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Yönetici Özeti 

 
Dünyadaki çay üretimi (siyah, yeşil, instant çay ve diğerleri) 2016 yılında 5,73 milyon tona ulaşmıştır 

(Şekil 1). Çin, 2,44 milyon ton üretimle dünyanın en büyük çay üreticisi konumundayken, Hindistan 

1,27 milyon tonluk üretimiyle dünyanın ikinci büyük çay üreticisidir. Hindistan’ın ardından sırasıyla 

475.300 ton ve 295.300 ton ile Kenya ve Sri Lanka gelmektedir. Türkiye ise 254.000 ton üretimle 

dünyanın en büyük beşinci çay üreticisi ülkedir (Şekil 2). Dünya çapında siyah çay üretimi her yıl yüzde 

3,0; yeşil çay ise son on yılda sabit fiyatların devam etmesi ve yeşil çayın algılanan sağlık faydalarına 

yanıt olarak yüzde 5,4 oranında artmıştır.  

 

Dünyadaki çay ihracatları son on yılda her yıl yüzde 1,4 oranında artmış ve 2016 yılında 1,75 milyon 

tona ulaşmıştır. Kenya ise, 2016 yılında 436.924 ton ihracatla dünyanın en büyük çay ihracatçısı ülkesi 

haline gelmiştir. Ne yazık ki Türkiye 6117 ton ihracatla bu sıralamaların en sonunda yer almaktadır. 

Ülke bazında çay ihracatlarından elde edilen küresel satışlar 2017 yılında 7,8 milyar dolar düzeyine 

ulaşmıştır. İhracat değerlerine göre Çin uluslararası piyasanın yüzde 20,2’sine sahipken, Sri Lanka 

yüzde 19,3’ünü, Kenya ise yüzde 18,2’sini elinde tutmaktadır. 30.sırada yer alan Türkiye, 25 milyon 

dolar ile küresel piyasa payının yüzde 0,3’üne sahiptir.  

 

Türkiye’nin ihracat kapasitesini artırmak için ürün kalitesini iyileştirmek, çay üreticisi KOBİ’lerin 

verimliliğini artırmak ve aynı zamanda yeni pazarlama stratejileri geliştirmek gereklidir.  

 

Faaliyet C2.1.4.1 Çay Üretimine dair Uluslararası En İyi Uygulamalar tespit edilip incelenecektir. Bu 

amaç doğrultusunda, çay endüstrisinin üretici ve ihracatçı olarak en meşhur oyuncularına dair teknik 

bilgiler bu raporda yer almaktadır.  

 

 
Şekil 1. Dünyada Çay Üretimi 
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Şekil 2. Dünyanın En Büyük 10 Çay Üretici Ülkesi  

 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK ÇAY ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜLKELER   

ÇİN 

Çay, Çin’in antik dönemden beri yaşantısında önemli bir rol oynamaktadır. Çin çayının yaklaşık 5000 

yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Hatta çayın tesadüf sonucu keşfedildiği söylenmektedir. 

Efsaneye göre antik çağın ilk dönemlerinde imparator Shen Nong, çayı rastlantı eseri keşfetmişt ir. 

İmpararator, insanları kaynamış su içmek suretiyle hastalıklardan koruyabileceğini düşünmüştür. 

Dolayısıyla hizmetçileri Shen Nong için su kaynatmıştır. Günlerden bir gün, hizmetçilerinden biri 

uzak bir bölgeye doğru yola çıkan imparatora su kaynattığında, bir yaprak suyun içine düşmüştür. 

İmparator, sıvı karışımla oldukça ilgilenmiş, bir yudum almış ve tadını oldukça ferah bulmuştur. 

Ancak, çayın kullanımına dair bir Çin sözlüğü olan The Erya’da Zhou Hanedanlığı’na (İ.Ö. 1046-256) 

dek dayanan bir geçmişi de vardır. Çin, dünyada çayın kullanımını ilk keşfeden ülkedir. Çay, en 

başta insanları uyanık tutmak üzere bir ilaç olarak kullanılmıştır. Çay, Han Hanedanlığı (İ.Ö. 206 -İ.S. 

220) ve Tang Hanedanlığında da (İ.Ö. 618 – 907) tıbbi açıdan işlevsel bir bitki olarak kullanılmıştır. 

Song Hanedanlığı (İ.Ö. 690-1279), çayın gelişimi açısından bir diğer önemli dönemdir. Çay hakkında 

kitaplar, şairler ve çizimler, Song Hanedanlığı sırasında çay ticaretini destekleyen tüm ülkede 

popüler olmuştur. Bu hanedanlıkta sosyal amaçlı çayhanelerin sayısı hızla artmıştır. Çay kültürü 

günbegün oluşmaktadır. Çay, gündelik yaşantının temel bir içeceği haline gelmiştir. Çay, sıradan 

insanların yaşamlarına dokunmuş ve halkın tüm katmanları tarafından sevilir olmuştur. Hükümet de 

çay ağaçlarının özgürce dikilmesine izin vermiştir. Daha sonraları, yeşil çay, çiçek çay, oolong çayı ve 

siyah çay da dahil olmak üzere Ming ve Qing Hanedanlıklarında daha fazla çay kategorileri 

olmuştur. Çayın imalat süreci gelişmiştir ve bu durum çayın içim tarzlarını da etkilemiştir.   

Günümüzde çayın sosyo-ekonomik yaşantılarında oldukça özel bir yere sahiptir. Çin sokaklarında 

çay dükkanları ve çayhaneler bulmak kolaydır. Çin’in çay kültürü ve sanatı birçok insanı 

cezbetmektedir. Çinlilerin yaşantısında da yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir.  
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2016 yılında 2,44 milyon tonluk üretimiyle Çin dünya üretiminin yüzde 42,6’sına karşılık 

gelmektedir. Her ne kadar Çin dünyanı en büyük yeşil çay üreticisi ülke olsa da, dark, siyah, sarı, 

beyaz ve oolong çay da bu ülkede üretilmektedir.  

 
 Şekil 3. Çin’in Üretiminde Farklı Çay Türlerinin 
Oranı

 
 
Çin’in yeşil çayı, üretimin yüzde 63,14’üne sahiptir. Aynı zamanda iç piyasada en popüler içecektir.  

 

Şekil 4. Tavada kızartarak çay işleme  
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Başlıca iki yeşil çay üretim yönteminden biri olarak, tavada kızartmak, emek yoğun bir yöntemdir. 

Ayrıca, tavada kızartılarak yeşil çay üretimi, Rize ve dolaylarında çay üreten KOBİ’ler tarafından küçük 

miktarlarda üretime uygundur.  

 

Şekil 5. Açık Havada ve Kapalı Mekanda Beyaz Çay Soldurma  

 
 

Çin’de Çay Üretilen Bölgeler  

Anhui, Çin 

Guangxi, Çin 

Henan, Çin 

Jiangsu, Çin 

Sichuan, Çin 

Fujian, Çin 

Guizhou, Çin 

Hubei, Çin 

Jiangxi, Çin 

Yunnan, Çin 

Guangdong, Çin 

Heilongjiang, Çin 

Hunan, Çin 

Shandong, Çin 

Zhejiang, Çin 

 

Çin’in Başlıca İşlenmiş Çayları 

Yasemin Çayı 

Gunpowder Yeşil Çay 

Lapsang Souchong 

Silver Needle 

Siyah Çay  

Bi Luo Chun 

Yeşil Çay  

Dragon Well (Long Jing) 

Jasmine Pearls 

Oolong Çayı 

Chun Mee 
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Meyveli Yeşil Çay  

Keemun 

Beyaz Peony Çay 

Aromalı Yeşil Çay  

Beyaz Çay  

Tie Guan Yin 

Young Hyson 

 

Çin, 216.191 ton yeşil çay ihracatıyla yeşil çay ihraç eden ülkeler arasında birinci sırada yer 

almaktadır. 

 

ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, Çin’in çay endüstrisinden, çay araştırma 

enstitülerinden ve çay çiftçileri derneklerinden en iyi geleneksel yeşil, beyaz, dark (fermente) çay 

üretim uygulamaları, en iyi yolma uygulamaları, en iyi soldurma uygulamaları ve yaprak görünümünü 

doğru bir şekilde tutmaya yönelik en iyi uygulamalar konusunda yararlanabileceklerdir. Ardından Çay 

İstişare Birimi çalışanlarının, verimlilik ve ürün kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle 

deneyimlerini paylaşmaları gerekmektedir.  

 

Çin’de beyaz çay, el yapımı çaylar ve fermente çaylar, ihracat paylarında önemli bir yere sahiptir ve 

yüksek gelirler yaratmaktadır. Bu tür çaylar, ÇAYMER’in Çay İstişare Birimi yoluyla çay üreticisi 

KOBİ’lere sunulmalı ve açıklanmalıdır.  

HİNDİSTAN 

 

Hindistan, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci çay üretici ülkesi. Aynı zamanda, 1,27 milyon 

tonluk üretimiyle dünyanın en büyük siyah çay üreticisidir.  

 

Tarihsel olarak bakıldığında, Hindistan sadece siyah çay üretmiştir. Ancak, Hindistan’da üretilen çay 

türleri ve çayın büyük kısmı halen siyah çay olmasına karşın, son yıllarda aynı zamanda yeşil, beyaz ve 

hatta oolong Hint çaylarında da bir artış söz konusudur. Hindistan’ın en meşhur çay üretim bölgeleri; 

Darjeeling ve Assamdır. Ancak Nilgiri ve Sikkim’de de kayda değer miktarda çay üretilmektedir ve çay 

dünyanın diğer birçok kısmında da yetişmektedir. Darjeeling, Hindistan’ın diğer herhangi bir 

bölgesinden çok daha fazla bir şekilde yeşil, oolong ve beyaz çaylara doğru çeşitlenmektedir.  

 
Şekil 6. Makine ve elle çay hasadı 
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Hem geleneksel hem de CTC yöntemleri, Hindistan’da siyah çay işlemek için kullanılmaktadır. 
CTC, üretimin yaklaşık yüzde 89’una karşılık gelirken; geleneksel yeşil ve instant çay geriye 
kalan yüzde 11’lik kısma karşılık gelmektedir.  
 

Hindistan’daki Çay Üretim Bölgeleri  

Arunachal Pradesh, Hindistan 

Darjeeling, Hindistan 

Kerala, Hindistan 

Assam, Hindistan 

Himachal Pradesh, Hindistan 

Sikkim, Hindistan 

Bihar, Hindistan 

Jalpaiguri, Hindistan 

Tamil Nadu, Hindistan 

 

Hindistan’ın Başlıca İşlenmiş Çayları 

Chai / Baharatlı Çay  

Yeşil Çay  

Irish Breakfast 

Assam 

Earl Grey Çay 

Naneli Siyah Çay  

Siyah Çay  

English Breakfast 

Vana Tulsi 

Aromalı Yeşil Çay  

Earl Grey Yeşil Çay  

Tulsi / Holy Basil 

Aromalı Siyah Çay  

Bitki Çayı  

Meyveli Siyah Çay  

Beyaz Çay  

 

Şekil 7. CTC Siyah Çay İşleme Tesisi 
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Hindistan’ın siyah çay ve instant çay üretim tesisleri konusunda iyi bir geçmişi bulunmaktadır. Aynı 

zamanda, çay üretimi, seçimi ve siyah çay imalatı konularında uzun bir deneyimi olan UPASI ve 

TOCKLAI isimli iki araştırma enstitüleri vardır.  

 

Ağırlıklı olarak siyah çay üreticisi bir ülke olan Hindistan, ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare Birimi 

çalışanlarının en iyi CTC yöntemi uygulamaları, siyah çayı en iyi yolma uygulamaları, en iyi sarma, 

soldurma ve oksitlendirme uygulamalarından yararlanacakları, ağırlıklı olarak siyah çay üreten bir 

ülkedir. Akabinde Çay İstişare Birimi çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini artırmak üzere çay 

üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

KENYA 

Kenya, 475.300 tonluk çay üretimiyle dünyanın en büyük üçüncü çay üreticisi ülkedir. 436.924 tonluk 

üretim, 2016 yılında ihraç edilmiştir. Bu rekor düzeydeki ihracatla Kenya, siyah çay üreticisi ülkeler 

arasında birinci sırada yer almaktadır.  

 

Şekil 8. Kenya’da Çay Yolma ve Kenya’nın Mor Çayı    

 
 
Kenya’da üretilen çayın büyük kısmı, harmanlarda kullanılan dökme siyah çaydır. Bununla birlikte, 

Kenya’nın özel çay endüstrisi son yıllarda gelişmektedir ve beyaz matcha gibi yeni çay türleri de dahil 

olmak üzere Kenya’da üretilen yeşil ve beyaz çaylar vardır.  
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“Mor çay” adı verilen yeni ve kendine özgü bir çay bitkisi çeşidi (Camelia sinensis TRFK306) sadece 

Kenya’da yetiştirilip geliştirilmektedir. Mor çay spesifik olarak ekstra yüksek antosiyaninle 

geliştirilmiştir ve yeşil çay ve diğer herhangi bir çaya kıyasla daha büyük bir antioksidan faaliyeti 

güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Mor çayın içerisinde, aktioksidan, antienflamatuar, 

antimikrobiyal, sinir koruyucu, göz sağlığını güçlendirici, protein oksitlenmesini önleyici, kılcal damar 

stabilliğini artırıcı, kolajenleri destekleyici, hücreler-arası C vitamin düzeylerini artırıcı özellikleri 

bulunan kırmızı ve mor antosiyaninler yer almaktadır. Mor çay yapraklarındaki diğer büyük bileşenler 

ise; obromin, epigallokatesin (ECG), epigallokatesin gallat (EGCG) ve 1,2-di-O-galloyl-4,6-O-(S)-

hexahydroxydiphenoyl-β-D-glikoz (GHG) ve kafeindir.  

 

Çay yapraklarının en az yüzde 90’ı, Kenya’da Kesme Kıvırma Kırma (CTC) yöntemi kullanılarak 

işlenmektedir. Kenya’da yetiştirilen ve işlenen çayın önemli bir kısmı, Hindistan, Britanya ve Kuzey 

Amerika dahil olmak üzere birçok siyah çay piyasasında popüler olan harmanlarda kullanılmaya 

uygundur. CTC çayı, genellikle çay poşetleri ve çaydanlıklarda kullanılmaktadır.  

Kenya’da Çay Üretilen Bölgeler  

Kericho, Kenya 

Kisii, Kenya 

Nandi, Kenya 

 

Kenya’da İşlenen Başlıca Çaylar  

Siyah Çay 

Beyaz Çay  

Saf Çay Camellia sinensis) 

Aromalı Siyah Çay  

Yeşil Çay  

Oolong Çayı 

English Breakfast 

White Peony Çayı 

Silver Needle 

Earl Grey Çay 

Sencha 

Chai / Baharatlı Çay  

 

ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi CTC yöntemi uygulamaları, mor çayı en iyi 

yolma ve üretim uygulamaları konusunda Kenya çay endüstrisinden yararlanabilecektir. Akabinde Çay 

İstişare Birimi çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle 

deneyimlerini paylaşmalıdır. 

 

JAPONYA  

2016 yılında 80.200 ton yeşil çay üretimiyle çay üreticisi ülkeler arasında 10.sırada yer almasına 

karşın, Japonya’nın ileri çay teknolojisi ve ürün geliştirme yeteneği sebebiyle dünya çay endüstrisinde 
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önemli bir yeri bulunmaktadır. Üretiminin yüzde 99’undan fazlası yeşil çaydır. Yeşil çay üreticisi olarak 

bilinen Japonya, “Buharlama Yöntemi” olarak bilinen özel bir yeşil çay işleme yöntemini 

kullanmaktadır. Çin’in yeşil çayı tavada kızartarak işleme yönteminden farklı olarak, PPO ve PO gibi 

oksitlendirme enzimlerinin etkinsizleştirilmesi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 9. Bakımlı bir Çay Bahçesinde kullanılan Hasat Makinesi 

  
 
Çay, kuzeydeki Hokkaido adası ve Osaka Büyükşehir Bölgesi hariç Japonya’da her yerde 

üretilmektedir. Bazı vilayetlerde çay ticari olarak yetiştirilmemektedir.  Japonya’da en fazla çay 

üretilen bölge Shizuoka Vilayeti’dir. Japonya’daki çay plantasyonlarının yaklaşık yüzde 40’ı 

Shizuoka’dadır.  

 

Japonya’da tüketilen çayın büyük kısmı yeşil çaydır ve Japon kültürüne göre, çay genellikle yeşil çay 

ile eşanlamlıdır. Japonlar, üretimlerinin yüzde 2’sinden azını ihraç ederler.  

 
 
Şekil 10. Buharlı Yeşil Çay İşleme Tesisi 
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Şekil 11. Marcha İşleme Değirmeni 
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Japonya’da Başlıca Çay Üretilen Bölgeler  

Aichi, Japonya 

Kagoshima, Japonya 

Kyoto, Japonya 

Nara, Japonya 

Tokushima, Japonya 

Fukuoka, Japonya 

Kanagawa, Japonya 

Mie, Japonya 

Saga, Japonya 

Gifu, Japonya 

Kumamoto, Japonya 

Miyazaki, Japonya 

Shizuoka, Japonya 

 

Japonya’da Başlıca İşlenmiş Çaylar  

Sencha 

Matcha 

Yeşil Çay 

Herbal Tea 

Shiso Sencha 

Oolong Tea 

Genmaicha 

Kukicha 

Bancha 

Meyveli Yeşil Çay  

Kabusecha 

Kamairicha 

Hojicha 

Gyokuro 

Aromalı Yeşil Çay  

Kokeicha 

Siyah Çay 

Tamaryokucha (Guricha) 

 

Japonların Meşhur Yeşil Çaylarının Özellikleri 

 

Sencha, bir diğer ismiyle honcha, sadece Japonya’da değil dünya çapında yaygın ve iyi bilinen Japon 

tarzı bir yeşil çaydır.  

 

Hojicha – bazen houjicha olarak telaffuz edilir, veya hoji cha olarak yazılır- Japon tarzı kavrulmuş bir 
yeşil çaydır. Kavurma düzeyi değişse de, çoğu kavrulmuş oolong’dan daha ağırdır ve bu durum 
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yapraklara ve çaya yeşil çayların çoğundan ve aslında diğer tüm çaylardan tamamen farklı bir 
görünüm, tat ve aroma kazandırmaktadır.  
 
 
Mücevher damlacığı anlamına gelen, ancak bazen yeşim damlacığı olarak da adlandırılan Gyokuro, bir 
tür Japon yeşil çayıdır. Yüksek amino asit bileşeni vardır ve bu durum ona, çaylar arasında pek alışıldık 
olmayan, “umami” tadı vermektedir biraz. Çaylar arasında, gyokuro ve Anji bai cha, en yüksek L-tenin 
(bir tür amino asit) yoğunluğuna sahiptir. Gyokuro, özel çay bitkisi türlerinden yapılmaktadır ve 
toplanmadan önce birkaç hafta gölgede yetiştirilmektedir. Bu durum yaprakların klorofil açısından 
zengin olmasına yol açmaktadır. 
 

Guricha, bir diğer ismiyle tamaryokucha, yaprakları daha kavisli bir şekli olan, bir tür Japon yeşil 
çayıdır. Kimi gurichalar tavada kızartılır ve Çin’in yeşil çaylarına daha fazla benzerken, Japonya’nın 
diğer yeşil çaylarıyla benzerlikleri azdır. Guricha’nın tavada kızartılmış versiyonuna kama-guri, kama-
iri-cha veya kama-iri-sei-cha tamaryoku denir. Özellikleri, Çin’in tavada kızartılmış yeşil çaylarına daha 
çok benzemektedir. Buharlanmış versiyonuna mushi-guri veya mushi-sei-cha tamaryoku denir ve 
genel anlamda sencha’ya benzemektedir. Sencha’nın üretim sürecinde bir adımın atlanmasıyla 
geliştirilmiştir ve bu durum mamul yaprağa kavisli görünen şeklini vermektedir.  
 

Şekil 12. Sencha (1) ve Gyokuro (2) 

 
 
 
Kamairicha, Japonların yeşil çaylarının çoğunda olduğu gibi buharlanmayan, ancak tavada kızartılan 
bir Japon yeşil çayıdır. Hem üretim süreci hem de bu çayın aroması ve tadı, Çin’in yeşil çaylarına 
benzemektedir ve bu çayların da çoğu benzer şekilde tavada kızartılmaktadır.  
 
“Kapalı çay” anlamına gelen Kabusecha, bir Japon yeşil çayı olup, tıpkı gyokuro’nun üretiminde 
olduğu gibi, hasadı yapılmadan önce kısa süreliğine kısmen gölgede tutulan bir tür sencha’dır. 
Dolayısıyla, kabusecha’nın birçok sencha ile kıyaslandığında daha koyu ve daha canlı bir yeşil rengi 
vardır; ancak gyokuro kadar canlı ve koyu değildir.  
 
Bancha, bazen hatalı bir şekilde bancha çayı olarak anılmakta olup, ortak bir Japon yeşil çayı türüdür. 
Genellikle Japonya’da “temel” veya “olağan” yeşil çay olarak kabul edilmektedir. Bancha, sencha’ya 
benzer şekilde üretilmekte; ancak mevsiminde daha geç bir tarihte hasadı yapılmaktadır. Daha geniş, 
daha olgun yapraklardan yapılmaktadır ve genellikle içinde sap veya ince dallar bulunmaktadır. 
Bancha bazen kalitesiz çay olarak tanıtılır ve daha düşük bir kafein içeriğine sahiptir.  
 
Şekil 13. Bir içecek (1) ve içerik (2) olarak matcha  
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Matcha, daha az bilinen ismiyle hikicha, gyokuro’yla aynı yapraklardan üretilmiş olan ve ince bir 
şekilde tozlandırılmış bir Japon yeşil çayıdır. Ancak matcha sadece tozlandırılmış gyokuro değildir. 
Matcha üretmek için gyokuro üretimi için kullanılan yaprakların aynısı, farklı bir süreç sonucunda 
kurutulmaktadır ve bu durum “tencha” ismi verilen bir tür çay üretimini sağlamaktadır. Matcha daha 
sonra tencha’nın yaprak damarları ve saplarının çıkarılması suretiyle üretilmekte ve yaprağın geri 
kalan kısmı, ince bir toz haline gelene kadar öğütülmektedir.   
 
Bazen “spagetti ağacı” olarak adlandırılan kokeicha, iğneye benzer bir şekil alana dek baskılanan, 
tozlaşmış çaydan üretilen bir tür Japon yeşil çayıdır. Japonca ismi “biçimlendirilmiş çay” olarak 
çevrilebilir ve bu durum, çayın nasıl üretildiğini yansıtmaktadır. Kokeicha, matcha’nın üretiminin bir 
yan ürünüdür.  
 
Buharlama süresine bağlı olarak, işlenmiş yeşil çayın güç, tazelik, aroma ve likör kalitesi gibi özellikleri 
de değişmektedir (Tablo 1).  

 
Tablo 1. Buharlama Süresi ve Çayın Özellikleri  

 
 

İleri çay teknolojisi ve ürün çeşitlendirme yeteneği sebebiyle Japonya’nın yeşil çay ve yeşil çay yan 

ürünlerinin üretiminde kilit bir rolü bulunmaktadır. Yeşil çayın Japonya’da sadece bir sosyo-kültürel 
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figür olarak değil, aynı zamanda gıda endüstrisinde bir sağlık içeceği ve bileşeni olarak da asli bir rolü 

bulunmaktadır.  

 

Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi yeşil çay üretim uygulamaları, en iyi 

konvansiyonel yeşil çay üretim uygulamaları, en iyi yolma uygulamaları, uygun yaprak görünümünü 

korumaya yönelik en iyi uygulamalar, süreçte kullanılacak ideal makineleri belirleme, doğru tat 

profilini tutturma, en iyi depolama pratiklerini ve çay bileşenlerinin ileri analiz yöntemleri konularında 

Japonlardan faydalanabileceklerdir. Ardından, Çay İstişare birimi çalışanları, verimlilik ve ürün 

kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’ler ile deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

SRI LANKA 

Sri Lanka, 2017 yılında 305.000 ton çay üretimiyle dünyanın en büyük dördüncü çay üreticisi ülkedir. 
Sri Lanka’daki çay endüstrisi, yakın dönemde yıllık hasat düşüşünü en fazla yaşayan ülke olmuştur; 
keza alt sektör, ciddi hava koşullarından dolayı birçok zorluk yaşamış, üstelik hükümet de gübre 
sübvansiyonlarında kısıtlamalara gitmiştir. Bununla birlikte, 2015 ve 2016 yıllarında hasatta yaşanan 
düşüşler 2017 yılında toparlanmıştır.  
 
Sri Lanka’nın Seylan siyah çayı meşhurdur ve üretiminin en büyük kısmı siyah çaydan oluşmaktadır. 

Ancak bir yandan küçük miktarlarda yeşil ve beyaz çay da üretmektedir. Zanaatkar eliyle yapılan az 

miktarda siyah çay, Darjeeling, Assam veya diğer bölgelerde üretilen çaylara tarz olarak 

benzemektedir.  

 

Şekil 14. Sri Lanka’da Çay Yolma 

  
 

 

 
Şekil 15. Nuwara Eliya -Sri Lanka’da Siyah Çay Fabrikası  
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Seylan yeşil ve beyaz çaylar, Çin’in çay çeşitlerine benzer isimler almaktadır. Her ne kadar bu çaylar 

genellikle tarzları ile tanınsalar da, özellikleri orijinallerinden oldukça farklı olabilir. Seylan siyah çayın 

özellikleri de bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Bunun da sebebi, adanın sarp 

topoğrafyasının yarattığı farklı yağış modelleridir. İki önemli bölge; yükseklerde yetişen Seylan çayının 

üretildiği Nuwara Eliya ve kendine özgü ikliminden kaynaklanan özgün özelliklere sahip çayların 

üretildiği Uva bölgesidir.  

Sri Lanka / Seylan’ın Çay Üretilen Bölgeleri  

Kandy, Sri Lanka 

Nuwara Eliya, Sri Lanka 

Matale, Sri Lanka (Dimbula) 

Ratnapura, Sri Lanka 

Matara, Sri Lanka 

Uva, Sri Lanka 

 

Şekil16. Seylan Siyah Çay Türleri ve Tadım Paneli  
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Sri Lanka / Seylan’ın Başlıca İşlenmiş Çayları 

Seylan Siyah Çay  

Aromalı Siyah Çay  

Chai / Baharatlı Çay  

Sencha 

Blue Flower Earl Grey 

Beyaz Çay  

Meyveli Siyah Çay  

Yeşil Çay  

Earl Grey Tea 

Yeşil ve Siyah Çay Harmanı  

Vanilyalı Siyah Çay  

Limonlu Siyah Çay  

English Breakfast 

Siyah Çay 

Aromalı Yeşil Çay  

Gunpowder Yeşil Çay 

Young Hyson 

Silver Needle 

 

Bazen şanslı ejderha çayı olarak adlandırılan Young hyson, bir yeşil çay türüdür. Hyson çayının 

kökenleri, Çin’in Anhui eyaletine uzanmaktadır.  

 

Şekil 17. Çin tarzı Young Hyson ve Seylan Virgin Beyaz Çay 

  
 
2017 yılı verilerine göre, çay üretiminin yüzde 92’si, geleneksel siyah çay; yüzde 7,7’si CTC siyah çay 

ve yüzde 0,3’ü yeşil çaydan oluşmaktadır. Sri Lanka, 281.840 ton üretim ihraç etmektedir.  

 

Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi geleneksel siyah çay üretim uygulamaları, en 

iyi yolma uygulamaları, en iyi oksitlendirme uygulamaları ve siyah çayın tadının değerlendirilmesi 
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konularında Sri Lanka Çay Endüstrisi’nden yararlanabilecektir. Ardından, Çay İstişare Birimi çalışanları, 

verimliliği ve ürün kalitelerini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’ler ile deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

ENDONEZYA 

110.195 ton siyah çay ve 34.013 ton yeşil çay üretimleriyle dünyanın yedinci en büyük üretici ülkesi 

olan Endonezya, siyah çayının 43.340 tonunu ve yeşil çayının 11.670 tonunu ihraç etmektedir.  

 

Endonezya ağırlıklı olarak siyah çay üretmektedir; ancak aynı zamanda bir miktar yeşil ve oolong çayı 

re üretmektedir. Endonezya’da tek menşeli, zanaatkar üretimi az sayıda çay da mevcuttur.  

 

Kahve ve buzlu çay içeceklerinin tüketimi son yıllarda güçlü bir şekilde artmıştır. Her ne kadar düşük 

bir bazdan gelse de, çay ithalatları Reform döneminde (özellikle de Vietnam’dan) bir sıçrama 

yaşamıştır. Bu tür ithalatlar, yerel yetiştiricilerin satışları ve marjlar üzerinde bir tehdit olarak 

görülmektedir ve dolayısıyla Endonezya’da çay üretimini güçlendirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda, Endonezya Tarım Bakanlığı 2014 yılında Endonezya’nın çay üretimini 

güçlendirme çabasıyla, ülkedeki çay plantasyonlarını canlandırmak üzere bütçeyi ikiye katlayacağını 

açıklamıştır (özellikle de Batı Java’da, keza ülkenin çay plantasyonlarının yaklaşık yüzde 60’ı orada yer 

almaktadır). bu bütçe, 17000 hektar için bir yoğunlaştırma programına (gübre dağılımı da dahil) ve 

1500 hektarlık çay plantasyonları için (tohum ve gübre dağılımları da dahil) bir rehabilitasyon 

programına yönelik olarak kullanılacaktır.  

 

Endonezya’da ithal edilen çayın büyük kısmı Arjantin, Kenya, Hindistan, İran ve Vietnam’dan 

gelmektedir. Endonezya, ASEAN (Güneydoğu Asya Ulusları Birliği) dışında kalan ülkelerden yapılan 

çay ithalatına yüzde 20’lik bir ithalat vergisi uygulamaktadır. 

 

Endonezya’da taze çay yaprakları ya devlete ait büyük işletmeler (SOE) ve geniş özel çay arazileri 

(genellikle ihraç edilen yüksek nitelikli veya seçkin çayları içerir) veya iç piyasaya daha çok yönelen 

küçük arazi sahibi çiftçiler (bunların üretimi genellikle düşük kaliteli, dolayısıyla daha ucuzdur; keza 

daha eski teknolojiyi ve zayıf çiftçilik yöntemlerini kullanırlar) tarafından üretilmektedir.   

 
Şekil 17. Endonezya’da İşlenen Farklı Çay Türleri  
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Endonezya’nın Çay Üretilen Bölgeleri 

Banten, Endonezya 

Kuzey Sumatra, Endonezya 

Batı Sumatra, Endonezya 

Bengkulu, Endonezya 

Güney Sumatra, Endonezya 

Yogyakarta, Endonezya 

Orta Java, Endonezya 

Batı Java, Endonezya 

 

 

 

Şekil 18. Endonezya’da Çay Yolma 
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Endonezya’nın Başlıca işlenmiş çayları 

Siyah Çay 

Gunpowder Yeşil Çay 

Oolong Tea 

White Tea  

 

Gunpowder çayı, genellikle küçük yuvarlak topaklara sarılmış bir yeşil çay türüne işaret etmektedir. 

İsim, topakların barut saçmalarına benzemesinden ileri gelmektedir. Gunpowder çayı genellikle güçlü 

ve dumansı bir aromaya sahiptir. Ancak bu çayın bazı türlerinin aromasında bu dumansılık ya yoktur, 

ya da çok az vardır. 

 
Şekil 19. Oolong Çayı ve Gunpowder 

 
 
Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, Endonezya’da çay endüstrisinin yetersiz 

altyapısından dolayı, Endonezyalı büyük özel çay arazilerinden ancak çay testi ve en iyi çay üretim 
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uygulamaları konusunda yararlanabilecektir. Daha sonraki aşamada, Çay İstişare Birimi çalışanları, 

ürün kalitesini ve verimliliği artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

ARJANTİN 

Arjantin, 79.000 ton siyah çay üretimiyle dünyanın en büyük dokuzuncu çay üreticisi ülke ve Amerika 

kıtasındaki en büyük çay üreticisidir. Arjantin, 2017 yılında 72.700 ton ihracatta bulunmuştur. Ülke, 

ABD piyasasına en büyük çay tedarikçisi olup, 54.000 ton ihracatta bulunmaktadır. Bu, geçen sene 

üretilen 79.000 tonluk CTC siyah çayın yaklaşık yüzde 70’ine karşılık gelmektedir. Çayın büyük kısmı, 

gıda hizmeti için buzlu çay üretmek üzere ABD’de harmanlanmaktadır.  

 

Şekil 20. Arjantin’de Çay Plantasyonu ve Çay Hasadı 
 

  

 

 
Toplam çay üretiminin yüzde 90’ı geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır  + rotorvan siyah çay, 
%8 VSTP (Dikey Sniechowski Çay İşleme) ve genel anlamda %2’si yeşil çay. Toplam üretimin yaklaşık 
yüzde 92’si, yabancı piyasalara yapılan satışlardır:  
 
İhracatın %97’si siyah çay; geri kalanı yeşil çaydır.  
 
Hasat dönemi, Ekim ila Mayıs ayları arasındadır. 
 
Arjantin’de Çay Üretilen Bölgeler  
 
Misiones Eyaleti (plantasyonun yüzde 93’ü) 
Corrientes Eyaleti (geriye kalan %7) 
 
Arjantin’de Başlıca İşlenmiş Çaylar  
Yerba Maté (kökeni Camellia sinensis değildir) 
Siyah Çay 
Aromalı Yerba Maté (kökeni Camellia sinensis değildir) 
Meyveli Siyah Çay  
Muhtelif Harmanlar  
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Buzlu çay işleme için çok büyük miktarda çay üretiminde bulunulduğu için Arjantin, siyah, oolong, 
yeşil veya beyaz gibi toplu miktarda çay işleme için iyi bir referans değildir. Çaymer Yönetim ve Çay 
İstişare Birimi çalışanları, sadece instant çay ve buzlu çay ham maddesinin temini konusunda 
Arjantin’den faydalanabilecektir.  

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 

İran İslam Cumhuriyeti, 31.200 ton çay üretimiyle Türkiye hariç Yakın Doğu’daki tek çay üreticisi 
ülkedir. Bununla birlikte, çay üretiminin yıllık 110.000 ton civarında olduğu tahmin edilmiştir ve 
bunun yüzde 98’i siyah çaydır. Kişi başına 1,5 kg tüketimiyle İran ithalatçı bir ülkedir.  
 
Şekil 21. İran İslam Cumhuriyeti’nde Çay Yolma 

  
 
Bugün İran çayı, Rasht, Lâhidjân, Langaroud ve Tonekâbon gibi Hazar’ın güney kıyılarında yakın 

kentlerde 34.000 hektarlık bir alanda yetiştirilmektedir. İran’da bu sektörde çalışan 100’ü aşkın 

fabrika bulunmaktadır ve bunlar esas olarak çay işleme alanında faaliyet göstermektedir. İran 

hükümeti, çiftçilerden 139.000 tonu aşkın taze çay yaprağı satın almıştır ve bunların değeri 2,34 

trilyon İran riyalidir (62 milyon dolar). 2017 yılında da bunlardan 31.200 ton kurutulmuş çay 

üretilmiştir. İran’da her yıl değeri (küresel fiyatlar temel alındığında ve eğer tümü ithal edilmişse) 550 

milyon dolar ila 600 milyon dolar arasında değişen yaklaşık 110.000 ton kurutulmuş çay 

tüketilmektedir.  

 

Çiftliklerin büyük kısmı, Darjeeling’tekiler gibi dağ yamaçlarındaki çiftliklerdir. Bu çiftlikler, geleneksel 

siyah çay üretmektedir.  

 

İthalatçı bir ülke olması ve çay üretimi ve işleme konusunda yeterince altyapısının bulunmaması 

sebebiyle İran, siyah, oolong, yeşil veya beyaz çay gibi toplu çay işleme konusunda iyi bir referans 

teşkil etmemektedir. Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, bu ülkeyi bir tüketici ülke 

olarak değerlendirebileceklerdir.  

 

VİETNAM 

Vietnam, dünyada 86.000 ton üretimle altıncı en büyük çay üreticisi ülkedir.  
 
Vietnam’ın çay endüstrisinin hem modern teknoloji ve makinelere sahip büyük işletmeleri, hem de 
sınırlı miktarda zanaatkar çayı üreten küçük ölçekli bağımsız üreticileri bulunmaktadır. Vietnam’da 
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üretilen çayın yaklaşık yüzde 60’ı CTC siyah çaydır. Yüzde 35’i yeşil, yüzde 5’i ise lotus veya yasemin 
çayı gibi diğer seçkin çaylardır.  
 
 

Şekil 22. Vietnam’da Çay Yolma 

  
 

Çay yetiştirilen toplam arazi miktarı bugün yaklaşık 118.000 hektar kadardır. 2016 yılında 

yıllık çay üretimi yaklaşık 240.000 tondur. Üretimin yüzde 60’ı CTC (kesme-kıvırma-kırma) ve 

geleneksel siyah çay iken, yüzde 35’i yeşil çaydır. Geriye kalan yüzde 5’lik kısım ise; sarı çay, 

yasemin çayı, lotus çayı, ball-rolled oolong ve Shan Tuyet veya Kar Yeşil Çay olarak 

adlandırılan özel bir çay da dahil olmak üzere özel çay harmanlarından oluşmaktadır.  

 

Vietnam’da Çay Üretilen Bölgeler  

Yen Bai Eyaleti   

Ha Giang  Eyaleti    

Guangxi Eyaleti 

Son La Eyaleti 

 

Vietnam’daki Başlıca İşlenmiş Çaylar  

Siyah Çay 

Aromalı Yeşil Çay  

Four Seasons Oolong 

Yeşil Çay 

Sencha 

Ripened (Shou) Pu-erh 

Oolong Çay 

Dark Çay 
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Dark Çay, bir diğer ismiyle “fermente-sonrası çay”, mikrobik fermentasyondan geçmiş olan 

çaydır.  

 

 

 

Şekil 23. Pu-erh Çay ve Tuocha 

  
 
Dört mevsim oolong, veya Çince Si Ji Chun, özel bir çay kültür bitkisinden üretilen bir tür Tayvan 

oolong’udur ve genellikle Nantou bölgesinde, ama aynı zamanda Chiayi’de yetiştirilmektedir. İsmin 

tam tercümesi; dört mevsim bahar veya dört mevsim bahar mevsimidir.   

 

Pu-erh çayı ve Tuocha (Şekil 23); tuocha (çanak şekli) çanak şeklinde sıkıştırılan koyu kahverengi çay 

yaprakları, tipik bir shou veya olgunlaştırılmış Pu-erh olarak isimlendirilmektedir.  

 

Tarihsel olarak, tüm pu-erh çayları, ham ou-erh olarak üretilmektedir. Ham pu-erh’in oldukça güçlü 

bir tadı olur ve çay yıllandıkça bu tat yumuşamaktadır. Yıllanma süreci zaman almakta ve dolayısıyla 

çayın fiyatını artırmaktadır.  

 

Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, oolong çayı ve bazı seçkin çayların işlenmesi 

konusunda Vietnam çay endüstrisinden faydalanabileceklerdir. Akabinde, Çay İstişare Birimi 

çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini 

paylaşmalıdır.  

 

Sonuç 

Bu Rapor, Faaliyet C2.1.4.1. kapsamında tertiplenecek olan iki çalışmaz ziyaretinin destinasyonlarını 
belirlemek üzere nihai faydalanıcıya sunulmak için hazırlanmıştır. Bulgular şu şekildedir: 
  

 ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, Çin’in çay endüstrisinden, çay araştırma 

enstitülerinden ve çay çiftçileri derneklerinden en iyi geleneksel yeşil, beyaz, dark (fermente) 

çay üretim uygulamaları, en iyi yolma uygulamaları, en iyi soldurma uygulamaları ve yaprak 

görünümünü doğru bir şekilde tutmaya yönelik en iyi uygulamalar konusunda 
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yararlanabileceklerdir. Ardından Çay İstişare Birimi çalışanlarının, verimlilik ve ürün kalitesini 

artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini paylaşmaları gerekmektedir.  

 Ağırlıklı olarak siyah çay üreticisi bir ülke olan Hindistan, ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare 

Birimi çalışanlarının en iyi CTC yöntemi uygulamaları, siyah çayı en iyi yolma uygulamaları, en 

iyi sarma, soldurma ve oksitlendirme uygulamalarından yararlanacakları, ağırlıklı olarak siyah 

çay üreten bir ülkedir. Akabinde Çay İstişare Birimi çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini 

artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

 ÇAYMER Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi CTC yöntemi uygulamaları, mor çayı 

en iyi yolma ve üretim uygulamaları konusunda Kenya çay endüstrisinden yararlanabilecektir. 

Akabinde Çay İstişare Birimi çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini artırmak üzere çay 

üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

 Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi yeşil çay üretim uygulamaları, en iyi 

konvansiyonel yeşil çay üretim uygulamaları, en iyi yolma uygulamaları, uygun yaprak 

görünümünü korumaya yönelik en iyi uygulamalar, süreçte kullanılacak ideal makineleri 

belirleme, doğru tat profilini tutturma, en iyi depolama pratiklerini ve çay bileşenlerinin ileri 

analiz yöntemleri konularında Japonlardan faydalanabileceklerdir. Ardından, Çay İstişare 

birimi çalışanları, verimlilik ve ürün kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’ler ile 

deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

 Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, en iyi geleneksel siyah çay üretim 
uygulamaları, en iyi yolma uygulamaları, en iyi oksitlendirme uygulamaları ve siyah çayın 
tadının değerlendirilmesi konularında Sri Lanka Çay Endüstrisi’nden yararlanabilecektir. 
Ardından, Çay İstişare Birimi çalışanları, verimliliği ve ürün kalitelerini artırmak üzere çay 
üreticisi KOBİ’ler ile deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

 Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, Endonezya’da çay endüstrisinin yetersiz 

altyapısından dolayı, Endonezyalı büyük özel çay arazilerinden ancak çay testi ve en iyi çay 

üretim uygulamaları konusunda yararlanabilecektir. Daha sonraki aşamada, Çay İstişare 

Birimi çalışanları, ürün kalitesini ve verimliliği artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle 

deneyimlerini paylaşmalıdır.  

 

 Buzlu çay işleme için çok büyük miktarda çay üretiminde bulunulduğu için Arjantin, siyah, 
oolong, yeşil veya beyaz gibi toplu miktarda çay işleme için iyi bir referans değildir. Çaymer 
Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, sadece instant çay ve buzlu çay ham maddesinin 
temini konusunda Arjantin’den faydalanabilecektir.  

 

 İthalatçı bir ülke olması ve çay üretimi ve işleme konusunda yeterince altyapısının 

bulunmaması sebebiyle İran, siyah, oolong, yeşil veya beyaz çay gibi toplu çay işleme 

konusunda iyi bir referans teşkil etmemektedir. Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi 

çalışanları, bu ülkeyi bir tüketici ülke olarak değerlendirebileceklerdir.  

 

 Çaymer Yönetim ve Çay İstişare Birimi çalışanları, oolong çayı ve bazı seçkin çayların işlenmesi 

konusunda Vietnam çay endüstrisinden faydalanabileceklerdir. Akabinde, Çay İstişare Birimi 
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çalışanları, verimliliği ve ürün kalitesini artırmak üzere çay üreticisi KOBİ’lerle deneyimlerini 

paylaşmalıdır.  
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Referanslar  

[Yok] 
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Ekler 

 



 

    
 

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.  
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