynaklanan maliyetler
doğurmakta, bir sertifikasyon veri tabanı ve sertifikasyon kurumlarına
yönelik bir kalite kontrol sistemi yönetmekte, şikayet ve başvuruları idare
etmekte, tedarik zinciri boyunca sertifikasyon taleplerini doğrulamak
üzere sertifikalı ürünleri izlemekte, piyasada Yağmur Ormanı İttifakı
Sertifikalı mührü teşvik etmekte ve kamusal farkındalığı artıran iletişim
araçları geliştirip etkiyi ölçmektedir.

Yağmur Ormanı İttifakı, 2010 yılında bu programın harcamalarını
kapsamak için Yağmur Ormanı İttifakı sertifikasyonundan doğrudan
yararlanan şirketlerden tek bir ücret almıştır. Katılım Katkı Payı olarak
bilinen bu ücret, Yağmur Ormanı İttifakı sertifikalı mühür ve onunla
bağlantılı diğer entelektüel mülkiyetlerin kullanımına yönelik olarak,
tedarik zincirinin ortasındaki işletmelerden (yani, Yağmur Ormanı İttifakı
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Sertifikalı çiftliklerde üretilen malları satın alan ve satanlardan) tek
seferde toplanmaktadır.
İmtiyaz ücreti ödeme sorumluluğu olan şirketler, ücretin miktarını
gösteren ve bu ücretin nasıl kullanılacağını belirleyen bir lisans
anlaşması imzalamalıdır. Halihazırda imtiyaz ücreti sadece kahve,
kakao, çay ve muzdan alınmaktadır. Ancak tüm sertifikalı çiftliklerden
elde edilen mahsulleri kapsayacak şekilde genişletilecektir. Alınan ücret;
satın alınan sertifikalı malların miktarını temel almakta ve mahsul başına
şu şekilde değişmektedir:
Sonuç itibariyle, dünyanın en büyük çay şirketi olan Unilever’in çay
ürünlerinin ve Doğu Afrika’daki tedarikçilerinin sertifikasyonuyla
başlamak suretiyle tüm çay tedarik sürdürülebilirliğini Yağmur Ormanı
İttifakı Standartları’na uygun hale getirme planlarını açıklaması ilginçtir.
Tesadüfen, Unilever’in Hindistan şubesi, Ulusal trusttea Şemsiyesi
altında yer almaktadır.
Yeni ortaklığın başlangıcı vesilesiyle konuşma yapan Yağmur Ormanı
İttifakı yönetici direktörü Tensie Whelan, Unilever’in sürdürülebilirlik
konusundaki uzun dönemli taahhüdü hakkında yorumlarda bulunmuştur:
“Çalışmasının merkezine sürdürülebilirliği yerleştirmenin değerini
anlayan bir şirketle çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz ve Yağmur
Ormanı İttifakı sertifikasyonunu çay tedarikine dahil etmek suretiyle
Unilever, dünya çapında milyonlarca çay yetiştiricisine faydalı olabilecek
türden, eşi benzeri görülmemiş bir adım atmıştır.
Bu zamana değin, 398 çay tarlası,
Hindistan’da Trusttea ve Yağmur Ormanı İttifakı tarafından
sürdürülebilir araziler olarak sertifikalandırılmıştır.
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KENYA’DA ÇAYIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

(Kenya örneğine bakalım.)
‘Kenya’da Sürdürülebilir Çay Değer Zinciri’nin Ölçeklendirilebilirliği’ projesi iki
yıl boyunca (2010-2012) Rift Vadisi’nin kuzey ve doğusundaki küçük çay çiftliği
sahipleri arasında uygulanmıştır. Bu proje, ‘Kenya Çay Geliştirme Ajansı
Sürdürülebilir Tarım Projesi’ isimli tek bir proje çerçevesinin şemsiyesi altında,
IDH1 tarafından fonlanan bir Yağmur Ormanı İttifakı – KTDA – Unilever
Girişimi’ydi. Proje, Lipton ve Kenya Çay Geliştirme Ajansı (KTDA) tarafından
2006-2008 yılları arasında yürütülen bir pilot faaliyette kazanılan deneyimi
temel almış ve küçük çay çiftlikleri sahiplerinin niş piyasalara erişimini
güçlendirmeyi hedefleyen Yağmur Ormanı İttifakı Sertifikasyonu ile sinerji
yaratmış, sürdürülebilir çay değer zincirlerini güçlendirmiştir. Çiftçileri, çay
uygulamalarının sürdürülebilirliğini güçlendirmeye hazırlamak ve sürdürülebilir
çay değer zincirlerine katkı sağlamak için iki tür faaliyet yürütülmüştür: Çiftçi
Arazi Okulları eğitimi (FFS) ve Yağmur Ormanı İttifakı eğitimi ve
sertifikalandırılması. Eğitim biçimlerini izlemek ve her iki eğitim modelinin
etkisini takip etmek üzere veriler hazırlamak için bir izleme ve değerlendirme
(M&E) planı tesis edilmiştir.
Kenya’daki küçük çay arazilerindeki çiftçilerin büyük kısmı, Kenya Çay
Geliştirme Kurumu (KTDA) aracılığıyla örgütlenmişlerdir. KTDA, sürekli olarak
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küçük çiftliklerde çay üretiminin teşvikine dair yeni yolları araştırmakta ve daha
iyi çay üretim uygulamalarını teşvik etmek suretiyle çevreye zarar vermeksizin
çay kalitesi ve üretim miktarını artırmayı hedeflemektedir. KTDA, bunu
gerçekleştirmek üzere Sürdürülebilir Tarım konusunda iyi tarım uygulamalarını
içeren bir liste geliştirmiştir. Çayın sertifikasyonu, KTDA tarafından mevcut
piyasaların ayakta kalmasına yardımcı olmanın ve yeni piyasalara erişmenin,
dolayısıyla KDTA’nın piyasa payını sürdürüp iyileştirmenin bir yolu olarak
görüldü. RA sertifikasyonu, KTDA’ya, Unilever’in bir şirketi olan ve 2007
yılında Avrupa’da satılan tüm Lipton sarı etiketli çay poşetlerinin içindeki çayı
2015 yılı itibariyle RA sertifikalı çiftliklerden almayı hedefleyen Lipton
tarafından verilmiştir. Dört KTDA fabrikası 2009 yılında RA sertifikasyonu elde
etti. Birçok KTDA fabrikasına Fairtrade (FLO) için sertifika verildi ve diğer beş
KTDA fabrikası, 2011 yılında UTZ sertifikasyonu için hazırlandı.
Yağmur Ormanı İttifakı, arazi kullanımı uygulamalarını, ticari uygulamaları ve
tüketici davranışını dönüştürmek, daha az su kirliliği ve daha az toprak
erozyonu yaşanmasını sağlamak, çevreye ve insan sağlığına yönelik tehditleri
azaltmak, vahşi yaşam habitatını korumak, daha az atık oluşturmak, daha az
su kullanmak ve daha etkin çiftlik yönetimi sağlamak suretiyle biyo-çeşitliliği
korumak ve sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak üzere çalışmıştır. Bu
uygulamalar, çiftlik çalışanlarının koşullarında ve çiftçiler için karlılık ve rekabet
gücünde tedrici bir iyileştirmeyle sonuçlandı ve çiftçiler ile yeşilciler arasında
daha fazla dayanışma doğurmuştur. Ürünün içindeki çayın en az yüzde
30’unun RA sertifikalı çiftliklerden gelmesi durumunda 3 RA mührü, işlemden
geçmiş çay ürünlerinde kullanılabilir.
Bu çalışma, küçük çiftlik sahibi çay üreticileri için iki eğitim biçiminin etkisi
üzerine odaklanmıştır: 1. Tüm çiftçilere erişebilmek için tüm fabrikalarda Çiftçi
Arazi Okulları yoluyla Eğitim (FFS). FFS kolaylaştırıcıları; FFS gruplarıyla
yoğun bir şekilde çalışan KTDA ek personelidir. 2. RA ve onun uygulayıcı
ortağı Partner Africa tarafından, fabrikaların piyasa taleplerine göre RA
Sertifikalı Statüsü elde etmeleri için Öncü Çiftçilere Doğrudan Eğitim
(eğitmenlerin eğitimi). RA programına göre kolaylaştırıcılar; KTDA ek
personeli, RA ve Partner Africa personeli tarafından desteklenen Öncü
Çiftçilerdir. Öncü Çiftçiler ise, çiftçileri SAN standardı konusunda eğitirler ve
çiftlik düzeyinde iç denetimler gerçekleştirirler; keza RA eğitim modeli, her bir
fabrikadaki her bir çiftçiye erişmeyi hedeflemektedir. Eğitim, Sürdürülebilir
Tarım Ağı (SAN) standardının uygulanmasıyla sınırlıdır.

FFS eğitimi ile RA eğitimi arasındaki fark; eğitim yaklaşımlarının farklı
hedefleri olmasıdır.
1. FFS eğitimi, iyi tarım uygulamaları, çiftçilerin güçlendirilmesi konuları
ve toplumsal olan ve olmayan konularda kapsamlı ve katılımcı bir eğitim
vermek ve kolektif eylem faaliyetleri başlatmak üzere tasarlanmaktadır.
Dolayısıyla, eğitim, RA eğitiminden daha kapsamlıdır. Farklı konularda
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eğitim, gelecekte SAN standardıyla uyumda yardımcı olabilir; ancak
kendi başına sertifikasyon yükümlülüklerini sağlamayacaktır. Müfredatın
önemli bir kısmı çay üretim tekniklerine (örneğin; yaprakların
koparılması, boşaltılması) odaklandığı için, verimlilik ve yeşil yaprak
kalitesinin çiftliklerde artması ve çiftçilerin daha yüksek bir gelir elde
etmesi beklenmektedir.
2. RA eğitimi spesifik olarak çiftçilerin RA sertifikasını almalarında onlara
yardımcı olmak üzere tasarlanmaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve iç
denetim hizmetleri sunmak üzere hem çiftlik düzeyinde uyum, hem de
grup (+fabrika) düzeyinde iç yönetim sistemi söz konusudur. Yağmur
Ormanı İttifakı’na göre; sertifikalı ürünler için daha yüksek bir piyasa
talebi, daha yüksek çay fiyatları anlamına gelebilir ve bu da çiftçileri
etkilemelidir; keza KTDA saydam bir fiyatlandırma sistemi
uygulamaktadır. Bu iki unsurun bileşkesi, Yağmur Ormanı İttifakı’nın,
eğitim faaliyetleri ve sertifikasyonun zaman içerisinde daha yüksek çiftlik
gelirlerine de yol açacağına inanmasını sağlamaktadır. Her iki eğitim
modeli de, RA sertifikasyonuna yönelik standartların karşılanmasında
etkilidir.
İzleme, sistemin ilerlemesini ve yapılan tespitleri değerlendirmek üzere
düzenli olarak gerçekleştirilecektir.
Plantasyonlar ve fabrikalara yönelik olarak bu Kenya modeli, yıllar
içerisinde başarılı olmuşa benzemektedir.
Her ne kadar çay endüstrisi, işçilerin maaşının artırılmasından memnun
olacak olsa da, en önemli şey, çay endüstrisinin genelinin
sürdürülebilirliği olmalıdır ve bu husus da dikkate alınmalıdır. Diğer vaka
araştırmalarında belirtildiği gibi, azalan çay fiyatları, çay endüstrisi
üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve açmıştır da. Kenya’nın çay
gelirleri, çay endüstrisine en büyük katkıyı yapmaktadır: 2015 yılında
Kenya 1,2 dolar kazanmıştır. Bununla birlikte, girdi maliyet etmenleri ve
işgücü maliyetleri, 2001-2015 yılları arasında yüzde 200 oranında
artmıştır! Hükümetin 2015 yılında gübre maliyetlerine sübvansiyon
vermesine karşın bu durum da sürdürülebilir olmamıştır ve üretim
maliyetini azaltmayacaktır. Elektrik maliyeti yüzde 100, dizel maliyeti ise
yüzde 345 oranında artmıştır! Aslında, işgücü maliyetleri, üretim
maliyetinin yüzde 50-60’ını temsil etmektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, eğer çay endüstrisinin geneli gelecekte
sürdürülebilir hale gelecekse, çay fiyatlarında istikrarı sağlamak üzere
bir çözüm bulunmalıdır.
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Kenya Çay Geliştirme Otoritesi (KTDA) küçük ölçekli çay çiftçilerini sahip
olduğu 56’nın üzerinde çay üretim fabrikasını yönetmekte ve mahsulün
yüzde 60’ını üretmektedir. Kenya’nın geçtiğimiz yıl (2017) üretimi
yaklaşık 440 mil kilogram idi. Dolayısıyla, KTDA mahsulü 264 mil
kilogram olacaktır.
TÜRKİYE– Çay & Sürdürülebilirlik
Çay bahçelerinin büyük kısmı, Karadeniz’e yakın bir bölgede, Türkiye’nin
kuzeydoğusunda yer alan dağlık Rize kentinde bulunmaktadır. Buradaki iklim
koşulları, çay yetiştirmek için idealdir: kar, çay bitkilerini mantar ve zararlı
böceklere karşı korumakta ve yazın çok fazla yağmur yağmaktadır.
Çay, kültürel olarak çeşitli olan bu Avrasya ülkesindeki tüm demografilerde
ulusal bir mahsuldür. Türkler, kişi başına tüm uluslardan daha fazla çay içerler
ve yerli üretim çayın büyük kısmı, ülke sınırları içerisinde tüketilmektedir.

Türkiye’nin dünya çapında kişi başına en yüksek çay tüketimine sahip
ülke olması (kişi başına 3,16 kg) sizi şaşırtmasın. Türkiye’de çayın tarihi,
sadece 1930’lara dayanmaktadır. Bu tarihten önce kahve tüketiminin ağırlıklı
olduğu bir ülkeydi.
Çay üretimine yönelik ilk girişim, II. Abdülhamit döneminde (18761909) Anadolu’nun
kuzeybatısında
bulunan
Bursa
kentinde
gerçekleştirilmiştir. Ancak, iklim koşulları sebebiyle bu girişim başarılı
olamamıştır. Ardından girişimler, iklim koşullarının çay üretimi için daha
uygun olduğu Doğu Karadeniz bölgesine yönlendirilmiştir. Çay üretimi,
1930’lu yılların sonunda başlamıştır, ancak İkinci Dünya Savaşı sebebiyle ilk
çay fabrikasını 1947 yılında açmak bir on yıl daha almıştır.
Bugün Rize (çay üretiminin yüzde 60-65’inin üzerinde bir kısmına karşılık
gelmektedir), Trabzon, Artvin, Ordu ve Giresun kentlerinde 200.000’i aşkın
çiftçi bulunmaktadır ve bunlar her sene 250.000 tonu aşkın (253 mil kilogram)
çay üretmektedir. Çay plantasyonları, 1000 metreye dek çıkan rakımlarda
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yetişmektedir. Bu plantasyonlarda yetiştirilen çaylarda böcek ilacı
bulunmamaktadır. Hava koşullarına bağlı olarak, çay hasadı her sene üç ila
dört kez yapılmaktadır.

Fabrikaya götürülmek üzere yola çıkan taze çay
yaprakları
Her ne kadar Türkiye en fazla çay üreten ülkelerden biri olsa da, çay ihracat
hacmi beklenmedik düzeyde düşüktür. Bunun temelde üç sebebi
bulunmaktadır. Öncelikle; iç tüketim yüksektir. İkinci olarak, Türkiye’nin
alıcıların yükümlülüklerine uygun olarak uluslararası olarak kabul görmüş
kalitede çaylar üretmesi gerekmektedir. Üretim maliyeti oldukça yüksektir;
keza hükümet iyi veya kötü olmasından bağımsız olarak yeşil yaprak için bir
oran belirlemektedir. Diğer ana çay üreticisi ülkelerde ise küçük çiftlik
sahiplerinin geliri, yaprağın kalitesine göre biçilen fiyatı temel almaktadır.
Dahası, çay ithalatı üzerine getirilen yüksek vergi oranı (yüzde 145),
ithalattan caydırmaktadır ve Türkiye’deki piyasanın, uluslararası çay
fiyatlarının dalgalanması karşısında ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır.
1971 yılında kurulan, devlete ait çay şirketi Çaykur, bugün piyasadaki başlıca
oyuncu olup, piyasa payının yüzde 60’ından fazlasına sahiptir. Çaykur, 1984
yılına kadar piyasada tekel pozisyonundan faydalanmaktaydı. Bu tarihte ise
özel şirketlerin çay üretmesine izin verilmiştir. O tarihten itibaren özel şirketler
piyasada yaklaşık yüzde 40 oranında pay elde etmişlerdir. Bugün Çaykur’un
50’den fazla fabrikası çay işlemektedir. Türkiye’de çay üretiminde böcek ilacı
olmadığı için, organik çay üretmek de oldukça elverişlidir. Çaykur, bu
sebepten ötürü, organik çaya yönelik artan talebi karşılamak üzere Rize’de
organik bir siyah çay fabrikası açmıştır.
Türkiye’de yeşil ve beyaz çayın giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte
Çaykur, bunlardan da oldukça küçük miktarlarda üretmeye başlamıştır.
Dolayısıyla, üretimin büyük kısmı halen siyah çay olup bu durum pek
değişeceğe benzemiyor.
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Önemli bir gelişme, 26 Haziran 1986 tarihinde Çay Standartları Yasası No.
TSE 4600’ün çıkarılması olmuştur. Buna göre, siyah çay için asgari ihracat
standardı olarak ISO 3720 standartlarının (siyah çay – tanım & temel
yükümlülükler) izlenmesi öngörülmüştür. Piyasaya standart-altı çay tedarik
edilmemesi kararlaştırılmıştır. Bu sadece bir başlangıç noktasıydı ve
iyileştirilmesi gerekmekteydi. Dolayısıyla, on yıl sonra bu yasanın yerine
Türk Gıda Kodeksi – Siyah Çay Tebliği No. 96 – 10 getirildi. Üreticiler, tebliğde
tanımlanan standartlar uyarınca çay üretip paketlemek zorundadır. 1995 yılı
Haziran ayında yayımlanan bir başka tebliğin ardından, çay işleme birimleri /
fabrikaların, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı nezdinde kayıt altına alınmış
olan kendi markalarına sahip olması zorunluluğu getirilmiş ve paketler
üzerinde içeriğin belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. Üreticiler veya işleyiciler de
kendi ürünlerini Bakanlık lisansı çerçevesinde üretmekle yükümlüdür. Ayrıca,
ürünlerini spesifik bir isim altında üretme niyetindelerse bir ticari marka
sertifikası almaları zorunludur. Devlete ait tüm fabrikalar (Çay Kurulu altında)
bu sertifikalara sahiptir. Çaykur, Türkiye’de üretilen çayın yüzde 65’ini
üretmektedir ve 50’nin üzerinde fabrikaya sahiptir. Çayın geri kalan kısmı
(yüzde 35), 230 adet çay işleme birimi bulunan özel sektör tarafından
işlenmektedir. Her ikisi de Ortodoks ve Rotorvan işleme yöntemlerini
kullanmaktadır. Bu rakam, 2002 yılında 150’ye erişmiştir (FAO, 2003).
Türkiye’de çay yetiştiriciliğin başlangıcında ana hedef, sadece iç talebin
karşılanmasıydı. Bununla birlikte, görece olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde
çay ticareti ve endüstride önemli değişimler yaşandı ve bugün Türkiye
dünyanın önde gelen çay üreticileri arasında önemli bir konuma sahip olup
dünya çay üretiminde (ITC verilerine göre) beşinci sıradadır. Dolayısıyla,
çiftçilerin çay yetiştiriciliği konusunda herhangi bir tereddüdü bulunmamaktadır.

Türk çayında Lipton (Unilever) senaryosunu inceleyelim.
Unilever, Lipton’un çay poşetlerinin tümünün Yağmur Ormanı İttifakı sertifikalı
arazilerden gelmesini hedeflemektedir ve 2020 yılına kadar Unilever’in çayının
yüzde 100’ü sürdürülebilir bir kaynaktan temin edilecektir.

En eski çok-uluslu tüketici ürünü şirketlerinden biri, ham madde
tükenmesi riskiyle karşılaştığında, bu durum yerel tarımı ne ölçüde
koruyabilir? Ve bundan sonra ortaya konabilecek herhangi bir çaba
tüketicilere nasıl iletilebilir?
2010 yılında Unilever CEO’su Paul Polman, 2020 yılına kadar tarımsal ham
maddelerin yüzde 100’ünün kaynağını belirlemek ve 500.000’in üzerinde
küçük çiftlik sahibi çiftçiyi ve küçük ölçekli dağıtımcıları tedarik zincirine
entegre etmek üzere Yağmur Ormanı İttifakı ile birlikte çalışmak suretiyle
kalkınmakta olan ülkelerdeki geçim kaynaklarını iyileştirmek üzere iddialı
hedefler belirlemiştir. Türkiye’deki üretimin yaklaşık 25 yıl içerisinde çarpıcı
biçimde düşmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla, Unilever’in Lipton markası, bu
hedeflerle tam angaje hale gelmiştir. Unilever, sürdürülebilirlik konusunda
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bir lider ve çay sektöründe iyi bilinen bir yenilikçi haline gelmiş ve yerel tarım
endüstrisine uzun vadeli istikrar açısından faydalar sağlamıştır.
Lipton Türkiye, çiftçilerin ihtiyaçlarını değerlendirmiş ve masaya 8 spesifik
proje getirmiştir:
Çiftçilerin eğitimi
Katı atık toplama sisteminin kurulması
Bölgede atık su yönetim sistemleri
Kadın çiftçilere sağlık taramaları yapılması
Toprağın koşullarının analiz edilmesi için toprak analiz laboratuvarı
kurulması
6. Suni gübre kullanımına dair düzeltici tedbirler
7. Unilever, çiftçilere Yağmur Ormanı İttifakı denetçilerinden gelen verileri,
toprak analizi sonuçlarını ve çiftçi eğitimi oturumlarını
kayıt altına almaları için mobil araçlar sağlamak üzere
RİZE KENTİNDE ÇAY
çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi ile (Vodafone)
BAHÇESİ
ortaklık kurmaktadır. Vodafone, Lipton’un ihtiyaçlarına
özel bir tablet uygulama geliştirmiştir.
8. Akdeniz Üniversitesi ile bir tohum projesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi
ile bir atık su yönetim projesi de dahil olmak üzere Türkiye çapında
birçok üniversite ile ortaklıklar.
1.
2.
3.
4.
5.

Tüm bunlar Unilever ile bu kurumların çalışanları ve çay alanında çalışan
küçük çiftlik sahipleri arasında sağlıklı bir ilişki ve etkileşim kurulmasına katkı
sağlamıştır. Genel itibariyle, Lipton Türkiye ekibi, iş güvenliği, erozyon
denetimi, budama, gübreleme, atık yönetimi, kayıt tutma ve biyo-çeşitlilik
alanlarında 17.000’i aşkın çiftçiyi eğitmiştir.

Türkiye’nin Rize kentinde nüfusun yarıdan fazlası geçimini çaydan
sağlamaktadır ve çiftçilik, peyderpey organik uygulamalara doğru ilerlemeye
başlamıştır. “Üretimimizi yavaş yavaş organik yetiştiriciliğe dönüştürüyor ve
kararlı bir şekilde Avrupa pazarlarına yöneliyoruz,” diyor Çaykur Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu.
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4. SONUÇ
TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ: Hasadın yıl boyunca devam ettiği Sri Lanka veya

Hindistan’ın aksine, Türk çayının hasadı yılda üç-dört kez yapılmaktadır.
Böylelikle, büyüme mevsimini kısıtlayan soğuk kış aylarına rağmen, kalıcı bir
mahsul elde edilmektedir.
Yani; budama, gübreleme ve hasat kısıtlı
bir zaman dilimi içerisinde
gerçekleşmektedir. Lipton’un Rize
bölgesinde birçok çay arazisi bulunmaktadır
ve yaklaşık 15.000 üreticiyle çalışmaktadır..
Program, çiftçilere 1,65 milyon dollar
kazandırmaktadır.

FAO’nun
2017
yılındaki
istatistiklerine göre, çay, yaklaşık 50 ülkede yetişmektedir. Ancak, 10 ülke,
dünyadaki çay üretiminin yüzde 90’ından fazlasını üretmektedir. Bunlar; Çin,
Hindistan, Kenya, Sri Lanka, Vietnam, Türkiye, İran, Endonezya, Arjantin ve
Japonya’dır. Bu ülkeler arasında Çin en büyük üreticidir. Çay üreticileri,
sürdürülebilirliklerine etkin ve olumlu şekilde katkıda bulunabilen örgütler
aramaktadır.
Bununla birlikte, son kertede sürdürülebilir dönüşüm sadece çiftçiler veya
bizim gibi çevre koruma örgütleri tarafından yönlendirilmeyecektir. Bu sürece,
endüstrinin lider kurumları ve tüketici talebi yön vermelidir. Büyük emtianın
sertifikasyonu da bundan kaynaklanmaktadır.

“Sertifikasyon artmaktadır; çünkü şirketler ve tüketiciler, eylemlerinin
daha iyi bir gelecek açısından etkisini anlamaya başlamaktadır.”

TÜRKİYE’DE ÇAYIN GELECEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI:
Çaydaki kimyasallar söz konusu olduğunda Türkiye’nin kendine has bir
avantajı söz konusudur. Bu, ciddi bir meseledir. AB düzenlemeleri, çaydaki
Azami Kalıntı Limitleri (MRL’ler) konusunda oldukça sıkıdır. Türkiye ise, çay
çalılarının üstlerini kaplayarak onları zararlı böceklerden koruyan kar
yağışları açısından şanslıdır.
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ÇAY TARLALARINI KAPLAYAN KAR AŞAMALARI VE ARDINDAN BAHAR GELİR VE HER
YER YEMYEŞİL OLUR.

Dolayısıyla, Türkiye’de çaylarda böcek ilaçları, mantar ilaçları ve zararlı
kimyasallar bulunmamaktadır. Rize’de AB’nin ve Türk hükümetinin destekleyip
finanse ettiği Çaymer projesi, doğru yönde atılmış bir adımdır. Burası, siyah ve
yeşik çay için küçük ve iyi bir fabrikaya ve çay tadımı, çayların analizi, vs
konularında ileri düzey bir laboratuvara sahiptir. Türkiye’de çay endüstrisinin
sürdürülebilirliği doğrultusunda çalışan bu laboratuvar, çayları analiz
edebilmekte ve çaylarının AB standartlarına uyum durumu konusunda
üreticilere / fabrikalara raporlar hazırlamaktadır. En önemli görev; Çaymer
fabrikasının iyi bir şekilde ilerleyen deneyler gerçekleştirdiği uluslararası piyasa
yükümlülükleri açısından kabul edilebilir nitelikte çaylar üretilmesidir.
Bu hedefe erişildiğinde Türk çayına oldukça fazla bir talep gelecektir; keza
üretilen çayın çözeltileri ve çay derecelerinin yaprak görünümü ideal olarak,
denizaşırı alıcıların ihtiyaçlarına uygun olacaktır. Türk çayının bir diğer
avantajı ise, “BÖCEK İLACINDAN MUAF” olmasıdır.
Bu, Türkiye’de çay endüstrisinin sürdürülebilirliğine çok büyük bir katkı
sunacaktır.
Ardından – Bu bilinç düzeyinin geliştirilmesi — ve dolayısıyla çiftçileri ve çevreyi
önemseyerek üretilen malların piyasası genişletilecektir. Bu, her zaman için her iki
kurumun da asli önceliği olacaktır. Bu kurumlar çerçevesinde güçlerini birleştiren
küçük çiftlik sahipleri, dünyanın en büyük ve en meşhur markalarından bazılarının
tedarik zincirlerine kapsamlı bir sürdürülebilirlik vizyonu entegre etme kapasitesine
sahip olacaktır.
UTZ ile yeni birleşen kuruma Yağmur Ormanı İttifakı adı verilecektir ve bu ittifak, hem
bilinçli tüketicileri hem de –genellikle temel ekosistemlerin öncelikli koruyucusu
olarak- tabiat üzerinden geçimini sağlayan sorumluluk sahibi çiftçileri sürece dahil
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eden, güvenilir ve kamuya mal olmuş bir markayı temel alacaktır. Tek bir
sertifikasyon standardı olacak ve dünya çapında milyonlarca çiftçi için
sürdürülebilirliğin dönüşümünü basitleştirecek. Bu, tüketicilerin daha modern,
etkin ve sürdürülebilir üretim ortamı yoluyla sorumluluk sahibi tedarik zincirleri inşa
edip güçlendirme doğrultusunda şirketleri teşvik edecek. Her şey bir yana, birleşik
Yağmur Ormanı İttifakı, sürdürülebilirliğe giden yolun tek yol olduğu kanısıyla
hareket edecektir. Türkiye, daha sürdürülebilir bir çay endüstrisinin geleceği için bu
yoldan ilerlemelidir.

Sayfa 43 / 44

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

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

