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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Rize çay endüstrisinin rekabet gücü, bölgesel ve ulusal ekonomi açısından kritik önem arz 

ettiği için, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması için Teknik Destek, 

gelişimlerini ve rekabet gücü düzeylerini hızlandırmak amacıyla çay üreticisi KOBİ’lerin 

pazarlama yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Faaliyet 

C2.3.4.2., on KOBİ için pazarlama planları ve kurumsal kimlik kitleri geliştirilmesini talep 

etmektedir. Bu faaliyet kapsamında, bir “Tüketici Eğilimi ve Tahmin Analizinin” 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir ve buradan öğrenilen kilit bilgiler, seçilen KOBİ’ler için 

pazarlama stratejileri hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunmak üzere bir temel olarak 

kullanılacaktır. Bu “Tüketici Eğilimi ve Tahmin Analizi” çalışması, yiyecek ve içecek alanında 

küresel tüketici ve piyasa eğilimlerini incelemekte ve çay kategorisine özel vurgu 

yapmaktadır. Çalışma aynı zamanda Türkiye’de çay kategorisindeki tüketici davranışını ve 

piyasa dinamiklerini gözden geçirmektedir.  

 
Çalışma, küresel çay piyasasının değerlendirilmesi ve çayın piyasa tanımıyla başlamaktadır.  

Camellia Sinensis, yaygın ismiyle “çay”, binlerce yıldır var olagelmektedir. Birçok niteliği ve 

faydalarıyla bilinen çayın piyasası da bugüne dek gelişmeyi sürdürmektedir. Çay, tüketiciler 

arasında oldukça popülerdir. Sıcak çay ve hazır (RTD) çayla birlikte, miktar açısından 

dünyada en çok tüketilen içecektir. Çayın farklı çeşitleri, birçok farklı sebepten dolayı 

dünyanın farklı yerlerinde popülerdir. Meyveli / bitki çayı, Latin Amerika’nın büyük kısmında 

yaygın şekilde satılmaktadır ve buranın yerel halkının damak tadı, daha şekerli, tropik meyve 

tatları olup, Batı Avrupa’nın bazı kısımlarındaki satışlar, sağlık endişelerinden 

kaynaklanmaktadır. Öte yandan, Çin’in küçük topaklar içine satılan ve ince öğütülmüş bir 

siyah çay biçimi olan gunpowder denilen siyah çayı, Fas’ta popüler olup, özel bir şekilde 

işlenen Çin çayları Tayland, Tayvan ve Hong Kong piyasalarına ulaşmaktadır. Japonya, yeşil 

çay tüketiminde dünyada birinci sırada gelmektedir; ancak bu çayın popülerliği, yakın 

bölgesinin ötesinde siyah çayı tahtından etmemektedir. Her ne kadar markalanmamış çay 

Çin’de en popüler olan olsa da, hızlı büyümesine rağmen çözülebilir çay artık Çin’de en 

popüler markalanmış çay çeşididir.  

 

2016 yılında, küresel çay piyasası, 12,45 milyar dolar düzeyindeyken, içime hazır çay 7,14 

milyar dolarlık bir paya sahiptir.  

 

Çayda en hızlı büyüyen segment, içime hazır çay olup, 2016 yılında %3,1 oranında artmıştır. 

İçime hazır çay, toplam çay hacminin %46’sına karşılık gelirken, çay poşetleri % 44’lik bir 
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dilimi temsil etmektedir. Yaprak çay, miktar itibariyle çayın % 1’inden azına karşılık 

gelmektedir; ancak 2017 yılının ilk yarısında % 4 oranında artmıştır.  

 

Çay, dünya çapında içecekler arasında en dinamik kategoridir: En büyük küresel içecek 

pazarlarında bulunması ve bir ürün olarak –sıcak veya soğuk, şekerli veya şekersiz olarak 

tüketilirken- birçok faydasının bulunması ve sağlıklı veya keyif veren bir içecek olması 

sayesinde bir miktar ve değer artış fırsatıdır.  

 

Euromonitor International’a göre, çay, bir değer yaratımı sürecine girmiştir. Uzun zamandır 

(kahve ve paketlenmiş alkolsüz içeceklerin aksine) düşük fiyatlı bir emtia olarak Kabul 

ediliyordu. Ancak dondurulmuş içime hazır çaydaki artış, sıcak yeşil çayda ve birinci sınıf 

özel siyah çaydaki artışla birlikte değer artışına yol açmaktadır. Küresel çay piyasasının 

2016-2020 yılları arasındaki dönemde % 4’ten daha fazla bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranı’nda 

artması beklenmektedir. Yeşil çay piyasası, küresel çay piyasasının en karlı segmenti olup, 

yatırım açısından yüksek piyasa potansiyeline sahiptir. Bunda, talepteki yükseliş ve çayın 

sunduğu sağlık faydalarına dair farkındalığın artması etkili olmuştur. Asya-Pasifik, Kuzey 

Amerika’dan sonra yeşil çayda yüksek büyüme oranı sergilemektedir.  

 

İnsanlar yaşamlarının büyük kısmını sanal dünyada geçirmektedir ve yemeğin nerede ve 

nasıl üretildiği gerçeğinden kopuk durumdadır. Çay endüstrisi, yeni ve daha genç tüketicileri 

çekmek üzere daha sağlıklı ve daha havalı bir imajı aktif şekilde teşvik etmektedir. 

Kişiselleştirme ve markalama, çayların, genellikle sağlık açısından faydalı olacak şekilde 

dönüştürüldüğü veya güçlendirildiği geniş bir yelpazeye yayılmasını teşvik etmiştir. Birçok 

tüketici artık gün boyunca tek bir çeşit çay içmekle yetinmemektedir. Tam tersine, bu çayları 

ihtiyaca göre – sabah enerjiyi artıran, akşam da sakinleştiren bileşenler eşliğinde- 

kişiselleştirmektedir. Ve bunların tümü ilaç sertifikası veren kurumlar, tıbbi olarak 

güçlendirilmiş besin maddelerini düzenleyen yeni özel kurumlar yoluyla belgelenmektedir.  

 

“Küresel Çay Piyasasının Görünümü” bölümünde, Euromonitor International’ın yıllık piyasa 

değerlendirmesi analizi, aşağıdaki kilit eğilimlerin küresel çay endüstrisini şekillendirdiğini 

göstermektedir:  

 
1. Çay üreticileri, çayın sağlık açısından faydalarına odaklanmaktadır: Çay, uzun bir süredir 

geleneksel bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Tüketicilerin sağlık ve beslenme 

konusundaki farkındalığı arttıkça, çay üreticileri de giderek çayın sağlık açısından faydalarını 

vurgulamakta ve ilave faydalarını pazarlamak üzere içerisine probiyotik ve maitake mantarı 

gibi işlevsel bileşenler eklemektedir.  
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2. İçime hazır çay; daha sağlıklı bir seçenek olarak yetiştirilmekte ve içine karbonat 

katılmaktadır: İçime hazır çay, daha sağlıklı alkolsüz bir içecek olarak ortaya çıkmış olup, 

serinlemek, sıvı almak ve işlevsel (doğal enerji) faydaları doğrultusunda tüketilmektedir. 

ABD, yüksek fiyatlı tek içimlik çaylar sayesinde büyük bir büyüme alanıdır. Daha sağlıklı olan 

içime hazır çaylar, Çin’de de bir büyüme fırsatı oluşturmaktadır. Lezzetli ve demlenmiş içime 

hazır çaylar aynı zamanda genç tüketicileri hedefleyen önemli bir Yeni Ürün Geliştirme alanı 

sunmaktadır.  

 

3. Sıcak Çay, daha genç tüketicileri elde tutmaya odaklanmalıdır: Sıcak çay, dünya çapında 

tüketim açısından şişe sudan sonra ikinci sırada gelmektedir. Değer satış potansiyeli, 

nihayetinde işlevsel, daha sağlıklı ve lezzetli çay harmanlarıyla birlikte gerçekleşmektedir. 

Gençler arasında (keza nüfusun içinde kişi başına en yüksek çay tüketimine sahip pazardır) 

bağlılığı korumak ise çok önemlidir. 

 

4. Ticaret-dışı hariç, gıda hizmeti çayı ve alternatif çay ürünlerinde güçlü bir artış söz 

konusudur: Çay, ev dışında geleneksel olmayan biçim ve kanallarda gelişmenin yollarını 

bulmaktadır. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer piyasalardaki zincirli çay konseptleri 

başarılı olurken; ABD ve Avrupa’da gıda hizmeti alanındaki çay ise karma operatörlerin –

kahve zincirlerinden hızlı yemek yemeye ve lüks restoranlara dek- menüsüne girmeye 

bağımlı durumdadır.  

 

5. Çay uzmanları, çok daha fazla seçkin çay ve kendine has lezzetlere ilham kaynağı 

olmuştur: Uzman çay dükkanları, dünya çapında gıda hizmetinin en hızlı büyüyen 

kanallarından biri olarak kalmaya devam etmektedir ve ürün inovasyonu için bir kaynak olup, 

perakende sıcak içecekler ve (kahve başta olmak üzere) içime hazır demlenmiş içecekler için 

trend belirlemektedir. Kahve dükkanlarının perakende kahve konusunda tüketici beklentilerini 

artırmasına benzer şekilde, çay uzmanlarının yaygınlaşması, yaprak çay kalitesi konusunda 

tüketicilerin eğitilmesini sağlamış ve kendine has lezzet harmanına ilham kaynağı olmuştur. 

Bunun karşılığında, paketlenmiş çay üreticileri birçok lezzet harmanını ve daha seçkin 

sunumları gündeme getirmiştir. Tüketicinin lezzetli çaya yönelik artan talebinin, önümüzdeki 

yıllarda küresel çay piyasasındaki artışa katkı sağlaması beklenmektedir.  

 

6. Organik Çay – sürdürülebilirlik konusu gündeme giriyor: Milenyum gençliği dünya çapında 

organik çay tüketimini yoğun bir şekilde etkilemeye devam ederken ve üçüncü tarafların 

sürdürülebilirlik sertifikasyonu girişimleri etik konuları ana akım kamusal tartışmaya dahil 

ederken, organik çayın geleceği, kırılgan bir denge üzerinde kalmakta, değişen tüketici 
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algıları ve tercihlerine bağlı olmaktadır. Organik çay piyasası, pazardaki dalgalanmalara açık 

olma işaretleri göstermektedir. Organik çayın tarihinde kısa vadeli ani düşüş ve yükselişler 

olması, bir piyasanın etkin bir şekilde faaliyet göstermesinin ne kadar zor olduğunu gözler 

önüne sermektedir. Organik çay üretiminin zorlu niteliği, hem kısa süreli başarılara hem de 

başarısızlıklara yol açmıştır. Kuzey Amerika, 2015 yılında bir büyüme sıçramasının zirve 

noktasındaydı ve bu da bölgedeki en büyük küresel piyasa olarak önemini vurguluyordu. Batı 

Avrupa ve Asya-Pasifik’i geride bırakmıştı.  

 

7. Üçüncü taraf sürdürülebilirlik sertifikasyonu, üreticiler için cazip bir alternatiftir: Üçüncü 

taraf sertifikasyonu – örneğin Fairtrade, Yağmur Ormanı İttifakı ve diğerleri- yarı zamanlı 

organik tüketicileri, özellikle de daha metalaşmış kategorilerde, etik alternatiflere doğru 

çekmeye devam etmektedir ve organik çayın “benzersiz satış teklifine (USP)” bir tehdit 

oluşturmayı sürdürecektir.  

 

8. Küresel Matcha Çayı Piyasasının Büyümesini Tetikleyen Sağlık Faydaları: Küresel matcha 

piyasasının boyutlarının değeri 2016 yılında 2,62 milyar dolar idi ve 2017 ila 2023 yılları 

arasında piyasanın değerinde % 8,3 CAGR’lik (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) artış 

beklenmektedir. Matcha piyasasındaki büyüme; matcha ürünlerinin sağlık faydalarına ilişkin 

olarak artan farkındalıktan ve dünya çapında doğal ürünlere yönelik büyüyen ilgiden 

kaynaklanmaktadır. Dahası, matcha ürünlerinin kolay erişilebilirliği de matcha piyasasındaki 

büyümeye yol açmaktadır.  

 

9. İnternet perakendeciliğinin büyümesi: Elektronik ticaret, son beş yılda alkolsüz içecekler 

için en hızlı büyüyen perakende kanalı olmuştur. Yeni kahve ve çay çeşitlerine –kayıt 

modelleri de dahil olmak üzere- odaklanan internet perakendeciliği, 2021 yılına kadar kilit bir 

büyüme alanı olacaktır.  

 

Mintel’in 2018 Küresel Yiyecek & İçecek Eğilimleri, 2018 yılındaki temel tüketici temalarını 

yansıtan dört eğilim belirlemektedir: güven, kişisel bakım, stres ve bireysellik. Bugünün 

tüketicileri, yiyecek ve içecek şirketlerinden tam ve eksiksiz saydamlık beklemektedir. Dünya 

çapında birçok tüketici, düzenleyici sistemlere, üreticilere ve hatta kendi akranlarına bile 

güvenmemektedir. Yiyecek ve içeceğin güvenliği ve güvenilirliği konusunda güvence ihtiyacı, 

küresel çapta yiyecek ve içecek lansmanlarında doğal olduğu kadar etik ve çevre-dostu 

iddiaların giderek daha fazla kullanılmasına yol açmaktadır.  

 

Daha fazla tüketici, modern yaşantıyı hareketli ve stresli bulurken, esnek ve dengeli diyetler, 

kişisel bakım rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Modern yaşantının hummalı 
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hızı, sürekli bağlantılı olma hali, her tarafa nüfuz etmiş güvensizlik ve siyaset ve medyadaki 

kavgacı söylemler, birçok tüketicinin yaşantılarında olumsuzluklardan kaçma yolları 

aramasına yol açmıştır. Tüm bunlardan bunalmış olan birçok kişi, “kişisel bakıma” 

odaklanmakta veya kendilerine yönelik çaba ve zamanı önceliklendirmektedir.  

 

Kıvam, hisleri için içine sokmak ve paylaşmaya değer deneyimler sunmak üzere en son 

araçtır. Birçok hisse hitap eden rastlantılar, tüketicilere yaşantılarındaki stres ve rutinden 

kaçmak ve güzel anı oluşturmak için fırsat sunmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni eğilim; renk, 

şekil, koku ve diğer formülasyon unsurları yoluyla çok daha fazla hissi içerecek şekilde yeme 

ve içmeye yönelik bir potansiyel oluşturmaktadır. 2018 yılında, kıvamın sağladığı ses, his ve 

memnuniyet, şirketler ve tüketiciler açısından çok daha önemli bir hal alacaktır. 

 

Çevrimiçi ve mobil gıda alışverişinin yaygınlaşmasıyla birlikte kişiselleştirmede yeni bir çağ 

başlamaktadır. Zaman ve ideal olarak da para tasarrufu yapma potansiyeliyle hareket eden 

tüketiciler, içecek ve yiyecek alışverişi yaparken bir dizi kanal ve teknolojiyi kullanmaktadır. 

Alışverişteki son dönüşümler tüketicilere hızlı ve makul teslimat, kayıt hizmetlerinin incelik 

kazanması, otomatik yenilemenin kolaylığı ve akıllı ev cihazlarıyla senkronizasyonun basitlik 

kazanması gibi fırsatlar sunmaktadır. Meşgul tüketiciler, elektronik ticaret sitelerine, mobil 

uygulamalara, ses kontrolüne ve diğer çevrimiçi ve mobil seçeneklere yönelmektedir; keza iş 

yoğunlukları ve potansiyel olarak bütçeleri açısından bunlar daha avantajlıdır. Tedarikçi 

tarafında ise, markalar, şirketler ve perakendeciler, kişiselleştirilmiş tavsiyeler, kategoriler 

arası eşleştirmeler ve tüketicilere zaman, çaba ve enerji tasarrufu sağlayan kaynak zengini 

seçenekler gibi yeni etkinlik düzeyleri kurmak üzere teknolojiyi kullanabilmektedir.  

 

Avrupalı çay tüketicileri giderek yüksek değerli özgün çaylar aramaktadır. Çay içerken 

kendine has ve otantik bir deneyim istemekte ve çay çeşitleri ve kökenleri konusunda daha 

fazla bilgi sahibi olmaktadır. Genç tüketiciler de giderek yenilik ve sağlıklı çay arayışı 

içerisindedirler ve bunun sonucunda eşsiz çay harmanları, lezzetleri ve içime hazır çay 

üreticileri için fırsatlar doğmaktadır. Sürdürülebilirlik Avrupa çay piyasasında önemli bir unsur 

olmayı sürdürürken, sertifikasyon ve çay ticaretinde saydamlık için de aynısı geçerlidir.  

 

Çalışmanın son kısmı, Türk çay piyasası ve tüketiciye odaklanmaktadır. Dünyanın en yüksek 

kişi başına çay tüketim düzeyine ve devasa bir pazar boyutuna sahip olan Türkiye, dünyanın 

en önemli çay ülkelerinden biridir ve gerçek bir “çay kültürüne” sahiptir; keza çay burada 

sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Türkiye, sadece önemli bir çay tüketicisi ülke 

olmakla kalmamaktadır, aynı zamanda önemli bir çay üreticisidir. Türkiye’de çay sektörünün 

tahmini toplam değeri 2016 yılında 4,7 milyar TL’dir ve toplam ticaret değerinin yaklaşık % 
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81’ini temsil eden siyah yaprak çay satışlarıyla hareket etmektedir. Perakende kanaldan 

satışların payı, yaklaşık 2,9 milyar TL ile % 62 düzeyindedir. HORECA (Otel Restoran Kafe) 

satışları, toplam piyasanın % 38’ini temsil etmekte ve tahmini değeri 1,8 milyar TL 

olmaktadır.  

 

Türkiye’de çay kategorisi, ürün türüne göre 3 ana alt-kategoriye -siyah çay, yeşil çay ve bitki 

ve meyve çayları – ve ürün formatına (paketleme) göre 3 segmente –yaprak çay, demlik 

poşet çay ve poşet çay- ayrılabilir. Siyah çay halen en popüler sıcak çay biçimidir. Her ne 

kadar görece olarak olgunlaşmış olsa da, çay tüketimi, nüfus artışıyla birlikte artmaya devam 

etmektedir. Yaprak çay, giderek yerini demli poşet çaylara ve poşet çaylara bırakmaktadır; 

keza bu formatların kullanımı çok daha modern ve kolay kabul edilmektedir. Çay poşetleri, 

yaprak varyantlarına kıyasla çok daha iyi bir büyüme performansı sergilemektedir; keza 

giderek artan sayıda genç şehirli iş sahibi kesim, giderek çay hazırlamanın daha uygun ve 

pratik yöntemlerini araştırmaya başlamıştır. Dolayısıyla çay poşetleri iyi bir performans 

sergilemeye, pratiklik ve rahatlık sunmaya devam etmektedir.  

 

Lezzet sofistikasyonuna yönelik tüketici tercihlerinin artması ve sağlık ve zindelik eğiliminin 

yaygınlık kazanması; yeşil çay, meyveli çay ve bitkisel çay karışımlarının 2017 yılında 

dinamik bir performans sergilemesini sağlamıştır. Yeşil çayın yanı sıra meyveli çay ve 

bitkisel çay karışımları, doğal ve sağlıklı olarak konumlandırılmaktadır ve artan düzeyde 

sağlık farkındalığı bulunan genç şehirli tüketiciler arasında bu çayların kilo kaybını 

sağladığına dair iddialar popülerliğini korumaktadır.   

 

Büyüme fırsatlarına bakıldığında, meyveli / bitki çayları ve yeşil çay, sağlık eğilimleri ve 

düşük tüketim temelinden dolayı önümüzdeki yıllarda iyi bir büyüme potansiyeli sunacaktır. 

Her ne kadar Türkiye’de çay piyasasındaki satışlar sağlıklı bir şekilde büyüse de yine de 

bazı zorluklar baki kalmaktadır. Keza çay endüstrisi, diğer içeceklerden, özellikle de hazır 

kahve sektöründen, kaynaklı bir rekabetle karşı karşıya olduğunun farkındadır. Çay 

poşetleri, seçkin çay ve meyve / bitki çayları gibi modern çay versiyonları, aynı zamanda 

hazır kahvenin ana tüketicileri olan genç tüketicileri hedef almaktadır. Çay üreticileri, görece 

olarak küçük bir tüketici kesiminin peşinde olmalarından ve muhtemelen kahve sektörünün 

oyuncuları karşısında zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacaklarından dolayı biraz 

endişelidir. Starbucks gibi uluslararası kahve dükkanlarının yaygınlaşması ise, küresel kahve 

dükkanı eğilimini çay işletmeleri için bir tehdit olarak gören yerel çay oyuncularını daha da 

endişelendirmektedir. Her şeyin ötesinde, ağırlıklı olarak Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğusundaki müşterilere yönelik olarak kaçak çay ithalatının miktarının artması, yerel 

çay oyuncuları açısından bir tehdit doğurmaktadır. Endüstri kaynakları, bunun aynı zamanda 
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son yıllarda standart siyah yaprak çaydaki büyümeyi de yavaşlatan bir etmen olduğuna 

inanmaktadır.  

 

 

 

1. ÇAYIN PİYASA TANIMI  

 

Çay, Camellia Sinensis’in kuru yapraklarından hazırlanmış sulu bir demleme olup, Asya’da 

çok eski dönemlerden beri, dünyanın diğer birçok bölgesinde de on yedinci yüzyıldan bu 

yana tüketilmektedir. Bugün çay dünyanın en yaygın tüketilen içeceğidir.  

 

Çay, kökeni Çin, Tibet ve Kuzey Hindistan olan, Camellia ailesinin daima yeşil kalan bir 

bitkisidir. Çay bitkisinin iki ana çeşidi bulunmaktadır. Camellia Sinensis olarak bilinen küçük 

yaprak çeşidi, Orta Çin ve Japonya’nın soğuk ve yüksek dağlık bölgelerinde yetişmektedir. 

Camellia Assamica olarak bilinen geniş yaprak çeşidi ise, en iyi Çin’in Yunnan ve Szechuan 

eyaletlerinde ve Kuzeydoğu Hindistan’da bulunan nemli ve tropikal iklimlerde yetişmektedir. 

Bitki, koyu yeşil, parlak yapraklar ve küçük, beyaz filizler üretmektedir.  

 

Dünyadaki çayın büyük kısmı, Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında yer alan 

dağlık bölgelerde yetişmekte; her yıl 1000 ila 1250 mm’ye kadar yağış ve ideal sıcaklığın 10 

ila 30 derece arasında olmasını gerektirmektedir. Deniz seviyesinden 2400 metreye kadar 

yükseklikte yetişmektedir. Dünyada çay üretiminin yaklaşık % 80’i Asya ülkelerinden 

karşılamaktadır.  

 

Bir çay çalısı, 50-70 yıl boyunca rahatlıkla iyi bir çay üretebilir; ancak 50 yıldan sonra çay 

mahsulü azalabilir. O esnada daha eski çalıların yerine, fidelik arazilerde yetiştirilmiş daha 

genç bitkiler getirilmesi düşünülebilir. Çay bitkisi, doğal olarak yaklaşık 10 metre yüksekliğe 

kadar büyüyebilmektedir. Yüksekliği normal şartlarda yaklaşık 1 metrede tutulmakta; 

böylelikle yaprakların toplanması kolaylaştırılmaktadır. Çay çalılarının yapraklarını 

toplamanın iki yolu vardır: elle veya makine ile. Çayın en yüksek kalitede olmasını 

sağlamak için en yeni iki yaprak ve bir tomurcuk, çay bitkilerinden elle toplanır. Genç yaprak 

ve tomurcukların bu şekilde yinelenerek toplanması, yıl boyunca yeni yaprakların çıkmasını 

teşvik etmektedir. Yaprak toplama seferleri, iklime dayanmaktadır. Yetişme dönemi 

boyunca 7-12 günlük aralıklarla yeni yapraklar toplanabilmektedir. Kökenine bağlı olarak, 

çalılar, her yıl 3 ila 12 defa arasında toplanmaktadır. Toplama işlemi genellikle “sürgün” 
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olarak adlandırılır. Yani ilk sürgün, yılın ilk hasat dönemi boyunca toplandığı anlamına gelir.   

 

Çay hasadı teferruatlı ve emek yoğudur (sadece bir kilogram işlenmemiş çay üretmek için 

iki ila üç bin arasında çay yaprağına ihtiyaç vardır) ve bu ciddi bir beceri isteyen bir 

prosedürdür. Çay toplayıcılar, çayın tam olarak ne zaman toplanması gerektiğini öğrenirler. 

Bu; en iyi çayları üretmek için en hassas yaprakların toplanmasını sağlamak açısından 

önemlidir. Yaprakların toplanmasının ardından, bunlar işlenmek üzere fabrikalara taşınır. 

Araziler normalde fabrikalara komşudur.  

 

Çay üretiminin başlıca adımları şunlardır: 

 

• Soldurma: Taze yaprakların toplandıktan sonra, fermantasyondan önce 

kurumasına imkan verilmesi;  

• Yuvarlama veya kesme: Bazı enzimleri harekete geçirmek ve fermantasyonu 

başlatmak amacıyla yaprakların ezilmesi (ya CTC ya da Ortodoks süreç). 

• Fermantasyon: Siuyaj ve oolong çayları yapmak üzere yeşil çay yapraklarının 

oksitlendirilmesi;  

• Ateşleme: Fermantasyonu durdurmak üzere sıcak hava ile veya derin bir tava 

içerisinde çay yapraklarının hızla ısıtılması ve yaprakların mamul bir ürün için kurutulması 

 

Ortodoks yöntem ve CTC, oksitlenme olarak bilinen karmaşık nitelikteki kimyasal değişimler 

dizisinin başlatıldığı iki farklı siyah çay imalat yöntemidir. Her iki süreç de etkindir ve farklı 

niteliklerde çay üretmektedir.  

 

Ortodoks yöntemle üretilmiş çay; elle yuvarlama eylemini taklit eden geleneksel yuvarlama 

tablalarını kullanarak yavaşça döndürülen çay yapraklarını içermektedir. Yaprak 

hücrelerinin bu şekilde sakince parçalanması, yavaş bir oksitlenmeye sebep olmaktadır. 

Sürecin kendisi dört saate kadar sürmektedir. Sıkı bir şekilde yuvarlanmış, geniş ölçekli 

yapraklar üretmekte ve tüm lezzetini ve rengini elde edebilmesi için daha uzun bir demleme 

süreci gerektirmektedir. Genellikle çay hafiftir; rengi açık kırmızıdır. Sütsüz yaprak çay 

sevenler tarafından tercih edilmektedir.  

 

CTC’nin açılımı; Kes, Yırt ve Bük’tür. Çay yaprakları, yaprakları kesen, yırtan ve büken sert 

ve küçük bir dişi olan bir dizi silindir şeklindeki bobinle geçmektedir. Süreç, hızlı bir 

oksitlenme sürecinden dolayı (yaklaşık 90 dakika), çay poşeti demlemenin gerektirdiği, 

yoğun renkli ve küçük çay yaprakları üretmektedir. Mamul ürün hızla demlemekte; hızlı ve 

zengin bir kırmızı renk vermekte ve yaprak yüzeyinde daha yüksek düzeyli çözümlenebilir 
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katı maddeleri bulunmaktadır.  

 

Kuru şeklinde, çaylar, tam yaprak, çay poşetleri ve çözümlenebilir tozlar ve granüller de 

dahil olmak üzere bir dizi farklı şekilde satılmaktadır. Çayın en popüler türleri siyah ve yeşil 

olanıdır. Siyah ve yeşil arasında “oolong çayı” yer almaktadır. Yeşil, oolong ve siyah 

çayların tümü, Camellia Sinensis’in genç yapraklarından elde edilmektedir. Türdeki bu 

değişiklikler, yaprakları fermente etmek, ısıtmak ve kurutmak için kullanılan proseslerden 

kaynaklanmaktadır. Beyaz çay ise bu denli yaygın olarak tanınmamaktadır. Bitki çayları ve 

meyve çayları da sağlıkları için son derece popüler olup, farklı lezzetleri bulunmaktadır ve 

içlerinde kafein yoktur.  

 

○ Siyah çay olgun çay yapraklarından üretilmektedir. Bu yapraklar soldurulmakta, 

yuvarlanmakta, tam fermente edilmekte, ateşlenmekte ve kurutulmaktadır ve neredeyse her 

zaman tam oksitlendirilmektedir. Siyah çay, Batı dünyasının en yaygın çay türü olup dünya 

üretiminin yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır. Siyah çay, tam ve çarpıcı lezzetiyle, özellikle 

tatlılar ve kremalı yiyecekler başta olmak üzere birçok Batı yemeğiyle uyum sağlamaktadır.  

 

○ Yeşil çay olgun çay yapraklarından üretilmektedir. Bu yapraklar soldurulmakta, 

buharlanmakta veya tavada kızartılmaktadır (sıcak, ince bir metal kase içerisinde 

kurutulurlar) ve tamamen kurutulmalarına olanak tanınmaktadır. Yeşil çaylar fermente 

edilmez ve oksitlenmemiş kabul edilir. Oksitlenmeyi hızla sonlandırmak üzere işlemden 

geçirilirler. Japonların yeşil çayı da tipik olarak buharlanmaktadır. Çin tarzı çaylar, genellikle 

kuru ısı altında işlenmektedir. Japon tarzı yeşil çayların tadında ise, güçlü bir bitkisel, otlu 

veya okyanusu anımsatan / deniz yosunu lezzeti bulunmaktadır ve arka plandan hafif bir 

limon tadı gelir. Buna örnek olarak; Sencha ve Matcha çayları verilebilir. Çin tarzı yeşil 

çayları genellikle daha yumuşak, şekerli bir lezzet  profili vardır ve fındık, çiçek, ahşap 

ve/veya vanilya tatları belirgindir.  

 

○ Beyaz çay yeşil çayın kendine has ve nadir bulunan bir biçimi olup, antioksidan açısından 

yüksek, kafein açısından düşüktür. Beyaz çay hasattan hemen sonra kurutulur ve 

oksitlenmemiştir. Bu, ağırlıklı olarak Çin’de (Fukian ve Zhejiang eyaleti) yetiştirilip hasadı 

yapılan hafif bir çaydır. İsmi, bitkinin beyazımsı görünümden kaynaklanmaktadır. Çay solgun 

sarı renktedir. Beyaz çay hafif, leziz, biraz şekerli bir tada sahiptir.  

 

○ Oolong çayı, siyah ile yeşil çay arasında kalmaktadır. Sadece küçük bir fermantasyon 

sürecinden geçmektedir. Paochong ve oolong çayları kısmen oksitlenmişken, siyah çaylar 

tamamen oksitlenmektedir. Bu çay, elle veya makineyle sarılır, tavada kızartılır ve ardından 



 

Sayfa 16 / 90 

ısıtılır. Birçok oolong çayı, bal, orkide ve diğer çiçeklerin, liçi ve diğer meyvelerin, ahşap, yağ 

veya krema, vanilya ve/veya Hindistan cevizi aroması ve lezzetine sahip olabilir.  

 

○ Bitki ve meyve çayları, meyve veya bitki parçaları veya özlerinden oluşmakta olup, 

bunlar suyla demlendiklerinde, normal şartlarda kafeinsiz ve aromatik bir içecek 

oluşturmaktadır. Bitki ve meyve çaylarının birçok farklı türü bulunmaktadır. İçlerinden en 

popüleri Yerba Mate olup bu çay Güney Amerika’da oldukça rağbet gören bir bitki çayıdır.  

 

 

 

Farklı sebeplerden ötürü dünyanın farklı yerlerinde farklı çay türleri popülerdir. Meyveli / bitki 

çayları, Latin Amerika’nın büyük kısmında çok fazla satılırken, burada yaşayanların damak 

tadı daha şekerli, tropikal meyve aromalarını tercih etmekte; sağlık endişeleri ise Batı 

Avrupa’nın bazı kısımlarındaki satışları yönlendirmektedir. Öte yandan, Çin’in küçük topaklar 

içine satılan ve ince öğütülmüş bir siyah çay biçimi olan gunpowder denilen siyah çayı, Fas’ta 

popüler olup, özel bir şekilde işlenen Çin çayları Tayland, Tayvan ve Hong Kong piyasalarına 

ulaşmaktadır. Japonya, yeşil çay tüketiminde dünyada birinci sırada gelmektedir; ancak bu 

çayın popülerliği, yakın bölgesinin ötesinde siyah çayı tahtından etmemektedir. Her ne kadar 

markalanmamış çay Çin’de en popüler olan olsa da, hızlı büyümesine rağmen çözülebilir çay 

artık Çin’de en popüler markalanmış çay çeşididir.  

 

Şekil: Farklı Kategorilerde Çay Kategorisi Miktarında Liderler  
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2. KÜRESEL ÇAY PİYASASINA GENEL BAKIŞ  

 

Çay tüketiciler arasında oldukça popülerdir. Sıcak çay ve içime hazır çayla birlikte, çay miktar 

olarak dünyada en çok tüketilen içecektir. Uluslararası Çay Komitesi rakamlarına göre 

dünyada çay tüketimi 1993-2010 yılları arasında % 60 oranında yükselmiş ve daha fazla 

kişinin çay tüketicisi haline gelmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde ciddi bir artış 

beklenmektedir. Çayın ayrıca köklü bir geçmiş bulunmakta, 5000 yıl öncesine dayanmakta 

ve zengin bir kültürel tarihe işaret etmektedir. Günümüzde çay üretiminin ekonomik ve 

toplumsal önemi oldukça fazladır. Halihazırda 35 ülkede yetiştirilen çay endüstrisi, özellikle 

dünyanın bazı en yoksul ülkelerinde önemli bir istihdam kaynağı ve ihracat kazancı 

oluşturmaktadır. Ayrıca, çay ile geniş bir insan ağı ve zincirin ilişkisi bulunmaktadır. Bunlar 

sadece tüketiciler değil, aynı zamanda yetiştiriciler, toplayıcılar, tedarikçiler, tüccarlar ve 

satıcılar olup, çay dünya çapında milyonlarca kişinin yaşamını ve refahını etkilemektedir.  

 

Çay 35 ülkede yetiştirilirken, üretim halen birkaç ülkede yoğunlaşmaktadır: en büyük yedi 

üretici dünyadaki çayın % 90’ını, en büyük on üretici ise % 94’ünü üretmektedir. Uluslararası 

Çay Komitesi’nin açıklamasına göre; 2001-2010 yılları arasında küresel piyasada siyah 

çayın payı % 70’den % 60’a gerilerken, yeşil ve oolong çayların piyasadaki toplam payı % 

23’ten % 31’e yükselmiştir. Çin, dünya piyasasında yeşil çayın % 80’ini tedarik etmektedir.  

 

2016 yılında küresel çay piyasası 12,45 milyar dolar düzeyindeyken, içime hazır çay 7,14 

milyar dolarlık bir paya sahiptir.  
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Çayda en hızlı büyüyen segment içime hazır çay olup 2016 yılında % 3,1 oranında artmıştır. 

İçime hazır çay, toplam çay hacminin % 46’sına karşılık gelirken, çay poşetleri % 44’ü 

oluşturmaktadır. Yaprak çay, hacim olarak çayın % 1’inden az olup, 2017 yılının ilk yarısında 

% 4 oranında büyümüştür. 

 

Euromonitor International’a göre; dünyada 2002 yılında 1,6 milyon ton çay üretilirken 2016 

yılında bu rakam 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Küresel çay tüketiminin 2021 yılında 3,3 milyon 

tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya çapında çay tüketiminin yarıdan fazlası Asya’dan 

gelmektedir. 2021 yılında dünya çapında kahve tüketimi (6,2 milyon ton), çayın neredeyse iki 

katına çıkacak (3,3 milyon ton). 2016-2021 yılları arasında dünya çapında çay tüketimi % 15 

oranında artarken, kahve tüketimi % 11,3 oranında artacaktır.  

 

Uluslararası Çay Komitesi, toplam çay tüketiminde en büyük üç tüketicisi ülkeleri Çin (1,924 

milyon ton), Hindistan (0,965 milyon ton) ve Türkiye (0,247 milyon ton) olarak sıralamaktadır. 

Kişi başına en çok çay tüketilen üç pazar ise; Türkiye (3,2 kg), Afganistan (2,2 kg) ve Libya 

(2,4 kg) olarak belirtilmektedir. Birleşik Krallık, kişi başına en fazla çay tüketilen dördüncü 

pazardır. 2002 yılında ise ikinci sırada gelmekteydi. Birleşik Krallık’ta kişi başına düşen çay 

tüketimi 2002 yılında 1,7 kg’den 2016 yılında 1,4 kg’a gerilemiştir.  

 
 

3. KÜRESEL ÇAY PİYASASININ GÖRÜNÜMÜ  

 

Çay, dünya çapında içecekler arasında en dinamik kategoridir: En büyük küresel içecek 

pazarlarında bulunması ve bir ürün olarak –sıcak veya soğuk, şekerli veya şekersiz olarak 

tüketilirken- birçok faydasının bulunması ve sağlıklı veya keyif veren bir içecek olması 

sayesinde bir miktar ve değer artış fırsatıdır.  

 

Euromonitor International’a göre, çay, bir değer yaratımı sürecine girmiştir. Uzun zamandır 

(kahve ve paketlenmiş alkolsüz içeceklerin aksine) düşük fiyatlı bir emtia olarak Kabul 

ediliyordu. Ancak dondurulmuş içime hazır çaydaki artış, sıcak yeşil çayda ve birinci sınıf 

özel siyah çaydaki artışla birlikte değer artışına yol açmaktadır. Küresel çay piyasasının 

2016-2020 yılları arasındaki dönemde % 4’ten daha fazla bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranı’nda 

artması beklenmektedir. Yeşil çay piyasası, küresel çay piyasasının en karlı segmenti olup, 

yatırım açısından yüksek piyasa potansiyeline sahiptir. Bunda, talepteki yükseliş ve çayın 

sunduğu sağlık faydalarına dair farkındalığın artması etkili olmuştur. Asya-Pasifik, Kuzey 

Amerika’dan sonra yeşil çayda yüksek büyüme oranı sergilemektedir. Dahası, kentli orta 
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sınıflar, yüksek kaliteli ürün arayışı içerisine girmişlerdir. Çay içilen birçok geleneksel 

piyasada, yeni nesil bir orta sınıf tüketici, çay içme alışkanlıklarında daha maceraperest hale 

gelmekte ve değer artışını yönlendirmektedir. Küresel çay piyasasının, 2016-2020 yılları 

arasında % 4’ün üzerinde bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile sabit bir artış sergilemesi 

beklenmektedir.  

 

Yeşil çay piyasası, küresel çay piyasasının en karlı segmenti olup, yatırım açısından yüksek 

piyasa potansiyeline sahiptir. Bunda, talepteki yükseliş ve çayın sunduğu sağlık faydalarına 

dair farkındalığın artması etkili olmuştur. Asya-Pasifik, Kuzey Amerika’dan sonra yeşil çayda 

yüksek büyüme oranı sergilemektedir. 

 

2016 yılında, hipermarketler ve süpermarketler segmenti, dünya çay piyasasında egemen 

olmuş, % 67’nin üzerinde bir piyasa payı elde etmiştir. İndirimli fiyatlarla çok fazla miktarda 

ürün çeşitliliği ve örgütlenmiş perakendenin ortaya çıkışı gibi etmenler, 2020 yılı sonuna 

kadar bu piyasa segmentinin büyümesini destekleyecektir.  

 

Dünya çapında Asya-Pasifik 2016 yılında çay piyasasında egemen olmuştur ve 2020 yılı 

sonuna kadar 29 milyar doları aşması beklenmektedir. Çay, Hindistan, Çin ve Japonya gibi 

Asya-Pasifik ülkelerinde en çok tercih edilen sıcak içecek olduğu için, bu ülkelerin artan 

talebi, bu segmentin gelişiminden öncelikli olarak sorumludur. Dahası, çay, diğer içecekler 

göre daha sağlıklı kabul edilmektedir ve dolayısıyla sağlığına düşkün kişileri gazlı içecekler 

yerine çay içmeye teşvik etmektedir. Dahası, çay aynı zamanda Asya’nın birçok kısmında 

geleneksel ve toplumsal bir içecek olup, bu durum Asya-Pasifik’te bu pazarın gelişimine de 

yardımcı olacaktır.  

 

Ayrıca, Mintel GNPD’nin verileri, çay poşetlerinin 2017 yılında dünya çapında başlıca yeni 

sıcak çay lansman faaliyeti türü olduğunu göstermektedir. Keza, bu dönemde Kuzey 

Amerika’daki tüm yeni çay lansmanlarının % 84’ü, çay poşetleriydi. Avrupa’da çay poşetleri, 

2017 yılında tüm yeni bölgesel çay lansmanlarının % 75’ini, Asya-Pasifik’te ise % 45’ini 

oluşturmuştur. Dahası, Mintel’in araştırmaları; Asya-Pasifik’in halihazırda paketlenmiş sıcak 

çay inovasyonunda serbest girişimlerde bulunduğunu teyit etmektedir. Asya-Pasifik’te 2017 

yılındaki tüm yeni çay lansmanları arasında yaprak çay biçimleri % 36’lık paya sahipken, bu 

oran Avrupa’da % 19 ve Kuzey Amerika’da % 12’dir.  
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4. ÇAY ENDÜSTRİSİNDEKİ KÜRESEL EĞİLİMLER  

 

Euromonitor International’ın yıllık piyasa değerlendirmesi analizi; aşağıdaki kilit eğilimlerin 

küresel çay endüstrisini şekillendirdiğini ortaya çıkarmaktadır: 

 

4.1. Çay Üreticileri, Çayın Sağlık Açısından Faydalarına Odaklanmaktadır 

 

Çay, uzun bir süredir geleneksel bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Tüketicilerin sağlık 

ve beslenme konusundaki farkındalığı arttıkça, çay üreticileri de giderek çayın sağlık 

açısından faydalarını vurgulamakta ve ilave faydalarını pazarlamak üzere içerisine probiyotik 

ve maitake mantarı gibi işlevsel bileşenler eklemektedir.  

 

Çay tüketimi, sağlıklı olmayla yakından bağlantılıdır ve tüketicilerin temiz etiketli, sağlıklı 

içeceklere yönelik arzusu artmayı sürdürdükçe çay piyasası da büyümektedir. “iGens”lerin 

üçte biri, ilave sağlık faydaları bulunan çay ve kahveye daha fazla ödeme yapacaklarını 

söylemişlerdir. Bu durum çay piyasasının büyümesi için büyük bir fırsat yaratmakta ve 

üreticilerin sağlık açısından bu katma değerli ürünleri sunma yeteneği kazanmasına olanak 

sağlamaktadır.    

 

Çayla bağlantılı birçok sağlık faydasına dair artan farkındalık, küresel çay piyasası üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olmayı sürdürmektedir. Çay; protein, kafein, amino asit, ksantin ve 

flavanoid gibi biyo-aktif bileşenlerden oluşmaktadır. Polifenol ve flavanoid, çay yapraklarının 

ağırlığının üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır ve çayın sağlık faydalarının büyük kısmı, 

çay flavanoidleriyle bağlantılıdır. Dahası, çaydaki antiokdisanlar, yaşlanma ve kirliliğin zarar 

verici etkilerini azaltmaya ve arterlerin pıhtılaşmasını önlemek suretiyle felç ve kalp krizi 

riskini azaltmada yardımcı olmaktadır. Dahası çay, diş plakların kötü etkisine karşı florür ve 

tanen içermektedir. Dolayısıyla, çayın yoğun sağlık faydaları özellikle de kansere karşı 

korumada ve insanlarda diyabet ve obeziteyi kontrol altında tutmadaki rolü, önümüzdeki 

dönemde bu pazardaki büyüme olasılıklarını artıracaktır.  

 

4.2. İçime Hazır Çay, daha sağlıklı bir seçenek olarak büyümekte ve gazlı içeceklerden 

pay almaktadır  

 

Her ne kadar sıcak çay küresel olarak en büyük çay alt kategorisi olmaya devam ederken, 

içime hazır çay, küresel çay pazarında, küresel kahve piyasasında görülen gelişmelerin 

izinden giderek, kendisine pay almaya başlamıştır. İçime hazır çayın ortamı çarpıcı biçimde 
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değişmektedir: Yıllar boyu “ucuz” ve sağlıksız olduğu yönündeki iddialarla imajı 

zedelendikten sonra bu kategori halihazırda bir yaşam tarzı değişimimnden geçmektedir. 

Zanaatkarların ürettiği çayların nitelikleri – özellikle de soğuk sıkım çaylar- bu segmentte yeni 

bir ayrıcalıklı segment oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Soğuk sıkım, bir süredir lüks bir 

tat ve içime hazır çayda bir kalite göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. İçime hazır çay, daha 

sağlıklı bir alkolsüz içecek olarak ortaya çıkmış olup, serinlemek, sıvı almak ve işlevsel 

(doğal enerji) faydaları doğrultusunda tüketilmektedir. Büyük içecek şirketlerinin daha sağlıklı 

inovasyonları, içime hazır çay kategorisinin geliştirilmesini daha da desteklemektedir. ABD, 

yüksek fiyatlı tek içimlik çaylar sayesinde büyük bir büyüme alanıdır. Daha sağlıklı olan içime 

hazır çaylar, Çin’de de bir büyüme fırsatı oluşturmaktadır. Lezzetli ve demlenmiş içime hazır 

çaylar aynı zamanda genç tüketicileri hedefleyen önemli bir Yeni Ürün Geliştirme alanı 

sunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 
4.3. Sıcak Çay, Daha Genç Tüketicileri Elde Tutmaya Odaklanmalıdır.   

 

Sıcak çay, dünya çapında tüketim açısından şişe sudan sonra ikinci sırada gelmektedir. 

Değer satış potansiyeli, nihayetinde işlevsel, daha sağlıklı ve lezzetli çay harmanlarıyla 
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birlikte gerçekleşmektedir. Gençler arasında (keza nüfusun içinde kişi başına en yüksek çay 

tüketimine sahip pazardır) bağlılığı korumak ise çok önemlidir. 

 
Or Tea? yeni nesil çay tüketicilerini memnuniyetle karşılayan, üstün kaliteli ve özel bir çay 

markasıdır. Çay içimini genç tüketiciler için şık ve “moda” hale getirmek amacıyla, göz alıcı 

metal tenekeler içerisinde paketlenmiş lezzetli ve eşsiz bir dizi çay harmanını şakacı bir 

şekilde sunmaktadırlar.   

 

 
 

Merkezi Londra’da bulunan ve en son modayı izleyen çayhane Yumchaa da, Londra Moda 

Haftası için eğlenceli, asortik ve leziz harmanlar hazırladı. Şirket, üzerinde güzel podyum 

modellerinin çizimlerinin olduğu modaya uygun fincanlarla eşleşen beş adet çay harmanını 

sergilemek üzere 2018 yılındaki Londra Moda Haftası için kendi podyumunu hazırladı. 

 

Regent’s Park çayı da Çin’in yeşil çayı, papaya, ananas, çilek, böğürtlen ve gül 

yapraklarından oluşan lezzetli bir harmandır. Kadife çiçeği ve peygamber çiçeği serpintileriyle 

sonlanan, kayısı ve çileğin canlı ve dayanılmaz harmanından oluşan Notting Hill markası da 

çok beğenilmektedir. Tranquillity, lüks segmentteki bir beyaz çaydır. Raspberry Vanillia, tatlı 

ve lezzetli bir roybos çayı harmanı olup içinde ahududu, gül yaprakları ve vanilya 

bulunmaktadır. Renk değiştiren, lezzetli ve sağlık açısından faydaları bulunan Blue Voodoo 

markası, Sencha yeşil çayı, goji yemişi, limon otu, nar tohumu, peygamber çiçeği ve mavi 

bezelyeyi bir araya getirmektedir.  
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4.4. Ticaret dışı hariç, gıda hizmeti çayı ve alternatif çay ürünlerinde güçlü bir artış söz 

konusu  

 

Çay, ev dışında geleneksel olmayan biçim ve kanallarda gelişmenin yollarını bulmaktadır. 

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer piyasalardaki zincirli çay konseptleri başarılı 

olurken; ABD ve Avrupa’da gıda hizmeti alanındaki çay ise karma operatörlerin –kahve 

zincirlerinden hızlı yemek yemeye ve lüks restoranlara dek- menüsüne girmeye bağımlı 

durumdadır. 

 

35’in üzerinde ülkede içilen ve dünya çapında nihai bir çay deneyimi olarak belirtilen küresel 

lüks çay markası Tea Forté, dünya çapında önde gelen otellerde, lüks restoranlarda, prestijli 

tatil yerlerinde, lüks perakendecilerde ve spa’larda sunulmaktadır. Meşhur Amerikan 

tasarımcı Peter Hewitt, “çay sanatını” anlamak ve günümüzde çay seremonilerini 

tanımlamakla uğraşmıştır. Peter’in yaprak çay tutkusu, Asya’daki yerel çay evleriyle 
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başlamıştır. Orada yaprak çaylardaki lezzetin karmaşıklığını ve çay içme sanatına ilişkin 

seçkin seremonileri keşfetmiştir. Kişisel keşfi aracılığıyla, Asya’nın çay seremonisinin 

sanatsal niteliğini bugünün yaşam tarzına yönelik bir deneyime dönüştürmeye kendini 

adamaya başlamıştır. Peter, en yenilikçi ve lezzetli harmanları yaratmak üzere dünya 

çapında gastronomi merkezlerindeki şefler ve restoran sahiplerine danışmıştır.  

 

Tea Forté, el yapımı çayları, tasarım aksesuarları, seçkin paketleme ve gösterişli 

yaklaşımıyla eşi benzeri olmayan nitelikte ve çeşitlilikte bir markadır. Tea Forté, günümüzde 

çay deneyimini, keyif verici ve süslü bir karşılaşma sağlamak suretiyle yeniden hayal edip 

yeniden tanımlamaktadır. İşte sıradışı çayların ve eşi benzeri olmayan bir sunumun kesişimi 

sonucunda Tea Forté’nin sıradışı deneyimi ortaya çıkmaktadır. Tea Forté’nin patentli piramit 

şekilli ve içi yaprak dolu ipekten yapılmış demliği, günümüzde çay deneyimini tanımlayan 

markanın zarif bir imzasıdır. Elle yapılmış her demlik, harmanların rahatlıkla açılması ve 

duyuları tatmin eden her bir fincanda içindeki leziz aromaların ortaya çıkmasına izin vermesi 

için tasarlanmaktadır.  
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4.5. Çay Uzmanları, Çok Daha Fazla Seçkin Çay ve Kendine Has Lezzetlere İlham 

Kaynağı Olmuştur  

Uzman çay dükkanları, dünya çapında gıda hizmetinin en hızlı büyüyen kanallarından biri 

olarak kalmaya devam etmektedir ve ürün inovasyonu için bir kaynak olup, perakende sıcak 

içecekler ve (kahve başta olmak üzere) içime hazır demlenmiş içecekler için trend 

belirlemektedir. Kahve dükkanlarının perakende kahve konusunda tüketici beklentilerini 

artırmasına benzer şekilde, Davids Tea, Teavana ve T2 gibi çay uzmanlarının 

yaygınlaşması, yaprak çay kalitesi konusunda tüketicilerin eğitilmesini sağlamış ve Mango 

Fruit Punch (Mango Meyvesi Yumruğu) ve Pink Flamingo (Pembe Flamingo) gibi kendine 

has lezzet harmanına ilham kaynağı olmuştur. Bunun karşılığında, paketlenmiş çay üreticileri 

birçok lezzet harmanını ve daha seçkin sunumları gündeme getirmiştir.  

 

Tüketicinin lezzetli çaya yönelik artan talebinin, önümüzdeki yıllarda küresel çay 

piyasasındaki artışa katkı sağlaması beklenmektedir. Çay üreticisi şirketler, çikolata, nar, 

acai çileği ve zerdeçal gibi farklı lezzetleri eklemek suretiyle farklı lezzet profillerini aktif 

olarak deneyimlemektedir. Örneğin, 2014 yılında Numi’nin piyasaya sürdüğü zerdeçal çayı 

piyasada önemli bir görünürlük kazanmıştır. Aynı şekilde, Teavana da acai böğürtleni ve 

kavunlu nane gibi eşsiz lezzetler sunmaktadır.  Farklı çay lezzetlerini deneyimlemeye yönelik 

tercihte yakın zamanda ortaya çıkan bu değişim, öngörülebilir bir dönemde bu piyasanın 

büyümesine katkı sağlayacaktır.  
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Leticia Sáenz, Meksika’daki ilk Tea Sommelier olup, üç başarılı yılın ardından, ülkedeki 

yükselen çay kültürünün parçası haline gelmiştir. Basics by Tea Sommelier, “çay günlük 

hayatın temel bir ihtiyacıdır, bir zorunluluktur” kavramını temel alarak yaratılmıştır. 

Paketleme aralığı, temiz ve hiyerarşik bir düzende gerçekleşmektedir. Temek amaç, çayı 

basit ve temel düzeyde tutmaktır. Basics, spesifik olarak Meksika piyasası için tasarlanmış 

12 adet çay çeşidine sahiptir. Aralık, lezzet yoğunluğuna göre numaralandırılmıştır. 

Numara 1 en hafif tatlar için olurken, numara 12 sert ve yoğun tatları göstermektedir.  

 

 

 

4.6. Organik Çay: Sürdürülebilirlik konusu gündeme giriyor 

 

Milenyum gençliği dünya çapında organik çay tüketimini yoğun bir şekilde etkilemeye devam 

ederken ve üçüncü tarafların sürdürülebilirlik sertifikasyonu girişimleri etik konuları ana akım 

kamusal tartışmaya dahil ederken, organik çayın geleceği, kırılgan bir denge üzerinde 

kalmakta, değişen tüketici algıları ve tercihlerine bağlı olmaktadır.  

 

Organik çay piyasası, pazardaki dalgalanmalara açık olma işaretleri göstermektedir. Organik 

çayın tarihinde kısa vadeli ani düşüş ve yükselişler olması, bir piyasanın etkin bir şekilde 

faaliyet göstermesinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne sermektedir. Organik çay 

üretiminin zorlu niteliği, hem kısa süreli başarılara hem de başarısızlıklara yol açmıştır. 
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Kuzey Amerika, 2015 yılında bir büyüme sıçramasının zirve noktasındaydı ve bu da 

bölgedeki en büyük küresel piyasa olarak önemini vurguluyordu. Batı Avrupa ve Asya-

Pasifik’i geride bırakmıştı. 

 

Çok-uluslu işletmeler, ya küçük organik markaları satın alarak ya da özel bir hedef kitleye 

yönelik organik çeşitleri ürün yelpazesine dahil ederek piyasaya girmişlerdir. Bununla birlikte, 

endüstriyel ölçekte organik çay üretiminin zorlukları temelinde, bu şirketler bu kategoride 

herhangi bir büyük girişimde bulunmakta çekimser davranmışlardır. Bu durum, organik 

üretim yapma vaadinde bulunan küçük markaların piyasada memnuniyetle karşılanmasına 

yol açmaktadır.   

 

Milenyum etkisini anlamak kilit önem taşımaktadır: Organik çayın başarısında, yeni lezzetlere 

ilgi göstermeye devam eden, marka sadakati olmayan, etik ve sağlığı tercihlerinin temeline 

yerleştiren ve oldukça etkili olan milenyum tüketicilerinin de oldukça payı bulunmaktadır. Bu 

etmenler organik çay ve sürdürülebilirlik sertifikasyonunu, bu demografi açısından öncelikli 

etkenler haline getirmektedir.  

 

 
 
4.7. Üçüncü Taraf Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu, Üreticiler açısından Cazip bir 

Alternatiftir  

 

Tüketiciler, sürdürülebilir üretimi yönlendirmede kilit öneme sahiptir ve sürdürülebilir 

kalkınmada asli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir tüketimin toplumsal boyutlarının göz 

önünde bulundurulmasına yönelik eğilim, ürünlerin üretim biçimine daha fazla dikkat 
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edilmesine yol açmıştır. Tüketicilerin endişeleri giderek ürünlerin tüketiminin çevreye veya 

sağlığa yönelik etkileriyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda bu tüketimin işçiler ve kaynaklar da 

dahil olmak üzere üretim etmenleri üzerinde doğurabileceği etkileri de kapsamaktadır. Sonuç 

itibariyle sürdürülebilir tüketim politikaları ve girişimleri, süreçlerin etkilerini ve ürünleri olduğu 

gibi mal ve hizmet sunumunu da dikkate alacak şekilde genişlemektedir.  

 

Tedarik zinciri ortakları ve tüketiciler, sertifikasyonun kendine has değer önermesi konusunda 

sorular sormaya devam etmektedir. Sertifikasyon, başka türlü erişilmesi zor olan derin tedarik 

zinciri öngörüleri sunabilir. Sertifikasyonun, çiftçileri ve işçileri piyasalar ve sivil toplumla bir 

araya getirmek suretiyle tedarik zinciri boyunca yarattığı bağlantı kendine mahsustur, ve 

birçok bağımsız çalışmanın teyit ettiği üzere çiftçiler ve çevre açısından pozitif bir etkiyle 

sonuçlanmaktadır. Bu durum, diğer çok az sistemin sağladığı bir saydamlık düzeyi 

sunmaktadır. Ve tüm bunlar hem çiftçiler hem de şirketlerle temas kuran, tamamen 

ölçeklenebilir bir sistemin temelini oluşturmaktadır.  

 

Üçüncü taraf sertifikasyonu – örneğin Fairtrade, Yağmur Ormanı İttifakı ve diğerleri- yarı 

zamanlı organik tüketicileri, özellikle de daha metalaşmış kategorilerde, etik alternatiflere 

doğru çekmeye devam etmektedir ve organik çayın “benzersiz satış teklifine” bir tehdit 

oluşturmayı sürdürecektir. 

 

4.8. İnternet Perakendeciliğinin Büyümesi   

Elektronik ticaret, son beş yıldır sıcak içecekler için en hızlı büyüyen perakende kanalı oldu. 

Yeni kahve ve çay odaklı internet perakendecileri – üyelik modelleri de dahil olmak üzere- 

2021 yılına kadar kilit bir büyüme alanı olacaktır.  
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Teabox gibi şirketler, farklı türlerde taze çayları kapınıza kadar getiren üyelik kutuları 

sunmaktadır. Teabox 2015 yılında kurulduğunda, dünyanın ilk kişiselleştirilmiş çay kayıt 

hizmetiydi ve şu anda başkaları da onun izinden gitti. Teabox’ı diğerlerinden ayrı tutan ise, 

kapsamının genişliğidir – en geniş tek arazili çevrimiçi çay seçkisine sahiptir. Ancak aynı 

zamanda kayıtlar hakkında bilgi veren bir makine öğrenme sistemine sahiptir. Tüketiciler, 

Teabox’ın tercihleri tespit ettiği bir anket formunu doldurmaktadır ve zaman içerisinde 

tüketiciler geri bildirimlerini paylaştıkça gelen tavsiyeler, bireyle daha fazla uyumlu hale 

gelmiştir. Teabox’ın kurucusu ve CEO’su Kaushal Dugar durumu şu şekilde açıklıyor: “Bu 

durum, çay seçimi söz konusu olduğunda seçme hakkını gölgeleyen önyargıların devreye 

girmesini ortadan kaldırmaktadır.”  
 

 

4.9. Küresel Matcha Çayı Piyasasının Büyümesini Tetikleyen Sağlık Faydaları  

 

Efsaneye göre, Budist keşişler Matcha’yı uzun saatler boyunca meditasyon yaparken 

konsantrasyonlarını güçlendirmek, uyanık kalmak ve ana odaklanmak için kullanırlarmış. 

Günümüzde Matcha yaprağı, klorofil zengini yaprakları ince bir şekilde öğütülerek parlak 

yeşil bir toza dönüşen gölgede yetişen yeşil çaydan gelmektedir. Küresel matcha piyasasının 

boyutlarının değeri 2016 yılında 2,62 milyar dolar idi ve 2017 ila 2023 yılları arasında 

piyasanın değerinde % 8,3 CAGR’lik (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) artış beklenmektedir. 

Matcha piyasasındaki büyüme; matcha ürünlerinin sağlık faydalarına ilişkin olarak artan 

farkındalıktan ve dünya çapında doğal ürünlere yönelik büyüyen ilgiden kaynaklanmaktadır. 
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Dahası, matcha ürünlerinin kolay erişilebilirliği de matcha piyasasındaki büyümeye yol 

açmaktadır. 

 

Matcha çayı, toz haline getirilmiş, canlı, yeşil renkli bir şekilde mevcuttur ve ağırlıklı olarak 

Japonya’da gölgede yetişen, en üst kalite çay yapraklarından üretilmektedir. Kökenleri, Tang 

hanedanlığına dayanmaktadır ve ağırlıklı olarak Budist keşişler, samuray savaşçıları 

tarafından tüketilmektedir. Bu çay, Japon kültürünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Ürünün 

mükemmel sağlık faydaları, dünya çapındaki popülerliğini de tetiklemektedir.  

 

 

Dünya çapında ABD, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya, kilit tüketiciler 

olarak belirlenmiştir. Ürünü kullanarak formüle edilmiş içecekler ve gıda maddeleri, kendine 

has tadı ve lezzetinden dolayı kalkınmış ülkelerde tüketiciler arasında yaygın bir kabul 

görmektedir. Obezite, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkların giderek daha çok yaygınlık 

kazanması, ABD’de sağlığına düşkün tüketiciler arasında talebi kamçılamaktadır.  

 

Ürünün içinde yüksek oranda antioksidan, vitamin, mineral ve aminoasit bulunmaktadır. 

Ürünün oksijen radikal emilim kapasitesinin (ORAC) gram başına 1384 birim olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu, nar, goji yemişi, ceviz, brokoli, ıspanak ve yaban mersini gibi diğer besleyici 

meyve ve sebzelerin gram başına ortalama 94 birim ORAC sayımından daha yüksektir. 

Ürünün antioksidan bileşimi, birçok kronik hastalığı önlemeyi ve UV radyasyonunun zararlı 

etkilerinden korunmayı sağlamaktadır. Üründe mevcut olan ve EGCG (epigallocatechin 
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gallate) olarak bilinen antioksidanın beyin, mesane, prostat ve rahim ağzı kanserini önleme 

gücü bulunmaktadır. Bu, kötücül hücrelerin yayılmasını önlemekte ve dolayısıyla 

anjiyogenezi ve metastazı düzenlemektedir.  

 

Üründeki aminoasit bileşimi, normal siyah ve yeşil çayın yaklaşık beş katı daha fazladır. 

Üründe bulunan aminoasit ‘L-theanine’ stresi azaltma potansiyeline sahip olup sakinleşmeyi 

teşvik etmekte; zihinsel açıdan atikliği ve zihinsel sükuneti güçlendirmekte, diyabet tip 2 ve 

sindirim sistemiyle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere kronik hastalıkları önlemektedir.  

 

Ürünün üstün sağlık faydaları, dünya çapında tüketiciler arasında kabulünü 

hızlandırmaktadır. Yaşam tarzından kaynaklı hastalıkların dünya çapında görülmesi, 

tüketicileri, sağlıklı ve besleyiciliği yüksek yiyecek ve içeceklerin oranını beslenme 

biçimlerinde artırmak konusunda motive etmektedir. Bunun da karşılığında besleyici madde 

bileşimlerinden dolayı ürüne yönelik talebi artırması beklenmektedir.  

 

Ürünün popülerliği, ağırlıklı olarak sağlık faydalarından dolayı, Japonya’dan, Kuzey Amerika, 

Batı Avrupa ve Asya Pasifik’in gelişmiş ülkelerine doğru yayılmaktadır. Geleneksel çay gibi 

konvansiyonel tüketimine ek olarak, ürün giderek kafe, restoran ve çay dükkanlarının 

perakende zincirlerinin tanıtımını yaptığı birçok yiyecek ve içeceğin formülasyonunda 

kullanılmaktadır.  

 

Ürün, yüksek kaliteli ürün prosesinden dolayı, diğer muadilleriyle kıyaslandığında çok daha 

pahalıdır. Ürün, Camellia Sinensis’in gölgede yetişen tencha yapraklarından elde 

edilmektedir. Çay bitkileri, ülkedeki kendine özgü toprak ve çevre koşulları sebebiyle sadece 

Japonya’da yetişmektedir. Kyoto bölgesinde Uji in ve Aichi bölgesinde Nishio, Japonya’daki 

en büyük tencha yetiştiricileridir. Sıkı koşullar altında yetiştiricilik, yüksek kaliteli özütleme 

işlemi ve titizlikle yapılan öğütme ve işleme, ürünün yüksek fiyatının ardındaki sebeplerdir.  

 

Matcha’nın normal çay, içecekler, gıda ve kişisel bakım alanlarında yaygın kullanımı 

bulunmaktadır. Normal çay, 2016 yılında piyasanın en geniş uygulama segmentini 

oluşturmuş olup, küresel piyasa gelirinin % 56’sından fazla bir paya sahiptir. Ürünün normal 

çay şeklinde tüketimi, besleyicilik açısından zengin içeriklerin optimum düzeyde alınmasını 

sağlamaktadır. Artan alım gücü ve Japon geleneklerinin etkisi, normal çayda bu ürünün 

kullanımını artırmaktadır.  

 

Lipton’un naneli “Matcha Yeşil Çayı”, saf Japon Matcha çayı ve nane ile harmanlanmış bir 

yeşil çay olup piramit çay poşetlerinde sunulmaktadır. Matcha’nın yumuşak, toprağımsı tadı, 
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yeşil çayın canlandırıcı güzelliği ve gerçek nane şekeri ve bahçe nanesi yapraklarıyla 

dengelenmektedir. Çay harmanları, %100 doğal Yağmur Ormanı İttifakı™ sertifikalı çay 

yaprakları ve matcha tozuyla yapılmaktadır.  

 

 

 

Detox ve enerji artırıcı özellikleri bulunan düşük kalorili içeceklere yönelik artan talep, 

latte’ler, smoothie’ler, meyve suları ve alkolsüz kokteyller dahil olmak üzere birçok içecekteki 

ürün talebini artırmaktadır. Sağlıklı içeceklere yönelik artan tüketici tercihi, birçok kafe ve 

içecek zincirini matcha içeceklerini sunma konusunda teşvik etmiştir. Starbucks Corporation, 

Smoothie King Franchises, Inc., Jugofresh, ve The Coffee Bean & Tea Leaf içecek 

sunumuyla ilgilenen birkaç perakende zinciri arasında yer almaktadır.  

 

Ürün, kek, kurabiye, pastalar, yoğurt, dondurma, makarna, kahvaltılık gevrek, enerji 

gofretleri, çikolatalar ve şekerler de dahil olmak üzere gıdaların formülasyonunda 

kullanılmaktadır. Gıdanın, sağlıklı gıda ürünlerine yönelik artan talep sebebiyle, öngörülebilir 

bir dönemde en hızlı büyüyen segment haline gelmesi beklenmektedir. Acı tadı ve maltı 

çağrıştıran tadı, birçok yemek tarifinde kullanılmasını teşvik etmektedir.  

 

Japonya ve Çin’de yeşil çayın ciddi bir popülerlik kazanması sebebiyle Asya-Pasifik, 2016 

yılında en hızlı büyüyen bölgesel piyasa olmuştur. Asya-Pasifik, dünya çapında endüstri 

gelirinin yaklaşık % 64’ünü oluşturmaktadır. Japonya ve Çin’de çayla bağlantılı eski 

gelenekler, ürünün endüstrisinin Asya-Pasifik’te yoğunlaşmasında önemli bir katkı 

sunmaktadır. Dahası, Avustralya, Singapur ve Hindistan gibi ülkelerin, artan sağlık 

farkındalığı sebebiyle potansiyel piyasalar olarak ortaya çıkması beklenmektedir.  
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Kuzey Amerika, genel anlamda endüstri gelirlerinden ikinci en büyük payı almaktadır ve 

öngörülen dönemde en hızlı büyüme oranıyla genişlemesi beklenmektedir. Ürün, Japon 

market zincirleri yoluyla Kuzey Amerika endüstrisinde ortaya çıkmıştır. Kuzey Amerika 

endüstrisi ağırlıklı olarak ABD’de artan taleple yönlendirilmektedir. Los Angeles, New York ve 

Miami gibi kentlerde önemli sayıda kafe ve restoran bulunmakta ve buralarda matcha-bazlı 

yiyecek ve içecek sunumu yapılmaktadır. ABD piyasası, yakın geçmişte ümit vaat eden bir 

gelişim sergilemiştir ve öngörülen dönemde büyüme eğiliminin devam etmesi 

beklenmektedir.  

 

Avrupa küresel endüstrinin bir diğer kilit tüketicisiydi ve bunda Almanya, Birleşik Krallık ve 

Fransa’da sağlıklı ürünlere yönelik talebin artması etkiliydi. Merkezi Batı Avrupa ülkeleri olan 

tüketiciler, detoks ve enerji artırma özellikleri olan besleyici içeceklere yönelik bir tercih 

sergilemişlerdir. Yaşlanma karşıtı özellikler, kanser ve diyabetten korunma, düşük kalori ve 

enerji uyarımı gibi sağlık avantajlarına dair artan farkındalık, Avrupa’da matcha çayına 

yönelik talebin güçlenmesine yol açmaktadır.  

 

5. KÜRESEL YİYECEK VE İÇECEK EĞİLİMLERİ   

 

Mintel’in 2018 yılı Küresel Yiyecek & İçecek Eğilimleri, Mintel’in 60 uzman analistinin dünya 

çapında bir düzineyi aşkın ülkede gerçekleştirdikleri işbirliğinin sonucudur. Bu küresel 

sohbetler, 2018 yılı temel tüketici temalarını yansıtan kilit eğilimlerin tespit edilmesine yol 

açmıştır. Bu temalar arasında güven, kişisel bakım, bireysellik ve sürdürülebilirlik 

bulunmaktadır. Bu eğilimlerin her biri seçilmiştir, çünkü Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya 

Pasifik ve Amerika’da 2018 yılında tüketiciler, üreticiler ve perakendeciler üzerinde bir etkisi 

olacaktır.  

 

5.1. Eksiksiz açıklama   

 

Yeni gerçek-sonrası hakikatimizde, tüketiciler yiyecek ve içecek şirketlerinden tam ve 

eksiksiz saydamlık beklemektedir. Dünya çapında birçok tüketici, düzenleyici sistemlere, 

üreticilere ve hatta kendi akranlarına bile güvenmemektedir. Bu durum ise, yiyecek ve 

içeceğe dair önceden mevcut olan bir ihtiyat haliyle birleşmektedir. Şüpheciliğin de devreye 

girmesi sonucunda mevcut tüketicinin, son on yılda (bazı piyasalarda) mevcut olan yiyecek 

ve içeceklerin kökenlerine dair ilgisi genişlemekte ve güçlenmektedir.  
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Yiyecek ve içecek ile alakalı güven ve güvenilirliğe ilişkin şüpheleri gidermeye çalışma 

ihtiyacı, küresel yiyecek ve içecek kampanyalarında doğalın yanı sıra etik ve çevreci savların 

daha fazla kullanılmasına neden olmuştur. Mintel Küresel Yeni Ürünler Veritabanı’na 

(GNDP) göre, Eylül 2016’dan Ağustos 2017’ye kadar olan dönemde küresel yiyecek ve 

içecek kampanyalarının %29’unda doğal ürün savı (katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, 

organik ve GDO’suz) kullanılmıştır. Eylül 2006’dan Ağustos 2007’ye kadar olan dönemde 

doğallık savını kullanan küresel yiyecek ve içecek kampanyaların oranı ise sadece %17’ydi. 

Benzer şekilde, çevre dostu ambalaj ve hayvan ve insan sağlığı koruma savları gibi etik ve 

çevresel savlar, Eylül 2016 ve Ağustos 2017 arasındaki dönemde küresel yiyecek ve içecek 

kampanyalarının %22’sinde kullanılırken, aynı sav Eylül 2006 ve Ağustos 2007 dönemindeki 

kampanyaların yalnızca %1’inde kullanılmıştır.  

 

Rare Tea Company’nin sahibi Henrietta Lovell, 2017 ve sonrası için bilinçli tüketicinin 

artışına ilişkin önemli bir eğilime işaret etmektedir. Lovell şöyle devam etti: “İnsanlar bir 

süredir, sanayi torbasının arkasında ne yattığını merak etmeye başladı. Ancak gerçek 

değişim, müşteriler – özellikle açık ve şeffaf şirket bilgisi bekleyen çevrimiçi müşteriler – 

çaylarının nereden geldiği, kim tarafından yetiştirildiği ve işlendiği, çay ticaretinin hayatları 

üzerindeki etkisinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için araştırma 

yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Web sitemizin “Hakkımızda” bölümüne baktığımızda web 

sitemizin trafiğindeki eşi benzeri görülmemiş artışı görebiliyoruz. 13 yıllık ticaret hayatımız 

boyunca, doğrudan ticaret modelimiz ve çay bahçesi ortaklarımızda etik duruşumuz 

potansiyel müşterilerimizi hiç bu kadar ilgilendirmemişti. Müşterilerim, yalnızca tat 

bakımından değil üretici üzerindeki etkisi bakımından da gerçekten iyi çay istiyor. Meçhul 

ortaklar daha fazla kâr elde edebilmesi ve kör tüketicilerin ucuz bir fincan çay içebilmesi için 

yoksul ülkelerin uzun zamandır süregelen sömürüsünün bir parçası olmak istemiyorlar. Rare 

Charity (yüksek öğretim bursları vermek için gelirinin bir kısmını çiftliklere iade eden bir vakıf) 

için restoran ve otel müşterilerimizden aldığımız destek gerçekten inanılmaz.”  

 

Doğal, etik ve çevreci savlarındaki artıştan görüleceği üzere, yaygın güvensizlik, yiyecek ve 

içecek üreticilerinin içerikleri, üretim süreçleri ve tedarik zincirleri hakkında açık sözlü olması 

ihtiyacını artırmıştır. Bu durum, yiyecek ve içeceğin nerede, nasıl, ne zaman ve kim 

tarafından yetiştirildiği, hasat edildiği, yapıldığı ve/veya satıldığı hakkında kapsamlı ve doğru 

bilgi vermeleri için üreticiler üzerinde baskı kurmaktadır. Yiyecek ve içecek şeffaflığı, pek çok 

farklı yön alabilir; ancak farklı iddialar, tek bir amaca hizmet etmektedir: tüketicilerin satın 

aldıkları yiyecek ve içeceğin güvenilirliği ve saflığı hakkında kendilerini daha güvende 

hissetmelerine yardımcı olmak.  
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Tüketiciler Buna Neden İnanır  

Güvensizlik yaygın olduğu için açıklık gerekmektedir. 5 Kanadalı yetişkinden yalnızca biri, 

yiyecek ve/veya içecek paketlerinin üzerindeki sağlık iddialarına inanmaktadır. 20 ila 49 

yaşları arasındaki Çinli tüketicilerin neredeyse yarısı (%45), belirli bir süpermarketi, 

hipermarketi veya elektronik perakendeciyi seçerken en büyük üç endişelerinden biri olarak 

gıda güvenliğini belirtmişlerdir. Mintel araştırmasına göre, dürüstlüğün eksik olması güvene 

zarar verir; zira büyük metropollerde yaşayan yetişkin Tayların  %65’i, Avustralyalıların 

%64’ü, Endonezyalıların %61’i , ürünlerinin yüksek şeker içeriği hakkında bir şirketin açık 

olmaması durumunda kendilerini kandırılmış hissetmektedir.  

Şeffaflık, bazı tüketicilerin bir ürünün nerede yapıldığını merak etmesi gibi, pek çok farklı 

şekil alabilmektedir. Gerçeği söylemek gerekirse, 16 yaşından büyük İtalyan tüketicilerin 

%70’i, Fransız tüketicilerin %66’sı, İspanyolların %58’i, Almanların %56’sı, Polonyalıların 

%55’i, bir şirket kendi ülkesinde üretim yapıyorsa o şirkete daha fazla güvenme 

eğilimindedir. Aynı zamanda, süt ve süt ürünleri ile krema kullanan ve satın alan İngiliz 

yetişkinlerin %57’si tarafından gösterildiği üzere bazı kategorilerde etik savlar bir beklenti 

olabilir ve bu tüketiciler, çiftçileri nasıl desteklediğini gösteren bir ambalaj kullanan bir 

markadan ve/veya süpermarketten ürün satın alma eğilimindedir.  Nescafé’nin 

Santuario’daki ve diğer yerli kahve üreticisi bölgelerdeki çiftçileri ve mirası destekleyen 

Kolombiya’da başlattığı Artesano serisinde görüldüğü üzere, markalar köken etrafına 

kurulabilir. Daha fazla marka Nescafé’yi örnek alıp vatansever tüketicilere güven vermenin 

bir yolu olarak yerel veya yerli tedarik veya üretime geçebilir. Diğer markalar ise, en güvenilir 

veya saf köklere sahip olarak algılanan ürünleri satın almaya daha fazla odaklanan 

tüketicilere hitap edebilir. Tüketicilerin, domuzların nasıl bir ortamda ve ne şekilde 

yetiştirildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için domuz ürünü paketlerinin üzerinde 

bulunan barkodları veya QR kodlarını taramasına olanak sağlayan Vietnamlı mobil 

uygulama Te-Food örneğinde olduğu gibi, teknoloji, tüketicilere güven vermek için de 

kullanılabilir. Aynı zamanda, satış noktasında yetiştirilen daha fazla taze sebze görmek 

isteyen Amerikalı sebze alıcılarının %22’si gibi, bazı tüketiciler, gerçek kanıt görmek 

isteyebilirler. 
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Peki Ya Bundan Sonra?  

 

Daha belirli şeffaflık ayrıntılarının açıklanmasının yanı sıra, bir sonraki temiz etiket dalgası, 

üreticileri ve perakendecileri, gelirleri ne olursa olsun tüm tüketicilerin erişebileceği ürünler 

sunarak şeffaflık ve izlenebilirliği demokratikleştirmeye davet etmektedir. Şeffaflığa tüm 

tüketicilerin ulaşabilmesini sağlamak, sağlıklı yiyecek ve içeceğin lüks olarak görülmemesi 

gerektiğini belirten Mintel’in 2017 Küresel Yiyecek ve İçecek Eğilimleri Raporu’nun “Teraziyi 

Dengelemek: Herkes için Sağlık” başlıklı bölümünün prensiplerini yansıtmaktadır. Benzer 

şekilde, şeffaflığın yakın zamanda, daha fazla tüketici tarafından erişilebilecek ve satın 

alınabilecek bir talep olması beklenmektedir. E-ticaret devi Amazon’un seçkin toptancı Whole 

Foods Market’i satın alma amacının “herkes için yüksek kaliteli, doğal, organik ve satın 

alınabilir yiyecek sunmak”  olması gibi, pazar bu yönde hareket etmektedir. Özel etiket 

ürünlerinin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Brezilyalı 

market/perakende müşterilerinin dörtte birine hitap ettiği şekilde, perakendecilerin daha fazla 

bilgi paylaşma imkânı da bulunmaktadır. 

 

5.2. Kendini Doğrulayan Uygulamalar  
 
 
Daha fazla tüketicinin modern hayatı yoğun ve stresli bulması nedeniyle, esnek ve dengeli 

diyetler, kişisel bakım rutinlerinin ayrılmaz unsurları haline gelecektir. Modern hayatın çılgın 

temposu, sürekli bağlantısallık, her tarafa yayılmış güvensizlik ile politika ve medyadaki 

kavgacı tarzlar, tüketicilerin hayatlarındaki olumsuzluklardan kaçma yolları aramalarına 
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neden olmuştur. Kendisini bunalmış hisseden pek çok kimse, “kişisel bakıma” 

odaklanmaktadır veya kendilerine adanmış zamanı ve gayreti önceliklendirmektedir. Kişisel 

iyilik yaklaşımları bireylere göre değişiklik göstermektedir; ancak bu yaklaşımlar genellikle 

dengeli diyet yapmayı ve dinlenmeye zaman ayırmayı içeren sağlıklı diyetler ve yaşam 

tarzlarına ilişkin kendi tanımlarını geliştiren tüketiciler tarafından giderek daha fazla dile 

getirilmektedir.  

Sağlıklı diyetin unsurlarını belirleme zorluğu, olumsuzlupua ve strese yol açabilir; zira 

tüketiciler, hangi içerik öğelerinin tavsiye edildiği ve hangilerinden kaçınılması gerektiğine 

dair potansiyel olarak çelişkili raporlar ile bombardımana tutulmaktadır.  

Örneğin, Fransız, İtalyan ve İspanyol tüketiciler, şekerli yiyecekleri azaltmaya veya bunlardan 

kaçınmaya çalıştıkları kadar yağlı yiyecek tüketimini de aktif bir şekilde azaltma 

eğilimindedirler. Şeker, tuz, yağ ve kaçınılması gereken diğer içerik öğelerinin sağlık 

üzerindeki potansiyel etkileri hakkında farkındalık sağlamak amacıyla daha fazla sayıda kent, 

eyalet ve ülke vergi, etiketleme ve diğer talimatları uyguladığı için bazı içerik öğelerine karşı 

duyulan hoşnutsuzluk artmaktadır.   

Nelerden kaçınılması gerektiğine ilişkin sunulan genelde çelişkili öneriler, tüketicilerin yiyecek 

ve içeceklerde neyin eksik olduğundan ziyade yiyecek ve içeceklerin ne sunduğuna daha 

fazla ilgi duymasına neden olmuştur. Bu doğrulayıcı yaklaşım, Mintel’in 2017 Küresel 

Yiyecek ve İçecek Eğilimleri Raporu’nda yer alan “Bitkilerin Gücü” bölümünde belirtildiği 

üzere, meyveler, sebzeler, tahıllar, tohumlar,   şifalı otlar, baharatlar, botanik ve diğer bitki 

temelli içerik öğelerinin doğal ve genellikle besleyici içeriklerini formülize etmenin önemini 

belirtmektedir. Bitkiler, sağlıklı bir diyetin yalnızca bir unsurudur; kişiselleştirilmiş diyetler 

oluşturan pek çok tüketici, yeterli protein tüketimini, susuz kalmamayı ve kendilerine ara sıra 

ikramlarda bulunmayı da önceliklendirmektedir.  

İkramların keyfini çıkarma veya isteklerini tatmin etme izni, giderek artan stres giderme 

ihtiyacına özellikle hitap eden kişisel bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, Mintel’in 

araştırması, yetişkin metropol tüketiciler arasında Tayların %52’sinin, Avustralyalıların 

%45’inin ve Endonezyalıların %43’ünün stresi doğru şekilde yönetmenin veya gidermenin 

sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir unsuru olduğunu belirttiğini ortaya koymuştur.  

Stresten daha rutin bir şekilde kurtulmaya çalışan tüketiciler, nadir yapılan aşırı ziyafetlerden 

fiziksel ve duygusal olarak dengeli yaşam tarzının vazgeçilmez unsurları olan daha alışılmış 

sizin için daha iyi ve lezzetli ikramlara yönelen “izin verilebilir şımartmanın” tanımını 

değiştirmeye devam edecektir.    
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Tüketiciler Buna Neden İnanır 

 

Dengeli beslenmeyi tercih eden tüketiciler, duruma ve ihtiyaca bağlı olarak kendi “sağlıklı” 

tanımlarını yazmaya genellikle isteklidir. Tatlı ve unlu mamuller tüketen Kanadalıların üçte 

ikisi, yiyeceğe bakılmaksızın isteklerini ara sıra yerine getirmenin kabul edilebilir olduğu 

konusunda hemfikirdir. Benzer şekilde, atıştırmalık tüketen İngiliz tüketicilerin %41’i yüksek 

oranda şeker veya tuz içeren sağlıksız atıştırmalıkların dengeli bir diyetin parçası olduğu 

konusunda hemfikirdir. Aynı zamanda Çinli tüketiciler, tatlı söz konusu olunca her iki 

seçeneğe de sıcak bakmaktadır; zira Çinli dondurma tüketicilerinin %85’i sizin için daha iyi 

dondurmalarına ilgi gösterirken %76’sı daha şımartıcı sunumları tercih etmektedir.  

Stres gidermeye gelince, “Bitkilerin Gücü” bölümü bir kez daha ön plana çıkmaktadır; zira 

şifalı otlar, baharatlar ve bitkiler rahatlama ile gelenseksel bağlantıları için sonuna kadar 

kullanılabilir. Papatya, lavanta ve melisa, Eylül 2016-Ağustos 2017 raporunda belirtildiği 

üzere, rahatlatma özellikleriyle küresel yiyecek ve içecek sektöründe en çok kullanılan şifalı 

otlar ve baharatlardır. İsteklerini bastırmak için meyve tüketen Amerikalı meyve tüketicilerinin 

%57’si tarafından gösterildiği üzere, bitki bazlı içerikler de ikram olarak tüketilebilir.   

 

Peki, Ya Bundan Sonra? 

 

2018’de, bireysel kişisel bakım ve denge tanımları, tüketicilere olumlu çözümler sunan ve 

tüketicilerin sağlık ve sıhhat kavramlarına ilişkin özelleştirilmiş ve esnek tanımlarına dâhil 

edlebilen yiyecek ve içecek ürünü çeşitlerine duyulan ihtiyacı pekiştirecektir. Bu durum, 

tüketicilere kendi bireysel diyet planlarına ve kendilerinin anlık veya isteklerine bağlı ruh 

hallerine uyabilen seçenekler sunan farklı formatlara, formülasyonlara ve porsiyon 

büyüklüklerine sahip yiyecek ve içecekler için pazarda yeni alanlar oluşturmaktadır. Aslına 

bakılırsa, kişisel bakım odaklı tüketiciler, besinsel, fiziksel veya duygusal faydalar sunan 

içerikler, ürünler ve kombinasyonlar arayacaklardır. 

 

 

5.3. Yeni Duyular  

 

Doku, duyuları harekete geçiren ve paylaşmaya değer deneyimler sunan en yeni araçtır.  

Farklı duyulara hitap eden karşılaşmalar, tüketicilere yaşamlarının rutininden ve stresinden 

kaçma imkânının yanı sıra anı oluşturma fırsatı sunar ve “beğenmeye değer” sosyal medya 

gönderileri yaratır.  Mintel’in 2016 Küresel Yiyecek ve İçecek Eğilimleri Raporu’nda yer alan 

“Gözlerinizle Yiyin” bölümü, renk, şekil, koku ve diğer formülasyon unsurlarıyla daha fazla 

duyunuzu harekete geçiren yiyecek ve içeceklerin potansiyelini ortaya koymuştur. 2018’de, 
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dokunun sunduğu ses, duygu ve memnuniyet, hem tüketiciler hem de şirketler için daha 

önemli hale gelecektir. “Gözlerinizle Yiyin” bölümünde beilrtilen çeşitli duyusal özellikler 

arasında doku, daha fazla duyuyu harekete geçirmeyi amaçlayan formülasyonlarda popüler 

bir özellik haline gelen renk örneğini takip etme fırsatına sahiptir.  Yiyecek ve içecek ürünleri, 

özellikle Instagram, Pinterest ve diğer imaj merkezli medyada dikkat çeken ve canlı bir 

biçimde renklendirilmiş içecekleri, atıştırmalıkları ve diğer yiyecekleri oluşturmak amacıyla 

zerdeçal, matcha ve aktif kömür gibi çeşitli içerikler kullanmaktadır. Renk önemli olmaya 

devam edecektir; ancak doku, tüketicilere interaktif ve belgelemeye değer deneyimler 

sunmak amacıyla geliştirilen formülasyonların bir sonraki özelliğidir.  

 

Çiğneme gerektiren içeceklerden çıtır parçalar içeren kremsi dondurmalar gibi karmaşık 

formülasyonlara kadar, yiyecek ve içeceği taze, fonksiyonel veya sadece eğlence olarak 

algılamaya devam eden tüketiciler için doku, ürünleri daha çekici kılabilmektedir. Bu eğili 

uymak için markalar, çıtır kraketi açarken ve yerken çıkan sesleri teşhir eden Güney Koreli 

Ritz Crackers reklamı tarafından kanıtlandığı şekilde mevcut ürünlerin niteliklerini 

vurgulayabilmektedir. Doku, ikonik sandviç kurabiyelerinin kremasında patlayan şeker içeren 

ve Amerika’da Mayıs 2017’de sınırlı sayıda üretilen Firework Oreo gibi yeni ürünlerin temel 

unsuru da olabilir.   

Yumchaa, acı biber, gerçek meyve parçacıkları ve hatta çikolata gibi heyecan verici ve 

eğlenceli içerik öğeleriyle dolu özel çay harmanlarıyla tanınan köklü bir İngiliz şirketidir. 

Çaylarının isimleri, içerikleri kadar yaratıcıdır: Kırmızı Kadife, Camden Coco ve Fıstık Ezmesi 

ve Reçel gibi. Yumchaa Camden Coco, şirketin sunduğu birçok şımartıcı ve duyusal 

harmandan birisidir: Seylan ve Çin siyah çayları, hindistancevizi şekerlemesi gibi zengin ve 

kremsi olan cesur, enerjik ve hafif cevizli bir harman oluşturmak amacıyla kakao kabuğu, 

hindistancevizi parçaları, beyaz çikolata parçacıkları ve tatlandırıcı ile karıştırılmaktadır. 
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Tüketiciler Buna Neden İnanır  

 

Asya, yiyecek ve içecek dokusunda beklenmedik uygulamalar yapma potansiyeline sahip bir 

modeldir; zira bölge pulp, tapyoka nişastası ve ekstra karbonatlama içeren içeceklerin 

yanında dünyanın diğer bölgelerinde duyulmamış yenilikçi dokularıyla iftihar eden çeşitli 

yiyeceklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu yenilikler, pek çok Çinli tüketicinin farklı 

kategorilerdeki bir dizi dokuya açık olmasını muhtemelen etkilemektedir. Kraker veya bisküvi 
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tüketen 20-49 yaşları arasındaki Çinli tüketicilerin yarısından fazlası, dolgu veya kaplama 

katmanlarını güzel bir bisküvinin önemli bir niteliği olarak belirtmektedir. Ayrıca, hazır çay 

tüketen 20-49 yaşları arasındaki Çinli tüketicilerin %43’ü meyve parçacıkları içeren hazır 

çaylara ilgi gösterirken 20-49 yaşları arasındaki Çinlilerin üçte biri, ideal yoğurtlarının tahıl, 

tohum veya çekirdek içermesi gerektiğini belirtmektedir.  

Mintel’e göre, Asya umulmadık biçimde dokusu geliştirilmiş birçok yeniliğe ev sahipliği 

yapmasına rağmen, Avrupa, Ocak 2016’dan bu yana doku tanımları olan küresel yiyecek ve 

içecek kampanyalarının en büyük payına sahiptir. Bu ayrıntılı ürün tanımları, alışılmadık 

dokuları olan yiyecek ve içecek tüketimine açık olan İspanyolların %37’si, Polonyalıların 

%36’sı, Fransızların %26’sı ve Almanların %22’si için ilham vericidir. Aynı zamanda, İngiliz 

tüketicilerin dörtte biri, pulp gibi ilave dokuları olan gazlı alkolsüz içeceklere ilgi 

göstermektedir. Amerika kıtalarında, tatlı ve unlu mamuller tüketen 10 Kanadalı yetişkinden 

üçü, damla çikolatalı kurabiye tüketmek istersekn meyve suyu tüketen Brezilyalıların %11’i, 

keten tohumu ve chia gibi taneler/tohumlar içeren meyve sularının meyve suyu seçiminde 

önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Şirketler, Meksika’daki tüketicilerin “tatları görmesine” 

olanak veren şeffaf şişelerde paketlenmiş, doğal meyve parçacıkları içeren bir dizi yoğurtlu 

içecek olan Yoplait Disfruta gibi dokulu yenilikler geliştirmektedir.” 
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Peki, Ya Bundan Sonra? 

 

2018’de daha fazla ürün, tüketicileri şaşırtan ve tüketicilerin hoşuna giden kombinasyonlar 

geliştirmişlerdir. Renkle birlikte birçok şirket, meyve veya sebze pulpu, acı biberin sızısı veya 

kombu çayı ile fermentasyon sonucunda karbonatlama gibi doğal içeriklerle doku ekleme 

imkânına sahip olmuştur. Üretim süreçleri, dondurarak kurutulan atıştırmalık meyveler veya 

çifte kavrulmuş tuzlu atıştırmalıklarda olduğu üzere dokuyu artırmak veya dokuya yenilik 

getirmek için kullanılır. Özellikle, ilave dokularla tasarlanmış yiyecek ve içecekler, deneyime 

aç, genç i-jenerasyonunu bağlama potansiyeline sahiptir. Bu gençler ve genç yetişkinler 

(2018’de, bölgeye bağlı olarak, yaşları 10 ila 27 arasında değişmektedir), teknolojiyle 

büyümüşlerdir ve bu durum etkileşim ve dokümantasyonu günlük yaşamın ayrılmaz bir 

parçası yapmaktadır. Gençler, Coca-Cola’nın gazlı alkolsüz içeceklerinin Avusturalya 

kampanyasının hedef kitlesidir, Fanta Jelly, tüketicilere “kutuyu salla; harekete başla” 

talimatını vermektedir. Fanta Sour Tingle ise, ekşi tadıyla tat alıcılarını harekete geçirmeyi 

vaat etmektedir. Deneyim arayışı, tüm yaştan tüketicilerin yanı sıra i-jenerasyonuna gerçek 

yaşamla somut bağlantılar ve kişisel veya çevrimiçi olarak paylaşmaya değer anlar 

oluşturmak üzere umulmadık dokular kullanan çok algılı yiyecek ve içecekler için fırsatlar 

sunmaktadır. 

 

5.6. Tercihli Uygulama  

 
Yeni bir kişiselleştirme dönemi, çevrimiçi ve mobil yiyecek alışverişinin yaygınlaşmasıyla 

belirmektedir. Zaman ve ideal olarak para tasarrufu ihtimaliyle motive olan tüketiciler, yiyecek 

ve içecek alışverişi yaparken bir dizi kanal ve teknolojiyi denemektedir. Alışverişteki son 

gelişmeler, tüketicilere hızlı ve makul teslimatı, abonelik hizmetlerinin nezaketi, otomatik 

doldurmanın kolaylığını ve akıllı ev aletleriyle senkronizasyon kolaylığı sunmaktadır. Meşgul 

müşteriler, e-ticaret sitelerine, mobil uygulamalara, ses kontrolüne ve diğer çevrimiçi ve mobil 

seçeneklere yönelmektedir; zira bu çevrimiçi dünya yoğun programlarına ve potansiyel 

olarak bütçelerine daha uygundur. Örneğin, 20-49 yaşları arasındaki Çinli tüketicilerin %65’i 

artık, çevrimiçi market alışverişi için mobil telefonlarını bir masaüstü bilgisayar veya dizüstü 

bilgisayardan daha fazla kullanmaktadır. Bu da, tüketicilerin %77’sinin eve teslim için 

çevrimiçi marketlerden alışveriş yaptığını göstermesi açısından önemlidir.  

 
Teknoloji alışverişin olabildiğince zahmetsiz olmasına yardımcı olurken, hedeflenen 

promosyonlar ve ürünler çağı başlamaktadır. Amazon Echo veya Google Home gibi sesle 

etkinleştirilmiş akıllı ev aksesuarlarının benimsenmesi, alışveriş listesine parça eklemeyi 
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daha da kolaylaştıracaktır. Mintel’e göre bu özellik, çevrimiçi market alışverişi yapan İngiliz 

tüketicilerin %35’i için sesli komut teknolojisiyle kendi market siparişlerine ürün 

ekleyebilmeleri bakımından oldukça caziptir. Tedarikçiler, markalar, şirketler ve 

perakendeciler, özelleştirilmiş öneriler, çapraz kategori eşleşmeleri ve tüketicilerin zamanını, 

gayretini ve enerjisini koruyan ve her şeye çare bulabilen çözümler gibi yeni verimlilik 

seviyeleri oluşturmak amacıyla teknolojiyi kullanabilirler. Kolaylığın ötesinde teknoloji, ürünler 

hakkında kişiselleştirilmiş öneriler ve münferit olarak hedeflenen promosyonlar için yeni 

olanaklar sunacaktır.  Örneğin, Coca-Cola şirketi, kişiselleştirilmiş öneriler ve mobil satın 

alma imkânı sunan akıllı bir satış makinesi geliştirmiştir. Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, 

alışverişi yapan kimselerin etkin ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan mobil bir 

uygulama kullanmak zorunda olduğu fiziki Hema marketleri geliştirmiştir.  Aynı zamanda e-

ticaret devi Amazon’un Whole Foods Market’i satın alması ve Walmart ile Google arasındaki 

ortaklık, tüketicilere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı alışveriş tutumlarını değiştirecek 

hedeflenen promosyonlar, öneriler ve yenilikler sunacaktır. Satın almanın yanı sıra diğer 

çevrimiçi aktiviteler hakkında tüketicilere yardımcı olarak şirketler ve perakendeciler, hem 

mağazada hem de çevrimiçi platformda alışkanlıklarına ve tercihlerine göre bireyleri hedef 

alabilirler.  

 

Tüketiciler Buna Neden İnanır 
 

Yeni teknolojilerle mümkün olan kişiselleştirme, daha fazla tüketici çekebilir. Özellikle, 10 

Brezilyalıdan üçü, kendi ilgilerine göre kişiselleştirilmiş ödüller veren sadakat programlarının 

oldukça cazip olduğu konusunda hemfikirdir. Brezilyalı süpermarket zinciri Grupo Pão de 

Açúcar, marketin sadakat programı üyeleri için özelleştirilmiş promosyonlar sunan Meu 

Desconto (“Benim İndirimim”) adında bir uygulama başlatmıştır. Perakendeci, tüketicilerin 

kasaya gitme zamanlarını programlayabildikleri, mağaza haritaları ve sanal kuyruklar içeren 

bir uygulama geliştirmeyi planlamaktadır.   

Perakendeci uygulamaları, mağaza içi seçimi geliştirmek için kullanılabilir ve daha verimli 

alışveriş deneyimleri sunabilir. Süpermarketlerin yiyecekleri yemek durumuna göre organize 

etmesi gerektiğini düşünen Kanadalı market müşterilerinin %39’u için bu tür açılımların 

sunulması oldukça caziptir. Perakendeciler ve marketler, aynı zamanda, alışveriş listelerini 

tamamlayan yemek tarifi önerileriyle tüketicileri hedef almalıdır. Bu özellik, yemekleri 

planlamanın ve yemekle ilgili etkinliklerin tercih ettiklerinden çok daha fazla zamanlarını ve 

enerjilerini aldığını söyleyen Amerikalı tüketicilerin %36’sı için oldukça cazip bir özelliktir. 
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Peki ya bundan sonra?  

 

Yiyecek ve içecek perakende kanallarının çeşitliliğindeki hızlı artış, tüketici davranış 

modellerini temel alan tavsiyeler, teşvikler ve ürün inovasyonlarına yönelik fırsatı 

körükleyecektir. Bu durum bir fırsat sunarken, aynı zamanda marka keşfini tehlikeye 

atabilmekte ve marka sadakatini zedeleyebilmektedir; çünkü özel teklifler faydayı –örneğin 

uygun zaman, değer veya zaman, marka karşısında önceliklendirebilir. Bu durum ise, 

meşhur markalar karşısında bir zorluk yaratırken, aynı zamanda US elektronik ticaret sitesi 

Brandless gibi yeni kurulan ve özel etiketli yiyecek, içecek ve her biri dünya çapında 3 dolar 

olan ev cihazları sunan şirketler için bir açılım yaratabilir. Şirketler aynı zamanda ürünler 

yaratarak, tüketici kategorileri bağlamında çevrimiçi ve çevrimdışı davranışlarla uyumlu mal 

birleşimleri ve diğer seçenekleri önererek tüketicileri baştan çıkarabilir. Alışveriş yapmaya 

dönük çok fazla mekanın olduğu bu yeni çağ, tüm markaların, müşterilerini ellerinde tutmak 

için daha ilgili, etkin ve/veya makul fiyatlı olması yönünde baskı kuracaktır.  

 

 

6. YİYECEK VE İÇECEK İÇİN LEZZET EĞİLİMLERİ  

 

Bir yiyecek veya içeceğin başarısı söz konusu olduğunda, tat kraldır. Doğal tatların 

dünyasında neyin sıcak olduğunu neyin olmadığını anlamak için Nutritional Outlook bir kez 

daha önde gelen lezzet evlerine ve uzmanlara, hangi lezzet eğilimlerinin önümüzdeki yıl ön 

plana çıkacağına dair yıllık tahminlerini sormuştur.  

 

Nutritional Outlook’un konuştuğu uzmanların çoğu, 2018 yılında özgünlük ve saydamlığın 

hakim olacağı, tat kökenlerinin ön ve merkezde konumlanacağı üzerinde hemfikir 

olmuşlardır. Ayrıca, geçmiş yıllardan gelen bir eğilimi sürdüren tüketiciler, yeni ve egzotik 

lezzetleri olduğu kadar güncellenmiş ancak aşina olunan hem iştah açıcı hem de tatlı 

lezzetleri talep etmeyi sürdürecektir. Kerry Ingredients’ta (Beloit, WI) Pazarlama Öngörüleri 

direktörü Soumya Nair, şirketin Lezzet Tahmin programından söz etmekte ve bu sene dünya 

çapında “özgün lezzet deneyimleri” ve temiz bileşenlere yönelik talebin devamlılığının 

piyasadaki temel yönlendiriciler olacağını öngörmektedir.  

 

Synergy Flavors’ta (Wauconda, IL) İdari Araştırma Şefi olan Greg Kaminski de aynı fikirdedir. 

Kaminski şöyle söylemektedir: Mintel’e göre, “Milenyum kuşağı farklı profillerle, etnik 

demlemelerle ve spesifik hazırlama tekniklerinin kullanıldığı lezzetlerle ilgilenmektedir.” 

Milenyum kuşağı genellikle bileşenlerin kökenlerine ve daha temiz bir etiketi olmasıyla 
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övünen markalara prim vermektedir. Nair sözlerine şunları eklemektedir: “Tüketicilerin % 

75’inden fazlası, ürün içindeki bileşenler hakkında daha fazla şey öğrenmek istemektedir.” 

Sözlerini şu şekilde sürdürmektedir: “Temiz etiket, tüketicinin organik, GDO’suz ve 

yapaylıktan uzat yiyecek ve içecek isteğini karşılamak üzere gıda endüstrisine yeni bir 

meydan okuma doğurmaktadır.”   

 

6.1. Özgün bir şekilde Lezzetli  

 

Nair’a göre, her türlü lezzeti etkileyebilecek olan kapsayıcı bir eğilim; tüketicilerin aşina 

olmayabileceği mutfaklardan gelen lezzetlerin otantikliğidir. “Otantik deneyimlere yönelik 

özlem, gastronomi sahnesinden ilham alan mutfak açısından hakiki olan harmanlar ve 

kendine has lezzetlerin yükselişine tanıklık etmiştir,” diyor Nair. Tüketiciler –her ne kadar 

halen oldukça rağbette olsa da- sadece sriracha ile tatmin olmuyorlar artık. Günümüzde çay 

dükkanı sahipleri, dünya çapında mutfaklar açısından inandırıcı gelen yepyeni kültürel 

gastronomi deneyimlerinin peşinden gidiyorlar.  

 

Nair, “bu mutfak geleneğinin en bariz olduğu yer Asya mutfakları” diyor ve açıklıyor: “Son 

birkaç yıldır yavaş yavaş hazırlanan Asya mutfakları, özellikle Kore, Filipin, Endonezya ve 

Hint mutfaklarıyla Amerika’yı kasıp kavurmaya hazır. Bu mutfaklara has olan lezzet 

harmanları tüketicilere yeni ve otantik bir sofistikasyon düzeyi sunacak.”  

 

  

6.2. Baharat Halen Güzeldir  

 

Ve baharatlı tatlar birçok Asya mutfağında büyük birer oyuncu durumunda. 2018 yılında 

baharatlar ve otlar muhtemelen tüketicilerin zihinlerinin en üst mertebesine yakın bir noktada 

kalabilir – özellikle de bu otlar ve baharatların kültürel açıdan otantik olduğu durumlarda. 

Nair, tüketicilerin sriracha gibi baharatlı tatlara aşina olmasının diğer, daha egzotik tatlara 

zemin hazırladığını söylüyor. Ve tüketiciler, daha önce hiç deneyimlemedikleri sıradışı bir 

şeyi denemek üzere sıraya giriyorlar. Nüfusun giderek daha çeşitli olmasıyla birlikte, bir 

zamanlar bu tür keskin tatlara tereddütle yaklaşan tüketiciler artık alışılmadık tatlara kucak 

açıyorlar. 

 

Sriracha’dan bahsetmişken, Nair, Mintel’in verilerine işaret ediyor ve sriracha aromalı ürün 

lansmanlarının son iki yılda % 54 oranında arttığına işaret ediyor, ancak birkaç yıl önce 

bunun “son derece moda olduğunun da” farkında. Şimdi, diyor, Mintel’e göre sadece 

geçtiğimiz yıl ürün lansmanlarında % 133’lük bir artış gösteren Filipino adobo ve 2016-2017 
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yılları arasında lansmanlarda % 67’lik bir artış sergileyen kırmızıbiber Piri Piri gibi egzotik 

baharatlar, önümüzdeki dönemde büyük baharatlı lezzetler haline gelmeye adaydır.   

 

Nair, tatlı ve baharatlı fermente edilmiş lezzetlendirici Koreli gochujang’a işaret ediyor. Mintel 

verilerine göre, gochujang, 2016-2017 yılları arasındaki ürün lansmanlarında %100’lük bir 

artış yaşamıştır. Örneğin Tandoori baharatı geçtiğimiz sene ürün lansmanlarında %133’lük 

çok büyük bir artış yaşamıştır. Birçok kırmızı biberin bileşiminden elde edilen sıcak bir sos 

veya bulamaca karides ezmesi, balık sosu, sarımsak veya zencefil ekleyerek elde edilen 

Endonezya yapımı sambal ise, Nielsen Satış Verileri’ne göre son iki yılda ürünlerde % 400’ü 

aşkın bir büyüme yaşamıştır.  

 

Diğer yerlerde ise, diye ekliyor Nair, “Fas yapımı za’atar, zufaotu, sumak, susam ve tuzun 

karışımı olup, Etiyopya yapımı berbere, kırmızı biber, sarımsak, zencefil, fesleğen, korarima, 

sedefotu, ajwain veya radhuni, nigella ve fenugreekten oluşan bir baharat harmanıdır ve 

diğer mutfaklar da Amerikan milenyum gençliğinin kalbine ulaşan harmanlarını 

hazırlamışlardır.”  

 

Baharatlı tatlar da içecek ve şeker kategorilerine dahil olmaya devam ediyor. Nair’in 

söylediğine göre, pembe biber tanesi gibi tatların tatlılarda ve ancho biberinin kokteyllerde 

kullanılması, 2018 yılında artarak devam eden bir eğilime iki örnek teşkil etmektedir.  

  

6.3. Her Yerde Bitki  

 

Son birkaç yıldır adaptojen ve süper bitkilerin birçok sağlık faydası hakkında tüketicilerin 

zihinleri işlenmiştir. Nair, süper bitkilerin, “yiyecek ve içecekler yoluyla besleyici ve duygusal 

dengeyi bulmak üzere doğal ve yeni yöntemlere” yönelik artan tüketici talebine yanıt verdiğini 

söylüyor. “2017 yılında ardımızdaki itici güç şu anda da bizimle olabilir; ancak tüketiciler 

şimdilerde rahatsızlıklarını gidermek için daima popüler olan zerdeçalın yanı sıra zencefil ve 

nispeten yeni olan maca kökü gibi bitkisel çarelere başvurmaktadır. Nair, “Birçok kültürde 

binlerce yıldır olmasa da yüzyıllardır kullanılmakta olan bu adaptojen bitkilerin tümü önemli 

bir büyüme deneyimliyor,” diyor. Nair, Dataessential’ın verilerine dikkat çekiyor. Bu verilere 

göre; zerdeçal, son dört yılda menülerde % 176 oranında daha fazla yer alıyor. Öte yandan, 

zerdeçallı içeceklerin satışı, sadece geçen sene 200 milyon dolara ulaştı.  

 

 

Her yıl açıklanan HerbalGram piyasa raporunun geleneksel kanalında En iyi 10 ot arasında 

yer alan zerdeçal da 2018 yılında koltuğunu koruyor. Bu rapora göre, zerdeçal satışlarındaki 
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büyüme artışı % 85,5 düzeyindeydi. Nair, zerdeçalın tıbbi faydalarının arasında, anti-

enflamatuar ve anti-oksidan özelliklerin yanı sıra insanın ruh halini iyileştirebilme yeteneği yer 

almakta olup bunların tümü, zerdeçalın sıralamalarda üst noktalara tırmanmasına katkı 

sağlamıştır.  

 

Maca ise, hormon dengesi, enerji seviyeleri üzerinde pozitif etkiler yaratmaktadır ve Nair’in 

ifadesiyle “sağlığı güçlendirici” özelliğiyle bilinmektedir. Tüketicilerin hızlı bir şekilde rağbet 

gösterdiği Maca’ya ek olarak, moringa, ashwagandha, ginseng ve Hint fesleğeni gibi diğer 

otlar da, özellikle içecekler açısından güçlü bir potansiyel büyüme sergilemektedir.  

 

Moringa özellikle büyük oranlarda yükselişte gözüküyor. Dünya çapında yıllarca yerli 

kültürlerin yediği “antik bir yeşillik” olan moringa, gezegende besleyicilik açısından en yoğun 

bitkilerden biri olup içerisinde yüksek miktarlarda kalsiyum, demir, vitamin ve kinoa veya et 

gibi diğer herhangi bir tam proteinle aynı düzeyde temel aminoasitler bulundurmaktadır. 

Ayurveda tıp sisteminde moringanın 300 hastalığı önlediği söylenmektedir. Dolayısıyla, bu en 

besleyici yeşillik veya “mucize ağaç” olarak da bilinmektedir. Moringa oleifera aynı zamanda 

quercetin ve kolorojenik asit gibi kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve doğal yollardan 

vücutta detoks etkisi yaratmaya yardımcı olan birçok antioksidan açısından da zengindir.  

 

Gold Coast Ingredients (Ticaret, CA) adlı şirketin pazarlama temsilcisi Megan Trent, şu 

şekilde açıklıyor: “Bugünün moda süper gıdası olarak yeni moringaları, lezzetli içecekleri ve 

besleyici atıştırmalıkları görmeyi umuyoruz.”  

 



 

Sayfa 48 / 90 

 

6.4. Smoky Tütsülü bir tada sahip 

 

Tatların otantikliği birçok şekil alabilir – kimisi tüketicilere Amerikan mutfağına yönelik bir 

nostalji hissi sunar. Örneğin, Amerikan mutfak geleneklerinin çoğunda geçmişin –örneğin 

kamp ateşleri ve barbekü- yad edilmesine yol açan tütsülü tatlar, giderek genişleyen ürün 

yelpazesi içerisinde, gıdadan içecek formülasyonlarına, tatlılara dek hızla artmaya devam 

etmektedir. Nair, “tütsü, Amerika’nın önemli bir kısmı olup, çarpıcı nitelikteki yeni tatlarla ve 

tekniklerle uyumludur.” Genellikle tercih edilen tütsü tadı olarak “Natural Hardwood 

Smoke”tan söz etmektedir. Nielsen verilerine göre, bu tat kendi başına sadece 2017 yılında 

perakende ürünlerde nerdeyse bir milyar dolarlık bir değer kazanmıştır.  

 

Öte yandan, Kuzey Amerika cevizi ve elma ağacı tütsü tatları, menülerde giderek daha fazla 

ve daha sık yer almaktadır, diye sözlerine devam etmektedir. “Şefler, etleri tütsülerken çay ve 

kahvenin kullanıldığı nostaljik bir favori liste hazırlayarak sınırları zorlamaktadır.” Ve tütsülü 

tatlar da tatlılarda yer almaktadır; Mintel verilerine göre her yıl lansman faaliyetlerinde % 

150’lik bir artış söz konusu olmuş, kokteyller ise Dataessential verilerine göre her yıl 

menülerde % 27 oranında artmıştır.  
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6.5. Meyve Çiçeklerin Gücü 

 

Meyveli tatların 2018 yılında gözden düşme tehlikesine dair herhangi bir endişe söz konusu 

olursa, rahat olun. Nair, “gerçek ve sağlığa yararlı içeriklere ve tatlara yönelik bu hareket, bir 

tat, temel ve aynı zamanda içerik olarak hindistancevizine yönelik yüksek bir ilgi doğurdu.” 

Nair sözlerine şunu ekliyor: Hindistan cevizi, içeceklere yönelik yerleşik, geleneksel bir tat 

iken, içeriğinde Hindistan cevizi tadı olan ürünler hem popülerlik hem de satış açısından 

artmaya devam etmiştir. Mintel’e göre, ürün lansmanlarında son iki yılda % 10 oranında bir 

artış yaşanmıştır. Nielsen’e göre ise, son iki yılda hoş kokulu gıda satışlarında % 26 oranında 

artış söz konusudur.  

 

Öte yandan, kan portakalı tüketicilere daha geleneksel ve tanıdık Valencia portakalı tadına 

çarpıcı bir dönüş sunmaktadır. “Kan portakalı, doğal şekilde yetişmiş ve daha sağlıklı 

bileşenlere yönelik artan bir talepten faydalanmak suretiyle tüketicilere hitap etmektedir. 

Tahrik edici isminin yanı sıra, tüketiciler aynı zamanda kan portakalının lezzetli ve ağız 

sulandırıcı özelliğinden de zevk alıyorlar. Kaminski sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Kan 

portakalı eskiden likörlerde bir tatlandırıcı olarak kullanılırken, Synergy Flavours kan 

portakalının restoran menüleri ve market raflarındaki unlu mamullerde, şekerlemelerde ve 

alkollü olmayan içeceklerde daha fazla yer alacağını hissetmektedir.” Örneğin, kan portakalı 

kremalı kek gibi gözden düşmüş tatlı uygulamalarında. 

 

Dünyanın en büyük özel koku ve tat şirketi olan Firmenich, inciri, dünya çapında bu sağlıklı 

ve meyveli tada yönelik artan talebi temel alarak 2018 yılı için “Yılın Tadı” olarak açıklamıştır. 

Firmenich Flavours Başkanı Chris Millington, “Gerçek anlamda kendini iyi hissettiren bir tat 

olarak incir, tüketiciler arasında giderek popüler hale gelmektedir. İncirli ürünler, 2012-2016 

yılları arasında % 80’in üzerinde artmaktadır,” demişti. “Birçok sağlık faydası ve şekerli ve 

tatmin edici tat profiliyle incir, tüketicilere ilham kaynağı olacak ve birçok gıda kategorisinde 

tüketicilerin hoşuna gidecek birçok fırsat sunmaktadır.  

 

Gastronomik kullanımları ve birçok sağlık faydası uzun zamandır bilinen incirin popülerliği –

yüksek uzun yıllardır artmaktadır. Firmenich’in eğilim öngörüleri; incirin onu sağlık ve 

otantikliği –yani Euromonitor’un 2017 değerlendirmesinde en üst sırada gelen iki eğilimi- 

temsil ettiğini düşünen tüketicilere hitap etmektedir ve bu eğilimlerin 2018 yılında devam 

edeceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, tüketiciler işlenmiş şekerin yerine alternatif 

tatlandırıcılar koyma arayışına girdikçe, incir, ortak ve önemli bir ikame haline gelmiştir. 

Reçellerle ve tahıllarda da kullanılan incir, giderek yoğurt, çay, enerji içecekleri ve hatta sakız 

gibi diğer kategorilerde de giderek daha fazla kullanılmaktadır.  



 

Sayfa 50 / 90 

 

Çiçek tatları, etkileyici bir dayanıklılık göstermeye devam etmektedir. Synergy’den Kaminski 

şöyle söylemektedir: “Mintel’in aktardığına göre; yiyecek ve içecek uygulamalarında 

kullanılan çiçek tadı, son bir yılda % 88 oranında artmıştır; keza tüketicileri doğal lezzete 

yönelik arzusu, botanik tatların kullanımını tetiklemektedir.” Kaminski’nin işaret ettiği bu 

lezzet; mürver çiçeğidir. “Synergy Flavors, bu tadın 2018 yılı ve sonrasında giderek daha 

büyük bir popülerlik kazandığını görmektedir.”  

 

Ve her ne kadar mürver çiçeği tüketicilere gül veya menekşe gibi diğer çiçek kokuları kadar 

tüketicilere aşina olmasa da, Synergy Flavors bunun birçok tatlıda, gurme şekerlerde ve unlu 

mamullerde temel tat olarak kullanıldığını öngörmektedir. Kaminski, mürver çiçeğinin özellikle 

bir dizi uygulamaya uygundur. “Tatlı, hemen damağa gelmeyen [tat] profili tüketicilerin 

bundan tek başına veya bir kombinasyon içerisinde bir tat olarak zevk almasını 

sağlamaktadır.” Parfüme benzer çiçek tatlarının gücünü kaybettiği bir ortamda, bu tat başarılı 

olmaktadır. Mürver çiçeği tadının kullanıldığı bir örnek de, diye sözlerine devam eder, mürver 

çiçekli çikolata kaplamalı şekerlerdir.  

 

  

6.6. Hem Pastanız Dursun Hem Karnınız Doysun  

 

Tüketicilerin ilgisini çeken sadece meyveli ve çiçekli tatlılar değildir. Tat uzmanlarının 

Nutritional Outlook’a söylediğine göre; geleneksel olarak tatlı uygulamalarıyla ilişkilendirilen 

daha şekerli, şekerleme tatları 2018 yılında halen damak zevki şekerden yana olan 

tüketicileri cezbetmeye devam ediyor. Bu listedeki diğer tat kategorilerinden çoğunda olduğu 

gibi, önümüzdeki yıl revaçta olabilecek tatlar, tüketicilerin nostaljik bileşenlere olan arzusuna 

hitap ediyor.  

 

Gold Coast’s Trent izlenecek bir kategori olarak kek lezzetlerine dikkat çekmektedir. “Birkaç 

yıl önce”, der, “kırmızı kadife tadı piyasaya sürüldü ve ardından yaşgünü pastası tadı ona 

rakip çıktı.” Sonraki yıl, diye ekler, en çok rağbet gören kek tatları arasında muhtemelen az 

sayıda rakip olacak. “Bir olasılık, tereyağlı kek tadıdır lüks restoranlar, kendi ev yapımı, 

yapışkan tereyağlı kek tariflerini ön plana çıkarıyorlar ve tereyağlı keke yönelik talepte bir 

artış öngörüyoruz.” Öte yandan, Synergy’s Kaminski ise, yanık şekerin, sos veya bir tatlı 

bileşeni konumundan ana tatlı konumuna gelmeye aday olduğunu söylüyor. “2018 yılı, yanık 

şekerin restoran menüleri ve market raflarında yer aldığını göreceğimiz bir yıl olacak,” diye 

açıklıyor.  
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“Daha önce hiç olmadığı kadar tüketicilere seçenek yelpazelerini genişletmenin yolunu 

arıyorlar,” diye ekliyor. Milenyum gençliğinin farklı tat profilleri ve demlemelerle ve bazı 

hazırlık tekniklerinden oluşabilen tatlarla –karamelanın durumunda, karamelizasyon, yanma 

veya esmerleştirme- ilgilendiğini gösteren Mintel verilerine dikkat çekiyor.  

 

“Yanık karamela tadı, karamelanın tatlı, sütlü tonlarıyla uyumlu olup, karamelayı yakmanın 

derinden gelen ve hafif tütsülü özellikleriyle uyumludur,” demekte ve eklemektedir: “Bu tat 

yaratım süreci, tüketicilerin yanık ve karamel tatlarını birbirlerinden ayırmasına, aynı anda da 

her ikisinin en iyi özelliklerini bir araya getiren mamul bir üründen zevk almasına olanak 

tanımaktadır.”  

 

7. ÇAY PİYASASINDAKİ AVRUPA TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ  

 

Avrupa’daki çay tüketimi (ithalat ve ihracat verileri temelinde) 2015 yılında 229 bin ton 

düzeyindedir. Bu rakam, dünya çapında 5 milyon tonluk çay tüketiminin yaklaşık % 4,6’lık 

dilimini temsil etmektedir. Her ne kadar Avrupa’daki görünür çay tüketimi 2011 yılından beri 

hacim olarak biraz azalmış olsa da (-%3,0), tüketilen çayın değeri aynı dönemde artış 

göstermiştir (+%5,1). Avrupa çapında çay tüketiminde büyük farklılıklar söz konusudur. 

Avrupa’daki en büyük çay piyasaları, Kuzey ve Batı Avrupa’da yer almaktadır. Toplam hacim 

olarak, Birleşik Krallık 2015 yılında 113 bin ton çay tüketimi ile açık ara en büyük tüketici 

konumundadır. Bunun sebebi ise, geleneksel olarak güçlü olan bir çay kültürünün 

bulunmasıdır. Polonya, en büyük Doğu Avrupa piyasasıdır.  

 

Avrupa’daki çay tüketicileri giderek yüksek değerli özel çaylara yönelmektedir. Çay içerken 

kendine has ve otantik bir deneyim istemekte ve çay çeşitleri ve kökenleri hakkında giderek 

daha çok bilgi sahibi olmaktadırlar. Genç tüketiciler de giderek inovasyon ve sağlıklı çay 

arayışı içerisindelerdir. Bu durum ise, kendine has çay harmanları, tatları ve içime hazır çay 

üreticileri için fırsatlar sunmaktadır. Sürdürülebilirlik, Avrupa çay piyasasında önemli bir 

mesele olmayı sürdürdüğü için çay ticaretindeki saydamlık ve sertifikasyonlar da önem 

taşımaktadır.  

 

7.1. Çay Piyasasında İtibar Kazandırma Eğilimi  

 

Fincan fincan çay içmek yerine Avrupalı çay tüketicileri giderek yüksek kaliteli bir fincan çay 

içimini tercih etmektedirler. Çay lezzetinde daha fazla derinlik ve çay içerken lüks ve otantik 
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bir deneyim istemektedirler ve bunu geleneksel piyasa segmentlerinde bulamamaktadırlar. 

Tüketiciler, tükettikleri çaya daha fazla para harcamaya hazır durumdadır. Bu, çay 

piyasasında itibar kazandırmaya giden yolu aralamaktadır. İtibar kazandırma; daha pahalı, 

yüksek kaliteli (itibarlı) ürünlere doğru bir değişimdir.  

 

Yüksek kaliteli bir ürün olarak daha fazla önem kazanan çaylar şunlardır: yeşil çay, siyah çay 

füzyonları (bitkisel / meyveli siyah çay), meyveli/bitkisel çaylar, içime hazır çaylar.  

 

Büyük markalara sahip birçok süpermarket, yüksek kaliteli çaylar geliştirmektedir. Örneğin, 

Birleşik Krallık’ta yüksek kaliteli çaylara yönelik artan tüketici talebine bir yanıt olarak Tata 

Global Beverages şirketi, Britanya piyasasına Teapigs’i getirmiştir. Bu, Birleşik Krallık’ın en 

önde gelen ve yüksek kaliteli çay markasıdır ve Tesco ve Sainsbury’s gibi büyük perakende 

zincirlerinde mevcuttur.  

 

1879 yılından beri merkezi Hamburg’da bulunan Hälssen & Lyon dünya çapında müşterilere 

en kaliteli çayları ustalıkla işlemektedir. Limited Edition Teabag Collection – dünyanın en 

simgesel el çantalarına benzeyen ve öyle hissettiren ilk çay poşeti- kadim müşterilerine 

uzun zamandır kendilerinden bağlılıkla alışveriş yaptıkları için teşekkür etmek üzere 

yaratılmıştır. Bu projeyi hayata geçirmek üzere şirket, meşhur el çantası tasarımcısı Ayzit 

Bostan ile çalışmış ve simgesel el çantalarına benzeyen beş adet sınırlı sayıda çay poşeti 

yaratmıştır. Seçme, telsiz ipek ve geçirgen pamuktan elle üretilmiştir ve her bir demin 

kendine has özellikleriyle mükemmel bir uyum yakalamak üzere tasarlanmıştır. Çay Poşeti 

Koleksiyonu, elle yapılmış bir kutu içinde paketlenmiş ve eski müşterilerin her birinin evine 

postalanmıştır. Buna ek olarak, lansmanlarını, Almanya’nın en önemli moda etkinliği olan 

Berlin Moda Haftası’nda gerçekleştirmişlerdir. 
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7.2. Özel Çay Ürünleri Giderek Popüler Hale Gelmektedir 

 

Endüstride “özel çay”ın evrensel bir tanımı bulunmamaktadır; ancak genellikle ya organik ya 

da tek menşeli yaprak çaydan yapılmış Ortodoks çay olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar 

bu zamana değin çay piyasasında küçük ve özel bir dilime sahip olsa da (uzmanların 

değerlendirmesine göre % 5), özel çay ürünleri Avrupa’da giderek popüler hale gelmektedir. 

Münferit, gurme kaliteli çaylara yönelik arayış, kahvenin izlediği sürecin aynısını izlemektedir. 

Çay, gençler arasında oldukça revaçtadır. Yüksek kaliteli çaya yönelik talep de Avrupa’da 

çay tüketicileri arasında özel çayların popülerliğinin artmasına yol açmaktadır. Bu hızla 
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gelişen bir piyasa segmentidir. Özel çay segmentinde, çaya oldukça müptela olan tüketiciler 

farklı çay çeşitlerini, kökenlerini ve doğru demleme tekniklerini öğrenmek isterler. Bu yüksek 

kaliteli ve özel çaylar ağırlıklı olarak özel çay dükkanları / perakendecilerde ve lüks 

restoranlarda, otellerde ve kahvehanelerde bulunmaktadır. Uzman perakendeciler de bu 

taleplere oldukça iyi yanıt verebilir duruma gelmişlerdir. Birçok farklı kökenden çay ve 

tatlarının yanı sıra olağandışı bileşimler sunmak ve çayı kişiselleştirme yeteneği sağlamak 

suretiyle, daha genç tüketicilere ulaşabilmektedirler.  

 

1867 yılında Saint Petersburg’da Pavel Kousmichoff tarafından kurulmuş olan Kusmi Tea, 

eşi benzeri olmayan zindelik harmanları, klasikleri ve efsanevi tarifleriyle artık simgesel bir 

hale gelmiş olup, modernlik ile geleneği harmanlayan, Paris merkezli bir çayhanedir. Kusmi 

Tea markası bugün Fransız olsa da kökenleri Rusya’ya dayanmaktadır. Bu devasa miras, 

markanın hem incelikli hem de yeni çaylarından oluşan bir harmanda ve onun grafiklerinde 

bulunabilir. 90’u aşkın harman seçeneğiyle marka her bir damak tadı için bir ürüne sahiptir. 

Klasik yeşil ve siyah çaylar, özel harmanlar, zindelik reçeteleri... Kusmi Tea’nin üretim 

hatlarının her biri, atalardan kalma el becerilerinden ve en kaliteli bileşenlerden 

faydalanmaktadır. Olağanüstü siyah ve yeşil çayların bir seçkisi ve özel imza harmanları, 

sıradışı bitkiler, çiçekler ve baharatlarla Kusmi’deki usta harmanlayıcılarla 

güçlendirilmektedir. Tat, kültür ve rengin buluşma noktası olan Kusmi Tea, 150 yıldır 

harmanların güzelliğini temsil etmektedir.  
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Harmanlar konusunda doğal bir yeteneği bulunan Pavel Kousmichoff, günün farklı saatleri ve 

farklı ruh hallerine yönelik tasarlanmış bir dizi farklı formül yaratmıştır. Farklı saatlere yönelik 

olarak; Grand Yunnan n°21, kahvaltı çayı n°24 veya n°108, markanın halen en büyük 

başarılarından biri olan çiçek buketi bulunmaktadır. Bu klasik harmanlara ek olarak bu 

çayhanenin çaylarını özel kılan çiçek ve baharatları eklemektedir: örneğin Christmas tatilleri 

sırasında müşterilere ikram edilen meşhur Prens Wladimir çayı. Paris’te oğlunun keşfettiği 

gıda aromaları ise, yenilenmiş Anastasia gibi yeni keşiflere kapı aralamıştır. Bir Kusmi Tea 

satın almak, minimalist tasarım dükkanlarında kendinize bir parça mücevher satın almaya 

denktir. Rengarenk ve mükemmel metal tenekeleri, harmanlarla ilk temasınızı oluşturmakta 

ve sizde onları toplama isteği uyandırmaktadır. 

 

Kusmi Tea’nin 150.yaşgününü kutlamak üzere marka, Alain Ducasse ile ortaklık yapmış ve 

ilk beyaz çayını yaratmıştır. Kusmi Tea’nin tarihindeki ilk beyaz çayı, Alain Ducasse’ın 

örneğinde somutlaşan Fransız gastronomik mükemmeliyete yönelik taahhüt ve uzmanlıkla 

özel kılınmıştır. Çay bitkisinin açan ilk yaprakları, ilkbahar döneminde elle toplanarak nadir ve 

değerli bir harman elde edilmektedir. Meşhur şef, çayı, gül ve ahududunun nazik notlarıyla 

birleştiren kendine has bir formülle güçlendirmiştir.   

 

 

 

 
 
Malou Tea Atelier, merkezi Bangkok’ta bulunan bir çay markasıdır. Kurucuları olan 

Thitikarn Chongvatana ve Philippe Bramaz, sırasıyla moda marka geliştirme ve şarap 
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üretimi ve restoran yönetimi geçmişlerinden gelmekte olup,  Malou Tea Atelier’de 

kendilerine ait organik ve tek menşeli çaylarını harmanlamak üzere zanaatkar çay üreticisi 

Berhhard Holsinger ile işbirliğine gitmişlerdir.  

 

 

 

 

 

Li Shan Tea gibi tek kökenli çaylar, 2400 metre ve üstü yüksekliklerde, Tayvan’ın merkezinde 

yer alan Li Shan çay bölgesinde yetişmektedir. Orada bulunan çay plantasyonları, yıl 

boyunca dağların zirvelerinden aşağı doğru eriyen kar ile sulanmaktadır ve doğrudan güneş 

ışığı alınan saatler çok azdır. Bu ortamda üretilen çay hafif ve ince bir tada sahiptir. Ballık 

yeşil-altın çay çorbası, yoğun ve çiçeksi bir koku vermektedir ve çayın boğaza doğru hafifçe 

kayan zengin ve tam bir tadı bulunmaktadır. Bu, yüksek dağlarda üretilen çayın en iyi 

temsilidir. 

 

Ancak titiz bir kültür bitkisi seçim süreci ve üretim sürecinin her bir aşamasını 

ayrıntılandırmak üzere büyük bir dikkat göstermek suretiyle , Tayvan’da üretilen 

yaşlandırılmış oolong çayının en az 6 yıl boyunca titiz bir şekilde depolanması sağlanmakta 

ve bu süreç sonucunda doğal olarak hoş bir tat ortaya çıkmaya başlanmaktadır. Sağlam, 

yumuşak ve  zarif tadı, meyveli aromasıyla bileşimi, bu en yüksek kaliteli yaşlandırılmış çaya 

hastır.  

 
 



 

Sayfa 57 / 90 

 

 

Unilever kısa süre önce Birleşik Krallık’ta “Pure Leaf” (Saf Yaprak) isimli yeni bir çay 

markasını piyasaya sürmüştür. Marka, iki adet yaprak çay varyantı ve sekiz adet piramit çay 

poşeti içermektedir. Etik kaynaklardan toplanan bu çayların tümü tek menşeli olup, Yağmur 

Ormanı İttifakı arazilerinden, Hindistan, Kenya, Endonezya ve Sri Lanka dahil olmak üzere 

dünyanın en meşhur çay üreticisi bölgelerinden bazılarından toplanmaktadır. Oldukça taze 

yapraklardan toplanan bu çay, Unilever’ın bir yandan tüketici güvenini sağlamaya yardımcı 

olurken diğer yandan çayın kendisinin kalitesine odaklanılmasını sağlayacağını ileri sürdüğü 

saydam bir paketleme içerisinde sergilenmektedir.  

 

Unilever Pure Leaf marka yöneticisi Nisha Singadia şöyle söylemiştir: “Britanya’nın çay 

severlerin yaşadığı bir ulus olduğunu ve burada özel ve bitki çaylarına yönelik büyüyen bir 

eğilimin söz konusu olduğunu biliyoruz. Pure Leaf’in lansmanıyla birlikte bu fırsattan 

yararlanmayı amaçlıyoruz. Lezzetli yeni ürün yelpazesi, tüketicilerin saf çayın tadından zevk 

almalarını sağlamak üzere hakiki bir çay içim deneyimi sunmak üzere uzmanlar tarafından 

işlenmiştir.” 

 

Tatlar arasında; vanilya ve siyah çaylı, böğürtlenli siyah çay; naneli yeşil çay; yaseminli yeşil 

çay ve chai, İngiliz kahvaltı çayı ve iki adet yaprak çay bulunmaktadır – Himalaya darjeeling 

ve Earl Grey. Pure Leaf’in Böğürtlenli Siyah Çayı harmanı, çilek, ahududu, Frenk üzümü ve 

karadut karışımından oluşan doğal bir özütü, bir baz olarak nazikçe sarılmış Kenya siyah 

çayının zenginliğiyle hayata geçirmektedir.  
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7.3. Son Teknoloji Piyasa Segmentinde Sofistikasyonun Demlenmesi 

 

Tüketiciler yüksek kaliteli çayla daha fazla ilgilendikçe ve çay konusunda daha çok bilgi 

sahibi oldukça, çaylarını daha sofistike bir şekilde demlemek istemektedirler. Daha kaliteli 

çaylar satın almakta ve demleme tekniklerine dikkat etmeye başlamaktadırlar. Örneğin, 

tüketiciler, demleme süresini izlerler, aynı çayın 100 derece altındaki suda demlenmesi 

gerektiğini öğrenirler ve su kalitesinin demleme kalitesi üzerinde bir etkisi olacağını bilirler. 

Bu amaç doğrultusunda, spesifik olarak yaprak çay için tasarlanmış olan ve suyun ısısını 

kontrol eden son moda çaydanlıklar ve su ısıtıcıları piyasaya sürülmektedir. Gourmia Electric 

Square Tea Maker Loose Leaf Tea Infuser & Brewer üç tür demleme biçimine sahiptir: hafif, 

orta ve güçlü. Bunlar beyaz, yeşil ve oolong & siyah çay için idealdir. Fiyatı 13,000 dolar olan 

Bkon ise, özel olarak geliştirilmiş bir vakum süreci kullanılarak bir fincan mükemmel çayı 60 

saniye içerisinde demleyebilir. Bir diğer yenilikçi küçük ev aleti ise, tek içimlik çaylar (küçük, 

güçlü, konsantre ve lezzetli çaylar) üreten Abraham’dır. Abraham’ın taşınır filtresinde, üç 

adet güçlü, kafeinli çaydan oluşan (yeşil Gunpowder, siyah Darjeeling ve güçlü ve mayhoş 

notalı Mate) dört çay kaşığı en ince çay için imkan bulunmaktadır. İnce çay, nazik bir 

dokunuşla, bardağınıza doğru sımsıcacık akmaktadır.  
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Şekil: Tüketiciler için farklı türlerde yenilikçi çay demleme ekipmanları 

 

 

 

 

 

 

7.4. Tüketiciler, Kolaylık Arayışındadır 

 

Tüketiciler, daha elverişli çay hazırlama yollarını araştırmaktadır. Çay endüstrisi, bu eğilime 

farklı şekillerde yanıt vermektedir. Normal çay poşetlerine hızlı ve kolay alternatifler 

geliştirilmektedir. Buna örnek olarak, çay yapraklarının genişleyip tat vermesine olanak 

tanıyan çay poşetleri ve çay çubukları yer almaktadır. Çay kesecikleri veya kapsülleriyle çay 

demlenmesin sağlayan kahve makineleri de giderek daha fazla kullanılır hale gelmektedir. 

hazır çaylar veya içime hazır çaylar giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu çaylar 

genellikle soda karşısında daha sağlıklı bir alternatif olarak daha genç tüketiciler tarafından 

satın alınmaktadır.  
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Şekil: Çay Hazırlığını Kolaylaştıran Farklı Tüketici Paketleme Türleri 

 

 
Kahve kapsülleri pazarda rekabetçi gücünü korumaktadır; dolayısıyla yeni çıkarılan Tejava 

Tea Pods çay içiciler topluluğuna girebilmek ve bu alandaki seçenek yoksunluğunu 

göstermek üzere bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Yeni kapsüller, Crystal Geyser Water 

Company tarafından, Intelligent Blends ile ortaklık içerisinde yaratılmıştır. Amacı ise, şekersiz 

ve tamamen doğal bir ürün yaratmak ve bunu Endonezya’dan getirilen, elle toplanmış çay 

yapraklarıyla yapmaktır.  

 

 

 

 

 

7.5. Çaydaki Yenilikler ve Deneysel Tatlar 

 

Milenyum kuşağı ve Avrupa’daki daha genç tüketiciler, eşsiz lezzetler sunan deneysel 

çayların arayışı içerisindedir. Sonuç itibariyle, çay endüstrisi sürekli olarak yeni tatlar ve 

yeniliklerin arayışı içerisinde olup tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Uzman 
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perakendeciler, geniş bir yelpazede tat ve lezzet sunabilmektedir. Bazı durumlarda, 

tüketicilere kendi harmanlarını kişiselleştirme fırsatı sunmaktadırlar. Bu, Avrupalı çay 

tüketicileri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Uzman perakendecilerin başarısından 

ilham alan büyük çay paketleyicileri aynı zamanda deneysel çaylar ve yeni tatlara yönelik 

artan talebi karşılamak üzere yeniliklerde bulunmuşlardır. Bununla birlikte, söz konusu 

yenilikler genellikle yeni paketleme türleriyle sınırlı kalmaktadır ve bitkisel / meyve 

demlemelerinin sunumuyla sınırlı kalmaktadır.  

 

Geniş bir yelpazedeki zanaatkar çayların en iyi kalite viski ve brandy’nin (Smith) meşemsi 

tatları, kaynaktan fırlamaktadır – bunlar, Yaupon, Assam ve tütsülü Siyah Çay’ın tat profilini 

tamamlayan çay türleriyle eşleşen gerçek viski ve brandy fıçılarının kokusunu almaktadır.  

 
 

 
 

 
İsminden de anlaşılacağı üzere “Bacon Tea”, PostTea’den gelen, kendine has, bir yaprak 

çaydır. Marka, ürünü, PostTea’nin çam tütsülü lapsang souchong çayı ve onun Caramel 

Brulee Ceylon çayının bir bazıyla üretilen “yeni bir gurme siyah çay” olarak tanımlamaktadır. 

Bu bazın üzerinde birkaç tane daha tat katmanı bulunmaktadır ve içlerinde karamela 

parçaları, ayçiçeği taç yaprakları, kurutulmuş elma parçaları ve ayçiçeği yağından gelen 

doğal domuz pastırması tadı yer almaktadır. Domuz pastırmasını anımsatan zengin 

kokusunun yanı sıra, bu çayın tütsülü ve iştah açıcı bir tadı olduğu söylenmektedir. 

PostTea’nin koleksiyonunda yer alan ve yemeklerden ilham almış diğer yaprak çay 

tatlarından bazıları ise şunlardır: Blueberry Muffin, Cherry Cobbler ve Chocolate Fudge Chai. 
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Sektördeki 10.yılını kutlamak üzere Birleşik Krallık markası Teapigs, şekerli bir tat içeren yeni 

Jelly and Ice Cream Tea’nin lansmanını yapmıştır. Teapigs’in ürettiği yeni Jelly and Ice 

Cream Tea, böğürtlen, meyan kökü ve vanilya parçaları gibi taze bileşenler ve tam yaprak 

çaylardan oluşan, sınırlı üretilmiş bir tattır. Marka, çayın tadını “meyveli, kremalı, vanilya” 

olarak tanımlamış ve “kendisini bir çiçek bahçesinde hissetmek isteyenler için” mükemmel bir 

seçenek olduğunu belirtmiştir. Sıcak veya soğuk içmek isteyenler için mükemmel bir seçenek 

olan tatlı yaşgünü çay harmanı, çilekli dondurmanın insanı zevkten dört köşe eden tadından 

keyif almak üzere, herhangi bir şekilde suçluluk hissedilmeyecek bir içim sunmaktadır.  

 

 

 
 

 

Longan Tree’nin bir diğer ismi de “ejderha gözü” olup, çiçeği, Tayvan’daki Longan balını özel 

kılmaya yönelik bir kaynaktır. Purple Tiger, taze yeşil çayı, Tayvan’dan gelen ejderha gözü 

çiçeğiyle karıştırmakta ve harmana, çiçekten gelen doğal bir tatlılığı sunmaktadır.  
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7.6. Çay Tüketicileri Açısından Sağlık Farkındalığının Geliştirilmesi 

 

Çay genellikle soda veya kahveye kıyasla çok daha sağlıklı bir içecektir. Bu durum, yeşil, 

bitkisel ve meyveli çaylara yönelik olarak Avrupa çay piyasalarında artan bir taleple 

sonuçlanmıştır.  

 

Tüketiciler, yeşil çayın kilo kaybına, kanseri önlemeye, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye, 

sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olduğuna inanmaktadır. Bu durum ise yeşil çaya yönelik 

talebi güçlendirmektedir. Bununla birlikte, şirketler, sadece Avrupa Birliği’nin onayladığı 

paketlere dair sağlık iddialarında bulunabilirler. Bu zamana değin çayla ilgili tüketici 

paketlerine dair herhangi bir sağlık iddiasına izin verilmemiştir. Bunun yerine çay 

paketleyicileri, çaylarının düşük kalorili olduğunu ve doğal bileşenler içerdiğini 

vurgulamaktadır.  

 

T Plus' 'Super Teas' dokuz temel günlük vitaminle zenginleştirilmektedir. t+Boost, t+Detox, 

t+Immunitea ve t+Multea dört adet vitaminle zenginleştirilmiş ürün olup bunlar T Plus’ Super 

Tea koleksiyonunu oluşturmaktadır. Bu çayları, sağlığını önemseyen tüketiciler açısından 

özellikle cazip hale getiren şey, genel refahı desteklemek üzere dokuz temel vitaminle 

paketlenmeleridir. Örneğin, t+Boost çeşidi, enerji veren yerba mate ve ginseng bazı 

içermektedir. Aynı zamanda vücudun yorgunluk ve tükenmişlik hisleriyle savaşmasına 

yardımcı olmada kritik öneme sahip olan B vitaminlerini içermektedir. Hap ve kapsül şeklinde 
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vitaminleri günlük olarak tüketmenin bir alternatifi olarak birçok tüketici artık yaşam tarzlarının 

ayrılmaz bir parçası olan ve vitaminlerle zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmektedir.  

 

 

 
 

 

 

Lipton Wellness çayı, dengeli bir beslenmeyi desteklemek üzere uçucu yağlar ve bitkileri 

içeren beş yıldızlı bir seçki şeklinde kısa süre önce lanse edilmişti. Lipton Wellness’in ürün 

yelpazesi arasında, tarçın, papatya ve lavantalı “Stress Less” ve temiz bir yemek rutinini 

desteklemek üzere Detox ve C Vitamini, zerdeçal, ekinezya ve zencefilden oluşan Daily 

Support  yer almaktadır. Unilever Çay Direktörü George Hamilton’un söylediğine göre; 

“Hepimiz kendimize özen göstermenin yollarını aradığımızı biliyoruz. Uçucu yağlar, besin 

takviyeleri ve otlar genellikle zindelik rutinlerinin parçasıdır ve şimdi de onları bir çay poşetini 

demlemek kadar basit bir şekilde sürece dahil etmenin bir yolunu bulduk.” Yeni Wellness 

koleksiyonunu başlatmak üzere Lipton, Strala Yoga Tara Stiles’ın kurucusu ve sahibiyle 

birlikte çalışıyor.  
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7.7. Çay Ticaretinde İzlenebilirliğe dair Israrcı Talep  

 

Çay ticaretinde izlenebilirlik talebi artıyor. Bu, hem çay tüketicilerinden hem de endüstriden 

geliyor. Bu eğilimin büyük yönlendiricileri arasında şunlar yer alıyor: müşteri güvenliği 

ihtiyacı, tüketicinin sağlık endişeleri, çay üretimine ilişkin sosyal ve çevresel endişeler, çay 

fiyatları üzerindeki baskı.  

 

İzlenebilirlik, çay sektöründe oldukça kolay bir şekilde yönetiliyor. Sektör, görece olarak iyi 

örgütlenmiş durumda olup çok fazla oyuncu içermiyor. İzlenebilirliği geliştirmek amacıyla çay 

paketleyicileri / perakendeciler, çay açık artırmaları yerine giderek çay bahçeleriyle doğrudan 

ticaret yapıyorlar. Bunu gerçekleştirmek suretiyle çay alıcıları çay kalitesini daha iyi kontrol 
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edebilirler. Bu durum ayrıca hem çay alıcısı hem de satıcısına fiyatlar üzerinde daha büyük 

bir denetim imkanı sunuyor. Son birkaç yıldır birçok küçük oyuncu piyasaya girdi ve 

genellikle İnternet üzerinden satış yapıyorlar. Bu oyuncular, çay bahçelerinden çay 

tüketicilerine doğrudan satış yapıyorlar. Bunun bir örneği, tüketicilerin çaylarını doğrudan 

sekiz farklı ülkenin bağımsız kooperatifleri ve aile çiftliklerinden satın alabilen çevrimiçi bir 

platform olan Tealet ağıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Büyük Çay Paketleyicilerinin Sürdürülebilirlik Taahhütleri, Sürdürülebilir Çay 

Piyasasını Teşvik Ediyor 

 

Sürdürülebilirlik, Avrupa’daki yiyecek ve içecek sektöründe önemli bir konu haline 

gelmektedir. Çay endüstrisinde bu süreç ağırlıklı olarak Avrupa’nın en büyük çay şirketlerinin 

taahhütlerinin güdümü altında bulunmaktadır. Örneğin: Unilever’in taahhüdü, sürdürülebilir 

çay çiftçiliğine odaklanmakta, sürdürülebilir çaya yatırım yapıp, ortaklıklar yoluyla 

sürdürülebilir çay üretimini artırmaktadır. Tata’nın web sitesinde, genel anlamda 

sürdürülebilirliğe yönelik taahhütleri bulunmaktadır. Ayrıca 2014 yılında Total Global 
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Beverages, 2020 yılına kadar %100 sürdürülebilir kaynaklar kullanma yönündeki planlarını 

açıklamıştır. Finlays’in sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir sayfası bulunmaktadır. 

Çalışmalarında sürdürülebilirlik öncelikleri belirlediler ve Fairtrade, Organic ve Rainforrest 

Alliance (Yağmur Ormanı İttifakı) gibi birçok sertifikasyon standardıyla çalışmışlardır: 

güvenilir ve sağlıklı bir fincan çay, çevresel ayak izini azaltıyor ve mahsulden fincana değer 

yaratmaktadır. Jacobs Douwe Egberts’in websitesinde sürdürülebilirliğe dair birçok sayfa 

bulunmaktadır. Bunlar, tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliğe odaklanmaktadır. 

Apeejay Group ise, websitesinde çay şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini tartışmaktadır.  

 

7.9. Sertifikalı Çay Daha Çok Önem Kazanıyor 

 

Sürdürülebilir çaya yönelik artan talebin bir sonucu olarak, sürdürülebilirlik sertifikasyonu 

bulunan çayların piyasa değeri artmaktadır. Sertifikalı çay satışları, son birkaç yıldır hızla 

artmaktadır. 2009-2012 yılları arasında satışlar her yıl % 4 oranında artmış, 2012 yılında 174 

bin tona ulaşmıştır. Bu sertifikalı çaylar arasında klasik sertifikalar (örneğin Yağmur Ormanı 

İttifakı ve UTZ) ve belirli bir ürüne yönelik piyasa sertifikalarına sahip çayları (örneğin organik 

ve Fairtrade) içermektedir: 

 

 UTZ: UTZ sertifikalı çaylara yönelik başlıca Avrupa piyasaları; Hollanda, Almanya, Birleşik 

Krallık ve İsviçre’dir.  

 Yağmur Ormanı İttifakı: Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya, Yağmur Ormanı İttifakı 

sertifikalı çaylarının büyük kısmını Avrupa’ya satmaktadır.  

 Fairtrade: 2015 yılında, Fairtrade International’ tarafından sertifikalanan çayın dünya 

çapında piyasası +%3 oranında artmış; 12 bin tona ulaşmıştır. Fairtrade sertifikalı çayın % 

71’I de organik sertifikalıdır. Birleşik Krallık, Fairtrade için en büyük pazardır.  

 Organik: Organik gıda ürünleri piyasası özellikle İsveç’te (2014 yılında +%39), 

Danimarka’da (+%8,3) ve Almanya’da (+%10) hızla büyümektedir. 
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7.10. İklim Değişikliği, Çay Üretimi Önünde bir Tehdit  

 

Çay üretimi, spesifik ve tutarlı iklim koşullarına bağlıdır. İklim değişikliği, çay üretiminin 

önünde önemli bir tehdit olabilir; keza sonuçları yıkıcı olabilir. Uzun vadeli çay tedarikini 

sağlamak üzere iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyona yönelik birçok faaliyet 

çiftliklerde uygulanabilir. Örneğin yerli ağaçlar, karbon depolamak, toprağın verimliliğini 

artırmak ve çay mikro-klimasını stabilize etmek üzere çiftlik sınırları boyunca dikilebilir. 

Böylelikle toprak kaymalarına, yoğun yağışlara ve uzun süren kuraklıklara karşı 

korunmasızlık azaltılmış olur. Örneğin, Kenya’da çay üretimi ve iklim değişikliğinin etkilerine 

dair özel bir endişe söz konusudur. Ülke, büyük bir çay üreticisidir. Kenyalı çay üreticileri 

daha şimdiden düzensiz yağışlar, don dönemlerinin daha fazla yaşanması ve verimlilik 

düzeylerini yoğun bir şekilde etkileyen sıcaklık artışlarını yaşamaktadır.  

 

8. TÜRK ÇAY PİYASASI VE TÜKETİCİ ANALİZİ  

 
 
8.1. Türk Çay Piyasası Mercek Altında  

 
Dünyanın en yüksek kişi başına düşen tüketim düzeyi ve devasa bir piyasa ölçeğiyle, Türkiye 

dünyanın en önemli çay ülkelerinden biridir ve gerçek bir “çay kültürü”ne sahiptir; keza çay 

sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Türkiye sadece önemli bir çay tüketicisi ülke değil, 

aynı zamanda önemli bir çay üreticisidir.  

 

Çay içimi, Türk yaşantısı ve kültürünün görece olarak kısa bir dönemden beri ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir.  

 

Çay, Türkiye’de 19.yüzyıl sonunda, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Fars ve Azeri topluluklar 

tarafından açılan çayhaneler yoluyla popülerlik kazanmıştır. İçlerinden bazıları yüzyıllardır 

Çin ve Hindistan’dan ithal edilen çayları içse de, 1930’lu yıllarda çayın ithal kahveden daha 

ucuz hale gelmesiyle birlikte insanlar kitleler halinde çaya yöneldiler ve bir içeceğin birçok 

açıdan sudan daha güvenli olmasını sağladılar.  

 

Türkiye’de ilk çay yetiştirme tarlalarının geçmişi 1888 yılına dek uzanmaktadır. Çay yetiştirme 

denemeleri birçok girişimin ardından en sonunda 1938 yılında başarılı oldu. Doğu coğrafya, 

Doğu Karadeniz kıyısı olarak belirlendi ve Camellia Sinensis bitkisinin Çin ve Assam 

(Hindistan) kökenli çekirdeklerinin bir karması, iklim ve yöreye en uygun olması için kullanıldı. 

Ardından, 1940 yılında geçen bir Çay Yasası, çay dikim alanlarını, çay üretimini ve 1942 
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yılında devletin tekeline geçecek olan ithalatın kurallarını belirlemiştir. İlk çay üretim fabrikası, 

1947 yılında Rize’de hükümet teşvikiyle faaliyetlerine başlamış, ancak sadece küçük 

miktarlarda üretim yapabilmiştir.  

 

Ancak Türkiye’nin 1950’li yıllarda büyük çaplı bir çay üretim ülkesi haline gelmesinin 

ardından çay Türkler için “ulusal bir içeceğe” dönüşmüştür. Bugün nüfusunun % 96’sının her 

gün çay içtiği Türkiye, şüphe götürmez bir çay kültürüne sahiptir. Bu da, ülke çapında her 

gün 245 milyon bardağa denk düşmektedir. Türkiye halihazırda 3,2 kg ile dünya çapında kişi 

başına düşen en yüksek çay tüketimine sahip ülkedir. Bu da bir Türk’ün her yıl 1250 bardak 

çay içtiği anlamına gelmektedir. Bu denli yüksek bir tüketim düzeyi, 77,3 milyonluk bir nüfus 

ölçeğiyle çarpıldığında, Türkiye’yi, 2016 yılında 247.330 ton ile dünyanın ikinci en büyük 

siyah çay piyasası haline getirmektedir. Türkiye aynı zamanda önemli bir çay üreticisi olup, 

2016 yılında yıllık 253.000 tonluk bir üretim düzeyine sahiptir.  

 

Türkiye’nin başlıca ticaret ortağı, Sri Lanka olup, onu 2016 yılında 32.400 tonluk toplam 

ithalat hacmiyle Kenya izlemektedir. Türkiye 2017 yılında 37.800 tonluk hacim ile başlıca 

Seylan çay alıcısı olarak ortaya çıkmıştır. Görece olarak küçük çaplı bir ihracatla (2016 

yılında sadece 6117 ton) Türkiye’nin tüketimi ağırlıklı olarak kendi üretimine dayanmaktadır.  

 

 

Şekil: Türkiye’deki Bazı Kilit Çay Tüketimi İstatistikleri 
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8.2. Türkiye’de Çay Sektörüne Genel Bakış 

 

Türkiye’de çay sektörünün 2016 yılında toplam değerinin 4,7 milyar TL olduğu tahmin 

edilmektedir ve toplam ticaret değerinin yaklaşık % 81’ini temsil eden siyah yaprak çay 

satışları ağırlıktadır. Perakende kanal satışlarının payı, 2,9 milyar TL tahmini değerle % 62 

düzeyindeyken, HORECA (Otel Restoran Kafe) satışları, 1,8 milyar TL tahmini değerle 

toplam piyasanın % 38’ini temsil etmektedir.  

 

Türkiye’de çay kategorisi, ürün türüne göre 3 ana alt kategoriye -siyah çay, yeşil çay ve bitki 

ve meyve demlenmiş çayları- ve ürün formatına (paketleme) göre 3 segmente –yaprak çay, 

çaydanlık poşeti ve çay poşeti- bölünebilir. Siyah çay, en popüler sıcak içecek biçimidir. Her 

ne kadar görece olarak olgun olsa da çay tüketimi nüfus artışıyla birlikte artmayı 

sürdürmektedir. Yaprak çay, giderek payını çaydanlık poşetlerine ve çay poşetlerine 

bırakmaktadır; keza bu formatların kullanımı çok daha modern ve kolay kabul edilmektedir. 

Çay poşetleri, daha seyrek bulunan çeşitlerine göre daha iyi bir büyüme performansı 

göstermektedir; keza giderek artan genç, kentli, çalışan ve zamana karşı yarışan nüfus daha 

uygun ve pratik çay hazırlama yöntemlerinin arayışı içerisine girmektedir. Dolayısıyla çay 

poşetleri iyi bir performans sergilemeye, pratiklik ve uygunluk sunmaya devam etmektedir.  

 

Giderek artan sağlık ve zindelik eğitimi ve tat sofistikasyonuna yönelik artan tüketici tercihi; 

yeşil çay, meyve çayları ve bitki demlemelerinin 2017 yılında dinamik bir performans 

sergilediği anlamına gelmektedir. Yeşil çay ve meyve ve bitki harmanları, doğal olarak 

sağlıklı şekilde konumlanmışlardır ve kilo kaybına yol açtıkları yönündeki iddialar, sağlığını 

giderek daha fazla önemseyen genç kentli tüketiciler arasında popüler kalmaya devam 

etmektedir. 

 

Devlete ait olan ve devletin işlettiği Çaykur, güçlü tüketici farkındalığı, yaygın dağıtım ağı, 

geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyatları sayesinde piyasada yaklaşık % 50 oranında bir 

başat payla 2017 yılında lider koltuğunu korumuştur. Bununla birlikte, şirket, Lipton, Doğadan 

ve Doğuş gibi markalardan ve özel markalı ürünlerden rekabetçi baskıyla karşı karşıya 

bulunmaktadır.  

 

Büyüme fırsatları göz önüne alındığında, meyveli / bitki çayı ve yeşil çay, sağlık eğilimi ve 

düşük tüketim temeli sebebiyle önümüzdeki yıllarda iyi bir büyüme potansiyeli sağlayacaktır. 

Türk çay piyasasının satışlarda sağlıklı bir büyümeden yararlanmasına rağmen zorluklar 

devam etmektedir. Çay endüstrisi, hazır kahve başta olmak üzere diğer içecekler karşısında 
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rekabetle karşı karşıya bulunduğunun farkındadır. Çay poşetleri, özel çaylar ve meyve / bitki 

çayları gibi çayın modern versiyonları, aynı zamanda hazır kahvenin ana tüketicileri olan 

genç tüketicilere yöneliktir. Çay üreticileri, görece olarak küçük bir tüketici kitlesine hitap 

etmekten ve kahve oyuncuları karşısında zorlu bir rekabet yaşayacaklarından biraz 

endişelidirler. Starbucks gibi uluslararası kahve dükkanlarının yaygınlaşması, küresel kahve 

dükkanı eğilimini kendi çay işletmelerinin önünde bir tehdit olarak algılayan yerel çay 

oyuncularının endişelerini daha da körüklemiştir. Tüm bunların ötesinde, ağırlıklı olarak 

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgesindeki tüketicilere hitap edecek şekilde kaçak çay 

ithalatlarının artması, yerel çay oyuncularına yönelik bir tehdit doğurmuştur. Endüstri 

kaynakları, bunun son yıllarda siyah yaprak çay standardının büyümesini yavaşlatmasında 

bir etmen de olduğuna inanmaktadır.  

 

Şekil: Türkiye’de Çay Piyasasındaki Segmentlerin Payları 

 
 
 
8.2.1. Siyah Çay Kategorisi 
 

Siyah çay içmek, Türk halkının yaşantısı ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Siyah çay bu 

zamana değin, toplam sıcak çay piyasasındaki %99’luk payıyla başat bir kategori olup, 

paketleme biçimlerine göre üç ana segmente bölünmektedir: dökme çay (paket), demlik 

poşetleri ve iplikli ve etiketli çay poşetleri. Siyah çay kategorisinin sadece çok küçük bir kısmı 

aromalı çaylardır (toplam siyah çayın miktarının % 1’inden az) ve bu, “Earl Grey Tea” olarak 
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bilinen, ağırlıklı olarak bergamot aromalı çaylardır. Siyah çay kategorisi, ağırlıklı olarak 

Çaykur, Lipton, Doğuş’un egemenliği altında olup, toplam kategori miktarının yaklaşık % 

75’ini ve toplam satış değerinin % 80’ini oluşturmaktadır.  

 

 Siyah çay ve dökme çay (paket) formatı; en temel ve dolayısıyla en çok 

“ticarileştirilmiş” tür ve format sunumlarıdır ve bu da siyah yaprak çayı piyasada en 

çok bulunan ürün haline getirmektedir. Kategoriyi tanımlayan siyah yaprak çay 

segmenti, toplam kategori hacminin % 93’ünü ve perakende gelirinin % 81’ini 

oluşturmaktadır. Bu önemli segment, hacim payının yaklaşık % 50’siyle devlete ait 

olan ve devletin işlettiği Çaykur’un egemenliğindedir. 

 

 “Demlik poşet” formatı ağırlıklı olarak siyah için mevcuttur. Bu, aslında Türkiye’ye 

özgü bir yenilik olup 1990 yılında Lipton tarafından piyasaya sürülmüştür. Demlik 

poşet, çok daha katma değerli, kullanımı kolay ve modern bir çay demleme 

biçimidir. Dolayısıyla, yaprak siyah çaya göre iki kat daha pahalıdır. Siyah demlik 

poşeti segmenti, hacim olarak toplam sıcak çay kategorisinin % 5’ini ve perakende 

gelirinin % 7’sini oluşturmaktadır ve son yıllarda tutarlı bir artış sergilemiştir. 2011 

yılında demlik poşeti, en hızlı büyüyen siyah çay segmenti oldu ve miktar 

açısından % 23 oranında genişledi. Segment lideri Lipton, kendi segmentinde 

egemenliğini korumakta ve siyah demlik poşetlerin perakende değer satışlarının 

yaklaşık % 50’sini oluşturmaktadır.  

 

 İplikli ve etiketli çay poşeti; ilk kez Lipton tarafından 1989 yılında Lipton tarafından 

piyasaya sürülmüştür ve o zamandan beri bir fincan çay hazırlamanın tamamen 

farklı bir yolunu gündeme getirmiştir. Bu, “dem” elde etmenin hızlı, pratik bir 

yoludur. Siyah çay poşetleri segmenti, siyah çay kategorisinde % 1’lik bir hacim 

payıyla görece olarak küçüktür. Bununla birlikte, birim başına yüksek geliri 

sebebiyle bu kategorideki perakende gelirinin % 6’sına sahiptir. Yıllık ortalama 

segment büyüme oranı, 2000-2005 yılları arasında % 20’dir, ancak sonraki birkaç 

yıl boyunca bu oranda bir yavaşlama söz konusu olmamıştır. Segmentin boyutu 

2008 yılında değişmemiş, ancak 2011 yılında % 10’luk bir artış yaşamıştır. Lipton, 

aynı zamanda toplam satış değerinin üçte birine karşılık gelerek yeniden segment 

lideridir.  
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8.2.2. Yeşil Çay, Meyveli Çay ve Bitki Demleme Kategorisi 
 

Sağlık konusundaki bilinçli olmak, Türkiye dahil olmak üzere farklı coğrafyalarda genel bir 

tema haline gelmiştir ve bu konunun medya tarafından da yaygın bir şekilde işlenmesi, sağlık 

meseleleri hakkında bilinç ve duyarlılık kazanılmasını sağlamıştır. “Sağlık & Zindelik”, son 

yirmi yılda Türkiye’de güçlü sonuçlar doğuran küresel bir mega eğilim olarak yükselmektedir. 

 

Bugün tüketiciler giderek fiziksel olarak sağlıklı olmayı bir hak olarak görmekte ve zindelikleri 

için yararlı ve doğal ürünler aramaktadır. Bu gelişmeyle bağlantılı olarak yeşil çay, meyve 

çayları ve bitki demlemeleri kategorisi, yüksek antioksidan, mineral ve vitamin içeriklerinden 

kaynaklı içkin “şifa” özellikleri sebebiyle hali vakti yerinde Türk tüketiciler açısından inandırıcı 

bir Sağlık & Zindelik platformu haline gelmiştir.   

 

Siyah çayın aksine, demleme kategorisi, genellikle çay poşeti formatında olup, poşetlerde 

satılan tüm perakende hacmin % 92’sini oluşturmaktadır. Geriye kalan % 8’lik kısım ise 

yaprak çay şeklindedir. Burada üç ana segment bulunmaktadır: yeşil çay, meyve çayı ve bitki 

demlemeleri. Doğadan, bu sektöre ilk adım atandır ve her ne kadar Lipton ile güçlü bir 

rekabetle karşı karşıya olsa da halen % 47 değer payı ile bu kategorideki en güçlü 

oyuncudur.  

 

Yeşil çay, meyve çayı ve bitki demlemeleri kategorisi, yıllık % 30’u aşan ortalama oran ile 

açık ara en karlı ve en hızlı büyüyen kategori olup, 2000-2005 yılları arasında ölçeğini dört 

katına çıkarmıştır. Arka arkaya yaşanan iki haneli bir büyüme döneminin ardından yatay bir 

seyir izlemiş ve 2005-2010 yılları arasında büyümede bir yavaşlama yaşamıştır. İki öncü 

oyuncu olan Doğadan ve Lipton’un yoğun pazarlama yeteneği, yeni ve yenilikçi ürün 

tanıtımlarıyla birleştiğinde, kategori büyümesini yeniden tetiklemiştir. Kategori bir kez daha 

2010-2015 yılları arasında satışlarda çarpıcı bir artış yaşamış; 2010 yılında 560 milyon çay 

poşetinden 2015 yılında 900 milyon çay poşetine yükselerek % 60’lık bir artış sergilemiştir. 

Halihazırda yeşil çay, meyve çayları ve bitki demlemeleri birlikte 50’yi aşkın ürün çeşidi 

sunmakta ve toplam hacmin yaklaşık % 1’ini ve toplam çay piyasasının perakende değerinin 

% 6’sını oluşturmaktadır. Ticaret medyasına göre, evlerde yeşil çay, meyve çayları ve bitki 

demlemelerinin çay poşeti şeklinde kullanımı son beş yılda %24’ten %36’ya yükselmiştir. 

 

 

 Bitki demlemeleri segmenti, yalın ve işlevsel türleriyle en geniş segment olup, 

demleme kategorisinin hacminin yarısını teşkil etmektedir. Ihlamur, adaçayı, 

rezene; kendine güçlü bir yer edinmiş ve çok satan türlerdir. “Form” harmanları; 
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zayıflamaya yönelik bir yardımcı olarak konumlanmış ve bitki demlemeleri 

segmenti içerisinde önde gelen işlevsel harmanlar olmaktadır.   

 

 Yeşil çay segmenti, % 33’lük bir pay ile kategori hacminin neredeyse üçte birini 

teşkil etmektedir ve son on yılda iki haneli bir büyüme kaydetmeye devam 

etmektedir. Bu da onu evlere ulaşmak açısından siyah çaydan sonra en popüler 

ikinci çay türü haline getirmektedir. Popülerliği, antioksidan içeriğinden 

kaynaklandığı algılanan sağlık faydalarına ve zayıflamayı destekleyen içkin 

özelliklerinden kaynaklanan “kilo yönetimi” konumuna atfedilebilir. Doğadan’ın 

sürekli odağı, Çaykur’un bu segmente girmesi, Lipton’un yeşil çay seçkisini 

yeniden lanse etmesi, yeni tatların tanıtılması ve gingko gibi ilave vitaminler ve 

bileşenlerle işlevsel türlerin piyasaya sürülmesi; bu segmentin son birkaç yıldır 

gelişmesine yardımcı olmuştur.  

 

 

 Meyve çayı da önemli bir diğer segment olup genellikle “haz veren” ürünler olarak 

kabul edilir; keza lezzetli meyve tatları ve aromaları sunmaktadır. Kuşburnu, elma, 

ahududu ve limon tatları en popüler olanlarıdır.  

 

 

Şekil: Farklı Çay Çeşitlerini Bilen / Tüketen Türk Tüketicilerin Oranı  
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8.3. Türkiye’de Çay İçim Gelenekleri ve Tutumları  

 

Çayın kitlesel düzeyde benimsenmesinden dolayı çay içimi, siyah çayı yapmak ve pişirmenin 

özel yolları ve bununla ilgili kültürel tarzlarla birlikte gündelik yaşantının önemli bir parçası 

haline gelmiştir. Geleneksel olarak Türkiye’de çay, semaveri andıran, demlik ve çaydanlık 

içerisinde hazırlanır; çay yaprakları, içinde kaynar suyun bulunduğu daha büyük bir 

çaydanlığın en üstüne yerleştirilen küçük bir demliğin içine konur. Türkiye’nin 

kuzeydoğusunda ve ülkenin en iyi çayhanelerinde çay bir semaver içerisinde hazırlanır. 

Kendine has bir harman yaratmak üzere farklı çayları (çayın farklı markaları da dahil olmak 

üzere) harmanlamak daha yaygın görülmektedir. Mükemmel lezzetli bir çay üretme yeteneği, 

gurur duyulacak bir konudur. Kullanılacak demliğin türü (porselenin en iyisi olduğuna 

inanılmaktadır), kullanılacak suyun türü, çaydanlığı önceden ısıtmak için geçecek süre ve 

demleme ve demi bekleme süresi; “doğru” çay yapmakla ilintili birçok kriter arasında yer 

almaktadır.  

 

Demlemenin ardından, üst tarafta bulunan küçük demlikteki demli çay, bardağa boşaltılmakta 

ve ardından arzu edilen sertliğe göre alttaki çaydanlıktaki suyla seyreltilmektedir. Bu yöntem, 

herkesin çayı arzu ettiği şekilde içmesine olanak tanımaktadır: koyu ve demli; veya açık ve 

çok su katarak. Ciddi çay içicileri, çayı koyu (demli) tercih ederler. Bir inanışa göre, 

Türkiye’de insan ne kadar doğuya giderse, tercih edilen çay rengi de o kadar koyulaşır 

(“tavşan kanı” denir buna). Koyu çay rengi, çayın sertliği ile alakalıyken, açık renk çay “paşa 

çayı” olarak adlandırılmakta ve söz konusu çayın sadece şımarık, çelimsiz biri veya bir çocuk 

için uygun olduğu söylenmektedir. Ciddi içici çayını koyu alır: Türkler, çaylarına nadiren süt 

eklerler; ancak bazen bir dilim limon tercih edilmektedir. Genellikle, kamusal alanlarda 

sunulan çaya iki küçük küp şeker eşlik etmektedir. Arka arkaya birkaç bardak çay içmek 

gelenekseldir. Çay bardağı gündelik yaşantıda o kadar önemli bir yer tutar ki, yemek 

tariflerinde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bardağa “ince belli” denmektedir ve bu 

tanımlama, kadının ideal bel şeklinden ileri gelmektedir. İnce ve lale şeklindeki bardak, insanı 

parmak uçlarının yanmasını önlemek için kenardan tutulmalıdır. İnce bellinin etrafından 

dolanan parmaklar kışın sıcaklık verir ve sıcak çayın yazın vücut ısısını dengelediği söylenir. 

Parlak cam, çayı içen kişinin yakut rengin ve çayın parlaklığının tadına varmasını 

sağlamaktadır.  

 

“Çay keyfi” gibi cümleler; çay içiminin duygusal zevklerine işaret etmektedir. Duygusallık, 

çayın yakut rengini, bardağın şeklini, elin bardağın ince belini kavramasını, parmaklarınızda 

özellikle soğuk bir günde oluşan sıcaklık hissini olduğu kadar tat ve kokuyu vurgulamıştır. 

“Çay keyfi”; samimiyet, sadelik ve evdeki konforu da ifade etmektedir. Türkiye’de ev 
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hanımının çalışmadığı birçok hanede çaydanlık sabah kahvaltıdan önce ocağa konmakta ve 

aile fertleri gece yataklarına çekilene kadar cezveye ve çaydanlığa sürekli olarak su ve yeni 

çay yaprakları eklemek suretiyle demlenmektedir. Eğer ev hanımı çalışan biriyse bu durumda 

çay akşam yemeğinden önce sürekli olarak kaynatılmaktadır. Kaynayan çaydanlığın 

geleneksel olarak varlığı; çay içimini devam eden ve neredeyse arka planda süregiden bir 

faaliyet olduğunu göstermektedir. Çay kahvaltı esnasında ve herhangi bir yemekten önce 

veya yemek sırasında, çalışırken ve dinlenirken, konuşurken ve düşüncelere dalarken, TV 

izlerken ve tavla oynarken veya misafirleri eğlendirirken tüketilmektedir. Ocaktaki çaydanlığın 

sesi, evi ve aile yaşantısının ritmini tanımlamaktadır. Çay, bir misafirperverlik işareti olarak 

konuklara sıradan bir şeymiş gibi sunulur (bazen kendilerine sormadan bile sunulduğu olur); 

kahve ise çok daha törensel bir şey olarak kabul edilmektedir. Evde veya ofiste sunulan 

kahveyi geri çevirmek, kaba bir davranış olarak kabul edilmektedir ve çayı reddetmek, ev 

sahibinin konukseverliğini reddetmek olarak görülür. Dolayısıyla, çay, Türkiye’de herhangi bir 

toplantı veya buluşmanın neredeyse ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

Çay, tek başına veya topluluk içerisinde, çayhanelerde ve çay bahçelerinde veya evde 

misafir ağırlarken tüketilen bir içecektir. Çay olmada kahvaltı, sosyal buluşma, iş toplantısı, 

Kapalıçarşı’da halı pazarlığı veya Boğaz’da tekne gezintisi hayal etmek zor. Sokaklarda, 

alışveriş merkezlerinde ve parklarda “çay!” diye bağıran çaycılarla bu içecek her zaman için 

bir haykırış uzağımızda durmaktadır. Bu, Türk sosyal yaşantısı için kritik önemi haizdir. Keza, 

çayhaneler ve bahçeler, insanların buluştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve dedikodu 

yaptığı, tercih edile bir toplumsal merkez olmuştur. 1950’li yıllarda popülerlik kazanan çay 

bahçeleri, geniş ailelerin toplumsal gezintileri için birer alan haline gelmiştir. Türkiye’deki çay 

bahçeleri, çocukların çevrede koşuşturduğu, müzik çalınan ve hararetli bir şekilde gevezelik 

yapılan, insanların gelip gittiği ve elbette çay bardaklarında sürekli olarak ince çay 

kaşıklarının tıkırdadığı toplumsal faaliyetlerle dolup taşmaktadır. Çay bahçesi veya evde, 

çay, demokratik ve toplumsal bir yağlayıcıdır. Bunun maliyetini karşılayıp misafirlerine 

sunabilen herkes, dostlarla birlikte oturup güzel vakit geçirebilir, veya bir yandan çaylarını 

yudumlayıp bir yandan ailesiyle hoş bir akşamüstü geçirebilir. Satranç veya iskambil ya da 

basit bir sohbet (rahatlamış, dostane, hoş bir sohbet veya çene çalma) gibi birçok 

toplumsallık uygulamasına da çay eşlik etmektedir.   

 

8.4. Türkiye’de Çay İçimindeki Değişimler  

 

Çay poşetleri, tanıtılacak ilk maddi kolaylık nesneleri arasında yer aldı ve Türkiye’deki 

ilerlemenin bir göstergesi haline geldi. 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında revaçta 

olan kafe ve restoranlar, sadece fincanlarda ve kupalarda çay poşetleri sundular ve ana 
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caddede çaydanlık içerisinde demlenen çay bulmak oldukça zor olmaktaydı. Dahası, sanayi 

tipi çay makineleri, plastik ve köpük bardaklarla birlikte otel ve ofislerde ilk kez ortaya çıktılar. 

Bununla birlikte, yeni milenyum, daha geniş lale formlu bardakların gündeme getirilmesine, 

“geleneksel” çay tabakları, elektrikli çaydanlıklar ve elektrikli semaverlerin yeniden 

kullanılmasına ve modaya uygun aynı kafe ve restoranlara demli çayın geri dönüşüne 

tanıklık etmiştir. Günümüzde birçok kafenin menüsünde iki öğe bulunuyor: ince belli 

bardaklarda sunulan demli çay ve fincan veya kupalara sunulan poşet çay. İkincisi, yani 

normalleştirilmiş çay, farklı siyah, yeşil, bitkisel ve meyve çayları şeklinde gelen bir çay 

poşetidir.  

 

Çay poşetlerinin gündeme gelmesiyle birlikte, dükkanlarda, kafelerde ve evlerde ocak üstü 

ve elektrikli türde oldukça farklı çaydanlıklar, çay bardakları ve çay tabakları arz-ı endam 

etmeye başlamıştır. Çay tabakları da modayı izlemektedir: metal ve camdan, rüstik kırsal 

veya Osmanlı modellerini anımsatan her türlü Retro tasarıma dek uzanan çağdaş 

tasarımlara dek. Dolayısıyla günümüzde tasarımcılar, dekore edilmiş ve rengarenk 

çaydanlıklar ve çağdaş ve yeniden icat edilmiş bardak ve tabaklar üzerinde ticaretlerini 

uygulamaktadır. Son yıllarda elektrikli çaydanlıklar ve poşetlerin yaygın şekilde bulunabilir 

olması, Türkiye’de çay içme pratiğinde bazı ilginç değişiklikler üretmiştir.  

 

Çay poşetleri devreye girmesi ve klasik çay uygulamalarının boyut, tasarım ve artan çeşitlilik 

açısından bazı değişimlerden geçmesiyle birlikte, çay yapımı ve içimi uygulamaları çeşitlilik 

göstermiştir. Tek bir renk, tat ve boyuttaki demli çay yerine, çay içimi bir anda seçeneklere 

boğulmuştur ve sonuç itibariyle demli veya poşet çay, aroma türü, miktar ve zaman 

konularında münferit kararlar alınabilir hale gelmiştir.  

 

Öte yandan, çay türü konusunda da bir karar verilmesi gerekmektedir. Şurası kesin ki, demli 

çay konusunda, herkesin beğeneceği mükemmel bir harman için karıştırılacak çay türleri 

konusunda da karar verilmesi gerekmektedir. Buna karşın, çay poşetlerine ilişkin kararlar 

bireysel tercihleri ve potansiyel olarak her bir fincanı temel almaktadır. Aynı zamanda, ne 

kadar çay içileceğine dair bir karar da verilmesi gerekmektedir. Eğer birisi tek bir fincan 

kahve içecekse tek bir poşet almaktadır. Eğer birisi uzun bir “çay içimi oturumundaymış gibi” 

hissediyorsa, bir demlik dolusu demli çay yapılır ve düzenli olarak ince belli bardaklar sürekli 

doldurulur. Dolayısıyla, yeni ve eski çay içim materyallerinin kullanımıyla bağlantılı çay içme 

pratiği, tercih-temelli, kişiselleştirilmiş bir faaliyete dönüşmektedir. 

 

Bu tür tercihlerin varlığı, farklı zamanlarda çay içmenin amaçlarına ilişkin bir yansıyabilirliği 

gündeme getirmiştir. Bu şekilde, çay içimi, farklı zamanları belirtip farklı zaman aralıklarını 
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tanımlamaya başlamaktadır. Sabah çayını içmek, uyanma vaktini gösterirken, yemeklerden 

sonra içilen çay sindirim vaktine dairdir. Getir götür işleri yaparken veya alışveriş esnasında 

içilen çay, “dur-canlan-ayakta kal” zamanıdır. Benzer şekilde, seyahat ederken yapılan bir 

“çay molası”, kendini tazeleme süresi anlamına gelmektedir. Çalışırken veya iş yaparken 

tüketilen çay konsantrasyona yardımcı olurken, işten sonra içilen çay gevşemeye 

yardımcıdır. Toplantıların başında sunulan çay, hem buzları kırmaya, hem de iş konusunda 

anlaşmaya bir davettir. Yemekten sonra restoranlarda içilen tamamlayıcı nitelikteki çay ise, 

hesabı ödeme vaktini geldiğini göstermektedir. Pazar öğleden sonrasında içilen çay, bir keyif 

zamanıdır. Yanınızda size refakat eden kişiye sunulan çay ise, sıcak bir toplumsal 

misafirperverlik zamanı olup, insanın kendisine yaptığı çay, kendi çocukları dahil kimsenin 

araya girip bozmayacağı bir rahatlama zamanı anlamına gelmektedir. İş toplantılarında bile 

çay, bir konukseverlik zamanı anlamına gelmektedir. Seyahat veya iş sırasında çay bir 

dinlenme zamanı da yaratabilir. Çayın sağladığı zaman aralığı sabit değildir. Örneğin, eğer 

ziyaretçiler “çay için geldiklerini söylerlerse, ‘birkaç saatliğine kalıp makul bir zamanda 

gideceğiz’ anlamına gelmektedir.”  

 

Çay içimi, örneğin “her kahvaltı için” veya “çalışırken” gibi yeniden meydana gelen olaylar 

yoluyla gündelik yaşantının rutinlerine dahil edilmektedir. Çay içimi net bir şekilde gündelik 

yaşantının zamansal ritmine dahil olmaktadır: bir alışkanlığın parçası olsun veya olmasın, 

yansıtmalı bir tercih olsun veya olmasın, fark etmez. Dahası, bazı çay saatlerinde demli çay 

içilirken, diğerlerinde çay poşetleri kullanılmaktadır. Çay poşetleri ve elektrikli demlikler, 

genellikle modernlik – etkinlikle (“zaman tasarrufu” ve “sadece bir fincan”), ilerlemeyle 

(“teknolojik yenilikçilik”), Batı’nın yenilikleri, bireysellik ve tercihle (“sadece bir fincan” ve 

“hangi çayı isterseniz seçebilirsiniz”) bağlantılıdır. Çay poşetleri ve elektrikli demlikler 

kullanmanın zeminini araştırırken, insanlar anlaşılır bir şekilde hız, rahatlık ve etkinlikten söz 

etmektedirler. Çay poşetini lezzetsiz bulan kişiler bile, bu çay türünün çalışma saatleri 

içerisinde ve zaman kısıtlaması olan durumlarda bir seçenek olabileceğini; keza az zaman ve 

çaba gerektirdiğini kabul etmektedirler. Buna ek olarak, çay poşeti sadece hızlı olmakla 

kalmaz, aynı zamanda temiz ve etkindir; keza bizi temizleme yükünden kurtarmaktadır. 

Zaman günümüz dünyasında değerlidir; dolayısıyla anında ve hızlı olan şeyler hem gerekli 

hem de revaçta olarak görülmektedir. 

 

Diğer ideal ise, duyumsal / estetik ve toplumsal zevklerdir. Çok fazla çay seçeneği olmasının 

aksi bir savı olarak, yumuşak, hoş ve barışçıl bir şekilde geçen çay saatleri söylemi ortaya 

çıkmaktadır. Burada çay saati, özel bir amaca yönelik tahsis edilmiş bir kaynak değildir. Daha 

ziyade, “beklentilerle” ve yaşamın kendisine dair duyumsal ve “lezzetli bir zevkle yapılır”. 

“Geleneksel” çay içmek –yani, ince belli bardakta yakut renkli demli çay içimi- özellikle 
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duyumsal ve estetik bir deneyim olarak görülmekte olup, çaydanlığın kaynamasının sihirli 

sesiyle, çay yapraklarının kişiselleştirilmiş harmanının kokusuyla, etrafa ışık saçan rengiyle, 

insanın bardağı yanından tutarken parmaklarının ısınma hissiyle ve şekeri karıştırırken 

kaşığın bardakta çıkardığı sesle canlandırılmaktadır. Tüm bunlar ve daha niceleri, çay 

içiminin duyumsal ve dokunaklı keyfine eklemlenmektedir. Hazırlık ve tüketim sırasındaki 

özen, çay içimine sakin bir şekilde devam etmekle ve bunun zevkleriyle bağdaşmaktadır. 

Çay içimi zaman ister; çünkü insanın çayın tadına varması ve çayı yudumlama melodisinden 

hoşlanması için zaman gerekmektedir. Yani, hızlı hareket etmekle bağdaşmayan bir çay içim 

zevki bulunmaktadır. Dolayısıyla, “zaman yoksa, çay da yok!” Tüm bu zevkler, yavaş 

tempoda çayın deneyimlenmesiyle ilgilidir. Eğer “ayakkabınızı giyer gibi” çay içerseniz, 

yukarıda sözü edilenlerden hiçbirini fark etmezsiniz. 

 

Tat da elbette kritik bir duyumsal boyuttur. Ortak anlayış; taze demlenen çayın tadının daha 

iyi olduğu yönünde. Bu çayı çaydanlıklarında demleyenler, elde ettikleri rengi ve tadı, en iyi 

çayı demleme biçimlerini vurguluyorlar ve poşet kullananlara göre daha yüksek bir estetik ve 

ahlaklılık atmosferi sergiliyorlar. Örneğin, bu konunun uzmanı olduğunu ileri süren birisi hiçbir 

zaman içinde çay yaprağı bulunan demliğin içine daha fazla çay ilave etmez ve aşağıda su 

bittiğinde bu yaprakları atıp, her otuz dakikada bir yeni deme yeni, “taze” yapraklar 

koymaktadır. Çay poşetine “sallama çay” denmektedir. Bunun iki anlamı vardır: sallama 

eylemi ve özen ya da dikkat gösterilmeden yapılmış bir şey. Birisinin ifade ettiği gibi 

“tembellik ve pratiklikle sınır komşusu olan çay poşetinin aksine, demli “taze” çay hazırlamak 

çaba, beceri ve sanat gerektirmektedir. Örneğin, “taze çay” sadece az önce hazırlanmış çay 

değildir. Doğru süre içerisinde küçük çaydanlığın içinde demlenmiş çaydır. Doğru zamanın 

ne zaman olduğunu bilmek ve mükemmel bir tam kıvamlı çay harmanı üretmek için farklı tür 

ve miktarlarda çay yaprağının karıştırılması açısından teknik bilgiye sahip olmak gereklidir. 

 

Bu tür toplumsal zevklerin ideali; hoş bir birliktelik içermektedir. Çay genellikle arkadaşlarla 

ve dostlarla bir araya gelmekle ve iyi zaman geçirmekle bağlantılıdır. Özenle ve “keyif 

beklentisiyle” hazırlanan çay, sükunet ve gayriresmi bir sıcaklık deneyiminin ayrılmaz bir 

parçası olarak görülmektedir. Misafirlere ikram edildiğinde, toplumsallık ve konukseverliğin 

simgesidir. Daha da önemlisi, dostlarla ve aileyle geçirilen sosyal zaman, “hoş bir birliktelik” 

ve konukseverlik, Türk kültürünün asli unsurları olarak kabul edilirken, bu tür vesilelerin 

“doğal” bir parçası olarak görülmektedir. Sohbet (gayriresmi konuşma ve dertleşme), keyifle 

bağlantılıdır: Çayın hayal edilmiş ve yaşanmış zevkleri, toplumsallık ve hoş bir sadeliğin yanı 

sıra duyumsal estetiği içermektedir.  
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Maddiyat; bu duyumsal ve toplumsal zevklerin oldukça önemli bir parçasıdır. Bardağın şekli 

ve yapısı gibi maddi bileşenleri, içindeki sıvının sıcaklığı rengi, çaydanlık ve kaşığın yarattığı 

seslerin yanı sıra, çay yapraklarının özel harmanının kokusu ve tadı, kendine has duyguların 

yanı sıra sosyallik ve konukseverliği başlatmaktadır. Bunlar aynı zamanda duyumsal bir 

deneyim olarak çay içimini temsil etmektedir. Materyaller, tam da içim sırasında duyuları 

harekete geçirmekten çok daha fazlasını yapmaktadır: Çay içicileri, çayın maddiyatının yarı-

bedensel boyutuyla –estetik ve duygusal kısım- karşılaşmaktadır. Hisleri, duyguları ve bilgiyi 

dahil eden bu süreçte materyaller ve bu materyallerin nitelikleri, birçok kültürel ideali –örneğin 

konfor, erdem, dostluk ve etkinlik- dile getirmektedir.  

 

Özetle, Türkiye’deki hızlı kültürel dönüşüm karşısında, bir zamanlar dünyevi olan çay, özel 

bir demli çay haline geldi. Yeni çay, bazı değişiklikleri pratikte uygularken; modernitenin 

temel söylemleriyle birlikte çay içme pratiğini bölmekte ve çatlatmaktadır. Yeni olanın gelmesi 

ve benimsenmesi; sıradan ve hafife alınan faaliyetin dışında, sakin bir şekilde ortaya konan 

duyusal ve sosyal zevklere dair bağlantılı söylemler ile birlikte demlenmiş çay içimini özel 

kılmıştır. Kullanımı elverişli çay içim materyalleri, zamansız, dünyevi ve bir arka plan 

faaliyetini zamanlı, ilgili ve özel bir faaliyete dönüştürmüştür. Çay poşetleri ve elektrikli 

demlikler; çay içiminin yavaş, dağınık ve bazen boş zaman geçirmeye yönelik olan demli 

çayın aksine hızlı, etkin ve araçsal olduğunu göstermektedir. Her ne kadar çay poşetleri işte 

kullanılsa da, “demli çay”, genellikle boş zamanlarda tercih edilmektedir. Demli çay, 

planlanmış ve acele işlerin olmadığı bir zamanla bağlantılıdır. Böyle zamanlarda aile ve 

dostlarla dostane, kaygısız bir sohbet kurulabilir; satranç oynanıp gelen geçen izlenebilir. 

Dahası, kupalar, plastik fincanlar, çay poşetleri ve elektrikli çaydanlıklarla kıyaslandığında, 

lale şeklindeki çay bardakları, yaprak çay ve çaydanlık; yavaş temponun, özel zamanın, onu 

hızlı, normal ve yeni amandan ayrı tuttuğunu kanıtlamaktadır. Öte yandan, Türkiye’de çay 

içimi pratiğiyle bağlantılı olan kültürel anlamlar, örneğin konukseverlik, toplumsallık ve 

duyusal estetik, yeni uygulamaların aksine geleneksel uygulamaların kullanılması yoluyla 

yeniden vurgulanmıştır. Kimilerine göre demli çay toplumsal yaşantının damarıdır; bir 

kültürün geride bırakıldığının göstergesidir. Dolayısıyla, bir nostalji hissi taşımaktadır. Ancak 

genellikle demli çay içimi, Türk kültürüne pozitif katılımla, bu kültürün ifa edilmesiyle ve 

günümüzde güvenilir bir tanıdık faaliyet yoluyla Türklüğün yeniden canlandırılmasıyla 

alakalıdır. Bu da, yeni ve eski nesnelerin ve eylemlerin etkileşimi yoluyla özel bir anlam 

yüklenmektedir; keza insanlar yaygın olan şeyle yeni olan şeyin bağlantısının pazarlığını 

yapmakta; kendi günlük yaşantıları esnasında ikisi arasında git gel yaşamaktadır.  
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8.5. Çay Hazırlama ve İdeal Çay  

 

İnsanlar, yaprak siyah çayı gerçek çay olarak kabul etmektedirler. Genel anlamda çaydan ve 

hazırlama metodundan söz ederken referans noktaları budur. Demleme çay hazırlığı, Türk 

halkı için ciddi bir iştir: “Doğru” hazırlanmadığı zaman suçluluk duyguları harekete 

geçmektedir. Kadınlar açısından iyi bir demli çay hazırlamak, kendisinin bir kadın ve aileyi 

ayakta tutan kişi olarak becerisini kanıtlamanın bir yolu olarak algılanmaktadır.  

 

İdeal çay, “bizim çayımız” veya “Türk çayı” olarak nitelendirilir; unsurları “tavşan kanı” 

renginde olacak şekilde iyi demlenmekte; ince belli, ancak geniş ağızlı normal veya kristal 

cam bardakta sunulmaktadır. Kendine has tadı ve kokusu, “bizim çayımızı” diğerlerininkinden 

ayırt etmeye yaramaktadır.  

 

 

• Demleme Çay özel bir çaydanlıkla, özel bir hazırlama yöntemini izleyerek evde 

hazırlanması gereken bir şey olup nihayetinde bir çay bardağında içilmektedir.  

• Hazırlık kilit önemdedir; ve insanlar “demli çayı” farklı şekillerde hazırlamaktadır. Bu 

bir alışkanlık ve kişisel zevk meselesidir. Su da burada önemli bir rol oynar; keza 

çayın nihai tadını etkilemektedir.  

• İyi bir çay; aynı zamanda farklı çay nitelikleri ve markalarının (genellikle de kaçak 

çay) karışımından doğmaktadır ve bunun sonucunda oluşan formül çok daha özel 

olur. Bu özel “harman”, “çay tozu” içermemeli veya içinde çok fazla “çer çöp” 

olmamalıdır.   

• “Tavşan kanı”: İyi bir “dem” koyu kırmızı / yakut renkli olmalıdır. Bu ideal renge 

“tavşan kanı” denmektedir. “Çayımızın” deminin başarılı kabul edilmesi için; 

kahverengi veya siyaha yakın bir koyulukta veya çok açık sarı-turuncu renkte ve çirkin 

bir otlu veya aşırı kaynamış koku, her daim kaçınmamız gereken iki şeydir.  

• Tazelik önemlidir, keza tadı bayat olmamalıdır. Demlenmiş çay, hazırlandıktan sonra 

20-25 dakika içerisinde servis edilmelidir. 

  



 

Sayfa 82 / 90 

9.6. Türk Tüketicileri açısından İdeal Çayın Özellikleri  

 

 

8.7. Yaprak Çay Algısı 

 

Tüketicilerin yaprak çaya yönelik duygusal bir bağlılığı söz konusudur. Yaprak çay, 

geleneksel bir Türk içeceği olarak görülmektedir ve çayı geleneklere uygun olarak demlemek 

bir gurur konusu olmaktadır. Çay demlemek, aileden gelen kültürel bir davranış olarak 

tanımlanabilir. Tüketiciler, özellikle zevk almayı gerektiren özel vesilelerde yaprak çay 

kullanımına koşullanmışlardır. Hazırlık süreci bir ritüel olarak görülür ve bu süreç de insana 

keyif vermektedir. 

 

Yaprak çay demlemek, onu hazırlayan kişiye güç vermektedir. Kendi zevklerini, kendi 

demlerini ve kendi renklerini yaratabilirler. Yaprak çay hazırlamak da yaratıcı bir süreç olarak 

görülebilir; çünkü harmanlamak ve kendi damak tadına göre ayarlamak mümkündür. 
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Dolayısıyla, yaprak çay hazırlığı, insanın yaratıcılığını ortaya koymasını sağlamaktadır. 

Genel kanı; herkesin iyi çay demleyemeyeceği yönündedir. Dolayısıyla, iyi çay 

hazırlandığında takdir edilmektedir.  

 

Çayın sembolik rolüyle uyumlu olarak, yaprak çayla hazırlanan çayın, poşet çayla 

hazırlanana oranla daha yüksek bir “ikram” değeri bulunmaktadır. Yaprak çaya kıyasla çay 

poşetlerinin tadıyla bağlantılı olumsuz algıları geride bırakırsak, çay poşetiyle sunum 

yapmanın kendi başına toplumsal mesajları bulunmaktadır: Herhangi bir bahanenin olmadığı 

bir durumda (örneğin çay hazırlayıp içmek için yeterince zamanın bulunduğu durumlarda), 

geleneksel yöntemle çay pişirmemek, şu mesajları vermek anlamına gelebilir: “üstün körü iş 

yapmak, özensizlik, karşındakine önem vermemek, lakaytlık.”  

 

İşlevsel düzeyde, yaprak çay, kalabalık misafirlere sunulurken daha ekonomik görülmektedir; 

keza yaprak çaydan daha fazla bardak çay çıkmakta, bu da çay poşetleri ve/veya demlik 

poşetlerine kıyasla bardak başına miktarın daha ekonomik olmasıyla sonuçlanmaktadır.  

 

 

 

8.8. Çaydanlık Poşetleri Algısı  

 

Çaydanlık poşetlerinin, çay poşeti kadar büyük bir olumsuz algısı yoktur. Çaydanlık 

poşetlerinin kullanımı, bir demliği temizleme güçlüğü ve doğru ölçüyü tutturma zorluğu 

olmaksızın çay demlemeyi sağlamaktadır. Çaydanlık poşeti kullanan tüketiciler, ürün 

türünden oldukça memnundur ve çay poşetlerinde bulunan herhangi bir tat sorunuyla burada 

karşılaşılmamaktadır.  

 

Demlik poşetlerinin aynı zamanda ekonomik olarak algılanma avantajı vardır; keza 

kullanılacak çaydanlık poşeti miktarı bilinmektedir. Dolayısıyla çay ziyan etme riski 

bulunmamaktadır.  
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Çaydanlık poşetleri, ince belli bardaklarda misafirlere ikram edilebilir; dolayısıyla toplumsal 

koşullara ilişkin olarak bir sınırlamaları bulunmamaktadır. Çaydanlık poşetlerine ilişki olarak 

üstesinden gelinmesi gereken başlıca engel ise tadım aşamasının başlatılmasıdır.  

 

Çaydanlık poşetleri, yaprak çaya kıyasla çok daha hızlı demlenmektedir ve daha az uğraş 

gerektirmektedir. Böylelikle başka faaliyetlere zaman kalmakta ve çay keyfine dair zekice bir 

tercih yapıldığı hissini doğurmaktadır. Yeniliklere açık pratik kadınlar açısından çaydanlık 

poşetleri, uğraş ve çaba göstermeksizin gerçek çayı içme keyfini sunmaktadır. 

 

8.9. Çay Poşetleri Algısı 

 

Çay poşetleri, keyif alınan durumlarda kullanılabilecek bir ürün olarak görülmemektedir. Daha 

ziyade, çay içme ihtiyacını karşılamak üzere ivedi bir memnuniyet sağlamaktadır. Çay 

poşetlerine dair fırsatlar, ağırlıklı olarak, ivedilik gerektiren durumlardır ve ağırlıklı olarak özel 

niteliktedir veya toplumsal kuralların uygulanmasını gerektiremeyen yakın dostlarla alakalıdır. 

Özel anlarda çay poşetleri kişinin kendi kendisini şımartmasına ve çay ihtiyacını karşılamaya 

yardımcı olmaktadır.  

 

Çay poşeti kullanımına yönelik başlıca engellerden biri, tat ile alakalıdır. Kullanıcılara göre 

çay poşetleri, gerçek çay olarak değil, çaya benzer bir başka içecek olarak görülmektedir. 

İçmeyenler açısından, renkli su içmek gibi bir his doğurmaktadır. Fiyat da özellikle kalabalık 

misafirler açısından bir başka engel olarak görülmektedir; keza her bir çay bardağı için bir 

poşet koymak pek de ekonomik değildir. Bir diğer engel ise, kaliteye dair endişelerle ilintilidir. 

Çay içmeyenler, çay poşetlerinin içindeki çayın, “toz” formundan dolayı daha düşük kaliteli 

olduğuna inanmaktadır.  

 

Çay poşetleri, konuklara sunulacak bir ürün olarak görülmemektedir; keza ince belli 

bardaklarda içilemezler. Ayrıca, misafirlerini önemsemeyen tembel bir evkadını imajı 

vermektedir ve bu durum çay poşetlerinin daha resmi nitelikteki ve sabit bir davranış 

kodunun olduğu sosyal buluşmaların parçası olmasını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, 

geleneksel sosyal buluşmaları hedeflemek yerine, çay içmeyenlerin kişisel repertuarına çay 

poşetlerini eklemek önemlidir. Çay poşetleri, kadınların özel günleri yerine gayriresmi 

toplumsal vesileler için uygun olabilir. 
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8.10. Çay Poşetlerine ve Çaydanlık Poşetlerine Dair Engeller ve Tetikleyiciler  

 

Çay poşeti ve çaydanlık poşeti son 30 yıldır Türkiye’de bulunmaktadır. Ancak birlikte, toplam 

sıcak çay hacminin ancak % 7’sini oluştururlar. Dolayısıyla, çay poşeti ve çaydanlık poşeti 

kullanımının önündeki mevcut engeller ve tetikleyicileri analiz edip anlamak önemlidir.  

 

 

Engeller: 

 GELENEK: İnsanlar yaprak çaydan memnundur. Yaprak çay hazırlamak, bir 

“gelenek”tir. “Çay poşeti ve çaydanlık poşeti” kavramı, batıdan gelmiştir ve 

Türkiye’deki çay mirasıyla alakalı olduğu düşünülmemektedir. Özellikle çay 

poşetlerinde gerçek Türk çayı ikonları yer almamaktadır: iki katmanlı çaydanlık, 

tavşan kanı renk, ince belli bardak burada yoktur.  

 TAT: Tat iyi / tatmin edici değildir. “Gerçek” bir çay tadı sağlamamaktadır. Çay 

poşetleri, gerçek anlamda demlenemez; dolayısıyla arzu edilen aroma ve tada 

sahip değillerdir. Çay poşetlerinden hazırlanan çayın tadı, “gerçek demlenmiş 

çayın” adının yerini alamaz.  

 KALİTE: Çay poşeti filtresi, bir engeldir; keza poşetin içindeki çay görülemez. Çay 

poşetlerinin içindeki çay tozu, düşük kaliteli çay olarak algılanmaktadır. Bazı 

tüketiciler, kağıt kokusu aldıklarını iddia etmektedir. Çay poşetleri, yeterince sıcak 

bir bardak çay sağlamazlar; keza çay poşetini suya batırıp demini vermesini 

beklemek için belli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda, çay, 

daha kısa bir süre zarfında soğumaktadır. 

 SOSYALLEŞME: Çayın toplumsal bir rolü bulunmaktadır. Bununla birlikte, çay 

poşetleri çok daha bireyseldir; toplumsal veya aile-odaklı değildir. Çay poşeti, 

sosyal, birleştirici bir çay içim deneyimi sunmaz; dolayısıyla “demli çayın” bir takım 

unsurlarını paylaşma ve zevk almadan yoksundur. 

 FORMAT: Ev kadınlarının üçte biri çayı satın aldıkları gibi harmanlayıp bir 

kavanoza koyarlar; ancak çay poşetleri söz konusu olduğunda harmanlamak 

mümkün değildir. Bu durum, kişisel müdahalenin noksanlığıyla sonuçlanmaktadır: 

Çayı harmanlayan kişi, iyi çay yapma yeteneklerini sergileyemez. Çay poşeti 

formatı da çayı geleneksel bardaktan içmeyi önlemektedir ve poşeti fincandan 

çıkardığınızda pis bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Çay poşetleri, genellikle çayın 

rengini göstermeyen porselen fincan veya kupada içilmektedir.  
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 SAĞLIK: Çay poşeti materyalinin lifleri, bir sağlık tehdidi olarak görülmektedir. 

Hızlı demleme süresi, çayın içinde boya olduğu şeklinde algılanmaktadır. Metal 

zımbalar da sağlıksız olarak kabul edilmektedir. 

 FİYAT: Çaydanlık poşetleri ve çay poşetleri, kilogram bakımından yaprak siyah 

çaya oranla 2 ila 5 kat daha pahalıdır. Sunum temelinde bakıldığında ise çay 

poşetleri yaprak çaya kıyasla üç buçuk kat daha pahalıdır. Çay, her yerde, her 

zaman tüketilen bir içecektir; ancak çaydanlık poşetleri ve çay poşetleri pahalı 

olarak algılanmaktadır ve onları her zaman, her yerde tüketmek mümkün değildir. 

 

 

Şekil: Çay Poşetlerinin tüketiciler tarafından sevilmeme sebepleri 

 

 

 

Tetikleyiciler: 

 PRATİKLİK: Çay poşeti, demleme çayın hızlı ve kolay bir ikamesi olarak 

görülmektedir. Taşıması ve hazırlaması kolaydır. Her yerde ve her zaman 

tüketilebilmektedir. Çaydanlık poşetlerinde olduğu gibi, özel bir harman yapmaya 

gerek yoktur; keza zaten daha önceden ustaca harmanlanmıştır. Ayrıca, çay 

süzgeci kullanmaya da gerek yoktur ve çaydanlığı kullanım sonrası temizlemek 

çok daha kolay ve hızlı olur. 

 MODERNLİK: Modern yaşam tarzı, çalışma ortamları ve Batılı değerlerle ilintilidir. 

Çay poşeti özellikle öğrenciler, çalışan kişiler ve bekarlar için uygundur. 

 BİREYSELLİK: Bir çay poşetiyle hazırlanan çay, kişinin çay tüketme ihtiyacı 

doğduğunda kişisel bir şımarma anı haline gelmektedir. Bu durumda, çayın 

demlenmesini beklemeye gerek yoktur ve ihtiyaç derhal karşılanmış olur. 
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 BAZI KOŞULLARDA EKONOMİK OLUŞ: Çay poşeti, tüketimin sadece bir-iki 

kişiye yönelik olduğu durumlarda ekonomik kabul edilmektedir; keza çöpe atılma 

riski olacak şekilde tüm çaydanlığı demlemeye gerek yoktur.  

 FORMAT: Çay poşeti, bitki ve meyve demlemeleri ve yeşil çay için tercih edilen 

formattır.  

 TAT TUTARLILIĞI: Özellikle çay poşetlerinde tüketiciler her defasında aynı tadı 

alırlar; keza çayın miktarı ve kullanılan su oranı standartlaştırılmıştır. 

 
 
Tablo: Tüketicilerin Çay Poşeti Tercih Etme Sebepleri 
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