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Kısaltmalar
Kanun

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme

RTB

Rize Ticaret Borsası

ÇAYMER

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi

TÜRKPATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu
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Yönetici Özeti
•

Tespit: Rize Ticaret Borsası (RTB), 15.08.2017 tarihinde “Rize çayı” için Türk Patent ve
Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret başvurusu yapmıştır (C2017/110).
Başvuruda uzun süredir gelişme olmadığından girişimde bulunulmuş ve TÜRKPATENT
eksiklik bildirimi yapmıştır.
Öneri: Tarafımıza iletilen eksiklik belgesi incelenmiş ve başvuru üzerinde düzeltmeler
RTB’ye sunulmuştur.

•

Tespit: Coğrafi işaret logosu için ÇAYMER teknik ekibi tarafından internet yarışması
düzenlenmiş, 13 tasarım RTB’ye sunulmuş, bir tanesi seçilmiştir.
Öneri: Logonun seçimi sadece RTB tarafından değil, oylanarak yapılması logonun
kamuoyu tarafından kabulü açısından daha uygundur. On üç logodan üç adet seçenek
üretilip, RTB tarafından Rize halkına oylamaları için sunulmalıdır. Bu tip yerel halk oylama
örnekleri mevcuttur.

•

Tespit: Rize çayının, Doğu Karadeniz’de yetişen diğer çaylardan ne genetik ne yetiştirme
açısından belirgin bir farkı yoktur, bundan üretilen siyah çayın da işlenmesinde farklı bir
uygulama izlenmemektedir.
Öneri: Rize çayı, sadece tarihsel, iklimsel uygunluk ve ekim alanı genişliğine dayanan ünü
nedeniyle coğrafi işaret olarak tescil edilebilir. Rize çayının, Doğu Karadeniz’deki diğer
çaylardan farkını ortaya koymak için daha ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Bu
çalışmalar için gerekli çay ve toprak örnekleri, Rize çayı coğrafi işaret olarak tescil edilirse
yapılacak denetimler sırasında toplanmalıdır.

•

Tespit: Rize çayı üretilen tesislerde, Artvin ve Trabzon’dan gelen çaylar da işlenip beraber
harmanlandığından, Rize çayı coğrafi işaret tescili durumunda, tescil il sınırlarına aykırılık
olacaktır.
Öneri: Tescil sağlanırsa, Rize çayı coğrafi işaretiyle satılacak siyah çayların,
harmanlanırken başka yörenin çaylarıyla karışmaması için yaş çay yaprağının hangi
bahçeden geldiğini gösterecek lot (parti) numarası uygulaması yapılmalıdır. Harman
yaparken bu lot numaralarına göre sadece Rize’den gelen yaş çaylardan yapılan siyah
çaylar kullanılmalı ve bu paketler de lot numaralarıyla takip edilmelidir. Uygun lot numaralı
siyah çayların coğrafi işaret amblemiyle satıldığı izlenmelidir. Örnek olarak Türk Gıda
Kodeksi Yumurta Tebliği’ndeki numaralandırma incelenmelidir.

•

Tespit: Küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) çay işletmeleri, yaş çayı genellikle yakın
çevresinden almaktadır.

•

Öneri: Rize çayı coğrafi işareti tescil edilirse, amblemli siyah çayın Rize’den gelen yaş
çaylardan yapılmış olması gerekmektedir. Rizeli KOBİ’ler çayı çevresinden aldıkları için,
coğrafi işaret açısından daha avantajlıdırlar. Bu nedenle Rizeli KOBİ’lerin coğrafi işaretli
çay satmalarına yönelik destek olunmalıdır.

•

Tespit: Rize çayının coğrafi işaret tescili sağlanırsa, denetimde analiz edilecek teknik
özellikler sadece siyah çay tebliğiyle sınırlıdır.
Öneri: Denetleme sırasında alınan örneklerde daha ileri analizler yaptırılarak (kateşinler,
oksidasyon ürünleri oranı vb) çayın karakteristiği ortaya çıkarılmalıdır. Bu karakter haritası
çıkarıldıktan sonra, denetlemede bu değerlere uygunluk kullanılabilir. 6769 sayılı Kanunun

Sayfa 6 / 35

ve yönetmeliğinin 42. maddesi uyarınca değişiklik de yapılabildiğinden, denetime uygun
daha ayrıntılı kimyasal/fiziksel kriterler ve tarladan rafa teknik özellikler daha ayrıntılı hale
getirip, tescil belgesine konması istenebilir.
•

Tespit: Çay işletmelerinin çoğu yaş çay kalitesinin düşüklüğünden dolayı orijinal ortodoks
yönteminin modifikasyonlarını kullandığından, coğrafi işarete konu olacak tek bir çay
işleme yönteminden ayrıntılı olarak bahsedilemez.

•

Öneri: Kart yaş yaprakların oran olarak az olduğu ilk hasat çaylarının, rotervan
kullanılmadan klasik ortodoks yöntemine göre kıvrılmış siyah çay lotlarının sadece Rize
çayı coğrafi işaretli olarak satılması kaliteyi yükseltecek itici bir güç olacaktır.

•

Tespit: Birçok KOBİ, çaylarını kendi markalarıyla paketleyip satmak yerine dökme olarak
büyük firmalara vermektedir. Bu firmalar, paketleyip pazarlama imkanları olsa coğrafi
işareti kullanacaklarını belirtmiştir.
Öneri: Rize çayı tescili sağlandıktan sonra, ÇAYMER bu KOBİ’lere destek olmalı, en
azından bir miktar çaylarının coğrafi işaret amblemli ve logolu olarak ÇAYMER paketlenme
biriminde paketlenmesi sağlanmalıdır.

•

Tespit: Çay sektörü tarladan satışa değin çeşitli sorunlarla uğraştığından, coğrafi işaretli
alında bile istenilen nitelikte çay üretilmesi zordur.

•

Öneri: Rize çayı tescillenirse, bu fırsatı reklam yapmaktan çok, sektörün sorunlarının
çözümü için sektör çalışanlarını eğitme ve denetleme şeklinde değerlendirmek gereklidir.
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Bölüm 1. Coğrafi İşaretin Tanımı, Koruma Kapsamı ve Faydaları
Sınai mülkiyete ilişkin mevzuatın yenilenmesiyle Türkiye’de coğrafi işaretler 2016 yılında
yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre korunmaktadır (No. 6769 Kabul
Tarihi:22/12/2016). Kanuna göre “coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri
bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren
işarettir”. Bir başka deyişle, coğrafi işaret, yöreye özgü ürünlerin kamu tarafından fark
edilmesini sağlayan bir çeşit markadır. Kanunda iki çeşit coğrafi işarette yer verilmiştir. Menşe
işaretinde, ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir (örneğin
Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı). Mahreç, işaretinde, ürünün özelliklerinden en az biri o
yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilir (örneğin Antep Baklavası, Hereke İpek
Halısı).
Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması konusunda yapılmış özel bir sözleşme
olmamakla birlikte, Dünya Ticaret Örgütünün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’nın
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 23. Maddesi konuyu ele alır.
Ancak en geniş alanı kapsayan korumanın Avrupa Birliği Komisyonunun coğrafi işaret
korumasına ilişkin mevzuatı (No 1151/2012, No 449/2011, No 1050/2011) olduğunu
söyleyebiliriz. Kendi ülkesinde coğrafi işaret tescilini almış ürünler için, Avrupa Birliğine de
başvurulabilir. Malatya Kayısısı, Aydın İnciri ve Gaziantep Baklavası, Avrupa Birliğinde
korunan coğrafi işaretlerimizdir (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/).
Coğrafi işaret korumasının en önemli özelliği, korumayla verilen inhisarı hakkın (tekel hakkı),
tescil belgesinde belirtilen koşulları sağlayan tüm üreticiler tarafından ortaklaşa kullanılmasıdır.
Bu kapsamda coğrafi işaret, başta o yörenin üreticilerine olmak üzere, sadece bir tarafa değil
tüm topluma ekonomik fayda sağlar. Tüketiciye de ürünün kaynağı hakkında güven ve bilgi
verir.
Rize çayının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi, Rize’ye önemli katkılar sağlayacaktır: Değeri
artmış bir ürün, toplumun ürüne karşı güveninin ve talebinin artması, üreticilerin gelirinin
artması, yeni ürünlerin geliştirilmesine fon sağlanması vb. Bu gibi katkıların oluşması için bazı
koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: Öncelikle çay yetiştiricisi ve üreticilerinin coğrafi
işaret tescilinde yer alan teknik standartları bilmesi ve uyması sağlanmalıdır; coğrafi işaret
denetim mekanizması etkin bir şekilde yürütülmelidir; başta küçük işletmelere olmak üzere
ürünün ulusal ve uluslararası tanıtımında destek olunmalıdır. Bu koşullar sağlanmazsa, coğrafi
işaret konusu ürünün – Rize çayı – ününe standartlara uymayanlar nedeniyle zarar gelmesi,
küçük işletmelerin rekabet edememesi nedeniyle ekonomik kayba uğraması olasıdır.
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Bölüm 2. Rize Çayının Teknik Özellikleri
Sınai mülkiyet kanununa göre, bir ürünün coğrafi işaret tescil başvurusunda “Ürünü diğer
yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak beşerî
faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla yazılmalıdır. Bu amaçla
daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa
uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir.”

2.1. Rize Çayı Coğrafi İşareti Başvurusuyla İlgili Gelişmeler
Rize coğrafi işaret başvurusu süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: Rize Ticaret Borsası,
15.08.2017 tarihinde “Rize çayı” için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi
işaret başvurusu yapmıştır. Başvurunun numarası C2017/110’dur. Vekili ise Nilgün Dinkçi
Taşçı’dır (Adres Patent ve Marka LTD STİ). Görevlendirmemin ardından yaptığım
TÜRKPATENT’in coğrafi işaret başvuru sorgulamada (marka sorgulama), başvuru 24.08.2017
tarihinde “…KHK'nın 7. maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere karar birimine
gönderilmiştir.” KHK yürürlükten kalktığı için, başvuru, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 5.
ve 38. maddesi ile bu kanunun uygulanmasını gösterir yönetmeliğin (30047) 36. maddesine
göre inceleme aşamasında olduğu anlaşılmıştır. Sistemde “Eksiklik bildirimi yazısı” veya
“Uzman kuruluşa gönderme yazısı” kodu görülmediğinden, sürecin oldukça yavaş ilerlediği
görülmüştür. Oysa ki 2017 ve 2018’de yapılan diğer bazı başvurular incelendiğinde sürecin
oldukça hızlı ilerlediği tespit edilmiştir. Örnekler dipnotta1 verilmiştir. Coğrafi işaret konusu
ürün, bir tarım veya gıda ürünüyse – çay gibi – başvuru yayımlanmadan önce Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından görüş istenir. İncelenen başvurular uygun bulunduğunda Resmi
Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanıp, halka açılır ve üçüncü tarafların itirazı beklenir. Süreç,
itirazlara karşılık verilmesi ve tüm bunlar ışığında TÜRKPATENT’in tescil veya ret kararını
açıklamasıyla sona erer. Altı ayı aşkın bir süredir bir ilerleme kaydedilmediğinden2 durum, 5
Mart 2018’de yapılan Yönlendirme Komitesine aktarılmıştır. TÜRKPATENT’in Coğrafi İşaretler
Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmesi talep edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından,
TÜRKPATENT yaptığı incelemede başvuruda eksiklikler tespit etmiş ve RTB’na bildirmiştir.
Sınai mülkiyet kanununda yer alan coğrafi işaret başvurusu gerekliliklerine göre, literatür ve
teknik görüşmeler yapılmış, Rize çayının tescile konu olabilecek özellikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Tarafıma teknik destek kapsamında iletilen başvuru dokümanı ve eksiklik yazıları
incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında, coğrafi işaret başvurusunda olması gereken teknik özellikler
formun üzerinde düzenlenerek RTB’ye iletilmiştir. Vekille yapılan görüşmede, eksiklik
dokümanlarının burada sunulan içerik dikkate alınarak TÜRKPATENT’e iletildiği anlaşılmıştır.

1

22.11.2017’de başvurusu yapılan Rize Simidi’ne 19.02.2018 tarihinde eksiklik bildirimi yapılmış, 04.10.2017’de
başvurulan Çemişgezek Ulukale Dutu’na eksiklik bildirimi 08.12.2017 tarihinde yapılmış ve başvuranın eksikliğini
düzeltmesi üzerine 01.03.2018 tarihinde uzman kuruluşa (yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) gönderilmiş;
hatta 14.02.2018’de başvurusu yapılan Zara Kömbesi için eksiklik bildirimi 23.02.2018’de yapılmıştır.
2

Yönetmelik ve Kanuna göre “… Kanunun 37 nci ve 39 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğin 35 inci ve 37
nci maddelerinde yer alan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, Kurum bu eksikliklerin
üç ay içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde başvuru yapan tarafından talep edilmesi halinde,
eksikliklerin giderilmesi için iki defayı geçmemek üzere üçer aylık ek süre verilir.”
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2.2. Rize Çayı Coğrafi İşareti Başvurusunda Bulunması Önerilen Teknik
Özellikler
Rize çayının coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunması gereken teknik
özellikler ve ek bilgiler, bir sonraki sayfada orijinal başvuru formatında düzenlenmiştir (Bknz
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=104). İlk başvurunun
ekinde yer alan kaynaklara eklemeler yapılarak, başvurunun kaynak listesi güncellenmiştir
(EK-1). Bir diğer konu ise, coğrafi işarette kullanılabilecek logodur. ÇAYMER uzmanları
tarafından logolar tasarlattırılmış ve RTB yönetimi bir tanesini seçmiştir. Bu logonun da coğrafi
işaret başvurusuna eklenmesi önerilmiştir.

Rize çayı
başvurusu
bu
aşamadadır.

http://www.afka.com.tr/images/cografi-isaret-sema.png adresinden alınmıştır.
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Üretim Alanı

(Ürünün üretildiği coğrafi alan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir. Örnek: “Malatya
ili sınırları” ya da “Malatya ili Hekimhan ilçesi” vb.)

Rize İli
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri

(Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu edilen
ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşerî faktör
özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili
yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa, uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla
başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir. (Üniversite, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Araştırma kuruluşları vb.)

Ürünün Tarihçesi: Türkiye’de çay tarımı ile ilgili ilk girişimler 1917 yılından sonra
hızlanmış, 1923 yılından itibaren Rize’de çay yetiştirme çalışmaları resmi olarak
başlamıştır. Bu tarihten itibaren köylülere yüzbinlerce fidan dağıtılmış, tohumlar getirtilerek
bahçeler kurulmaya başlanmıştır. 1947’ye kadar çay elle toplanıp atölyelerde işlenmiş ve
ilk çay fabrikası yine Rize'de işletmeye açılmıştır.
Ülkemizdeki çay bahçeleri,
Gürcistan’dan getirilmiş olan Çin çayı (C. sinensis var. sinensis) ve Assam çayı (C. sinensis
var. assamica) varyetelerinin melez tohumlarından kurulmuştur. Rize’deki toplam tarım
alanını %90’ı çay bahçelerinden oluşmakta ve ülkemizdeki yaş çay üretiminin %65’i
ilimizde yapılmaktadır. Rize, ülkemizde çay tarımının yapılmaya başlandığı ilk yer olması,
en geniş çay alanlarını bulundurması ve çay üretiminin en fazla olan il olması nedeniyle,
adı çayla birlikte anılır.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Çay (Camellia sinensis), çaygiller (Theaceae)
familyasından nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretmekte
kullanılan bir tarım bitkisidir. Siyah çay, çay bitkisinin yaprak, tomurcuk ve yumuşak
saplarından tekniğine uygun işlemler ile soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma sonucu
elde edilen üründür. Rize çayı, ülkemize özgü olarak üretilen bir siyah çay ürünüdür. Rize
çayı’nın kendine özgün tat, koku, renk, aromasının yanı sıra ve gıda sağlığı açısından
kendine özgü diğer özelliklerinin ortaya çıkması aşağıdaki etmenlerle gerçekleşir:
1- Rize’de yetişen çay bitkisi çeşidi (biyolojik etmenler)
2- Rize’nin iklim, toprak, topoğrafya ve çevre koşulları (coğrafik etmenler)
3- Çay bitkisinin Rize’de yetiştirilmesinden hasadına kadar uygulanan tarımsal teknolojiler
(agroteknik etmenler)
4- Siyah çay işleme tekniği.
Rize çayı en temel karakteristik özelliklerini, Rize İlinin bulunduğu Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin özel ekolojik özellikleri ve iklimsel koşullardan alır. Kafkasya Ekolojik
Bölgesi’nin Kolşik Bölgesi’nde yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağlar iklimi
çeşitlendirerek, ılıman kuşağın en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemini oluşturur.
Rize’de denize paralel olan dağlar, sahilden en yüksek nokta 3937m’ye kadar uzanır. Rize,
kıyıdan yaklaşık 750 m yüksekliğe kadar geniş yapraklı, 800–1400 m yükseklikler arasında
karışık ve 1600 m'den sonra iğne yapraklılarının hâkim olduğu ılıman yağmur ormanlarıyla
kaplıdır. 2000–2200 m yüksekliklerden sonra alpin çayırlar ve 2400 m'yi aşan bölümlerinde
de buzul göllerinin yer aldığı bu ekosistem, biyolojik çeşitlilik açısından son derece
zengindir. Rize’nin olağanüstü jeolojik ve iklimsel koşulları, çaya kendine özgü bir nitelik
kazandırmaktadır. Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan Rize, çay bitkisinin en yoğun
yetiştirildiği yerdir. Rize’nin en önemli iklimsel özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. Her
mevsime dengeli olarak dağılan yağışların, son 24 yıllık ortalaması yaklaşık 2300 mm’dir.

Sayfa 12 / 35

Yazlar serin, kışlar ise ılıman geçmektedir. Elli yıl boyunca yapılan gözlem sonuçlarına
göre Rize'nin yıllık sıcaklık ortalaması 14 oC'dir. Ortalama nispi nem %78,8 civarındadır.
Çay bitkisi %70’den fazla nem oranına sahip ve düzenli yağış alan bölgelerde
yetişebildiğinden Rize çay için ideal bir ortam sağlamaktadır. Karın ortalama 14 gün yerde
kaldığı Rize'de donlu gün sayısının da az olması ve en düşük sıcaklık ortalamasının -7 oC'yi
geçmemesi Rize'de çay üretimine imkân vermektedir. Ayrıca Rize’de ortalama açık gün
sayısının az olması, çay bitkilerinin aromasına katkı sağlar. Rize’de çaylıklar deniz
seviyesinden başlayarak en fazla 1000 m yüksekliğe kadar çıkar. Çay bahçelerinin üzerine
kar yağması, çay bitkisine zarar veren böceklerin üremesini engellemektedir. Bu nedenle,
dünyadaki diğer çayların aksine Rize çayı’nın hiçbir pestisit kullanmadan yetiştirilmesi en
önemli farklılıklardan biridir. Bu yüzden Rize’deki çaylar son derece doğaldır. İlde çay
bitkisinin yetişmesine uygun kırmızı-sarı podzolik topraklar başta olmak üzere, yüksek dağ
toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprağı ve diğer farklı toprak yapılarına rastlanır. Bu
ılıman ve nemli habitat ile toprak ve jeomorfolojik özellikler, Rize’de yetişen çay bitkisine
kendine özgü bir karakter kazandırır. Çevresel faktörlerin dışında, kurulduktan itibaren
tohumla yetiştirilmeye devam eden çaylıklar, çay bitkilerinin melezlenerek çeşitlenmesine
yol açarak Rize’de yetişen çay bitkilerinin kendine özgün bir genetik çeşitliğe sahip
olmasına yol açmıştır.
Çay yaprağının koparıldığı andan itibaren bozulmaya başlamasından dolayı, toplanmış yaş
yapraklarının çay işleme tesisine hızlıca getirilerek, işleme sürecinin başlaması gerekir. Bu
nedenle, çay yetiştirme sahaları ve çay işleme tesisleri aynı coğrafi bölgede olmalıdır.
Böylelikle Rize’de toplanan yeşil çay yaprakları, hızlıca ildeki çay işleme merkezlerine
ulaştırıldığında kaliteli siyah çay elde etmek mümkün olur. Ayrıca, yaş çay yaprağının
işlendiği tesisin bulunduğu yerin iklimi, çayın işleme sırasındaki biyokimyasal süreçleri ve
bunları kontrol eden parametreleri de etkilediğinden, Rize çayı işlenirken yöreye özgün bir
ürün haline gelir. Bir başka deyişle işlenecek çay bitkisinin içeriği (genetik ve yetişme
ortamı koşullarıyla çay bitkisinde oluşan biyokimyasal farklılıklar), işleme tesisinin çevresel
ortamı (çay işletmesinin yörenin klimatik özelliklerinden etkilenmesi) ve tüketicinin tat ve
aroma tercihi çay işleme koşullarını etkileyerek siyah çayın renk, burukluk, parlaklık, koku
ve aromasının yöreyle özdeşleşmesini sağlar. Bu nedenle Rize çayı, yetiştiği ve işlendiği
ortamın ekolojik ve klimatik koşulları ile tüketicinin damak zevkine uygun çay işleme
kültüründen etkilenerek şimdiki aroma ve tadına ulaşmıştır.
İçime hazır Rize çayı’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri, Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay
Tebliğine uygun olmalıdır. Buna göre,
- Toplam toz çay miktarı (tanecik boyutu <= 355 mikron) (g/g) (%): En çok 14
- Okside olmamış parça (g/g) (%): En çok 8
- Toplam kül (kuru maddede) (g/g) (%): En az 4- en çok 8
- Su ekstraktı (kuru maddede) (g/g) (%): En az 29
- Ham selüloz (kuru maddede) (g/g) (%): En çok 16,5
- Suda çözünen külde alkalilik (KOH cinsinden) (kuru maddede) (g/g) (%): En az 1en çok 3
- %10'luk HCl de çözünmeyen kül (kuru maddede) (g/g) (%): En çok 1
- Kafein (kuru maddede) (g/g) (%): En az 1,6
- Suda çözünen kül (toplam küle göre) (g/g) (%): En az 45
- Nem oranı (g/g) (%): En çok 7
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Rize çayında değerlendirilecek duyusal özellikler ve puanlandırılması aşağıdaki gibi
olmalıdır. Rize çayının bu değerlendirmede 70 üzeri puan alması gerekmektedir:
- Kuru çayın görünüşü düzgün görünüşlü siyah veya koyu bakır renkli olmalı, lif ve çöp
içermemelidir (10 puan).
- Demin rengi koyu kırmızı ve kırmızımsı görünüşte, parlak olmalıdır. Mat ve bulanık,
tortulu veya esmerimsi olmamalıdır (25 puan).
- Dem, dili çeker durumda buruk ve dolgun özellikte olmalıdır (30 puan).
- Dem artığının (posa) rengi özdeş nitelikte ve uygun bir bakır kırmızısı renkte olmalı,
yeşil yaprak mümkün olduğu kadar az, posadaki yapraklar parlak olmalı ve kararmış
olmamalıdır (15)
- Demin aroması iyi çaya özgü ve hoş olmalıdır (20).
Siyah çayın aroma bileşikleri olan teaflavin (TF) çayın parlaklık, canlılık, sertliği ve
burukluğu olmak üzere asıl istenilen niteliklerini; tearubiginin (TR) ise dem rengini etkiler.
Rize çayında bu bileşiklerin birbirine oranı (TF/TR) 1/25’in altına düşmemeli, TF miktarı
yüksek olmalıdır. Bunların dışında, Rize çayında yabancı madde, pestisit kalıntısı,
mikotoksin, GDO, gıda katkı maddesi, aroma verici/bileşenleri ve alerjen maddeler
bulunamaz. Mikrobiyolojik, bulaşanlar, hijyen, ambalajlama, etiketleme ve işaretleme gibi
diğer kriterler Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun olmalıdır.
Rize çayı, geleneksel olarak çaydanlık ve demlikle hazırlanır, ince belli bardakla içilir.
Demlik tercihen porselen olmalıdır. Taze, yumuşak, kireçsiz su kullanılmalıdır. Su
çaydanlıkta kaynama noktasına gelirken, üzerindeki demlik de ısınır. Böylelikle çay
demlerken oluşan ısı kaybı önlenir. Su tam kaynama noktasında iken demliğe aktarılır. Her
bardak için ortalama bir çay kaşığı dolusu olacak şekilde Rize çayı demliğe eklenir. çayın
kendiliğinden dibe çökerek demlenmesinin tamamlanması için 15-20 dakika beklenir.
Genellikle ince belli cam bardakta sunulan çayın, “tavşankanı” adı verilen dem ölçüsü
idealdir. Bardağa demlikten çay, çaydanlıktan da su eklenerek isteğe göre şekerli veya
şekersiz içilir. Demlenen çay yarım saat içinde tüketilmelidir.
Üretim Metodu

(Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim
metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.)

Rize çayı, siyah çay olarak işlenir. Yaş çay yapraklarının siyah çay haline getirilmesinde
Rize’deki fabrikalarda kullanılan sistemlerde bazı farklılıklar olsa da uygulanmakta olan
ana işleme süreci aynıdır. Siyah çay üretimi sırası ile yaş çay yaprağının eldesi, soldurma,
kıvırma, oksidasyon, kurutma, sınıflandırma, harmanlama ve paketleme işlemlerinden
oluşmaktadır. Kullanılan yöntemler temelde ortodoks yönteminin belirli esaslara göre
değiştirilmesiyle geliştirilmiştir. Rize çayının işlenmesi sırasında, yörenin çay işleme
tekniğine hâkim insan faktörü son derece önemlidir. İmalatın her aşaması, deneyimli
personel tarafından kontrol edilerek gerekli müdahale yapılır.
Yaş çay yaprağı eldesi: Çay dallanma özelliği yüksek, elips şeklinde ve tırtıklı yaprakları
olan, dişi ve erkek organların bir arada olduğu beyaz çiçekli, yabancı döllenme yapan
yaprağını dökmeyen odunsu bir bitkidir ve budanmadığında ağaç halini alır. Rize’de
genellikle ağustos ayında başlayan çiçeklenme aralık ayında biter. Rize’deki çay bahçeleri
tohum veya çelikle kurulur. Çay bitkisi, ortalama yıllık sıcaklığın 14oC’nin altına düşmediği,
yıllık yağışın düzenli ve 2000 mm’den az olmayan, bağıl nem oranının ise en az %70
olduğu ve pH’sı 4.5-6 arasında olan toprakların bulunduğu iklimlerde yetiştiğinden Rize
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iklimi son derece uygundur. Doğal zararlılarının kar nedeniyle etkili olmamasından dolayı
Rize çayı, pestisit kullanılmadan yetiştirilmektedir. Rize çayı’nın yetiştirilmesinde toprağa
verilecek kimyasal gübre miktarı ve çeşidi toprak analizleri sonucunda belirlenmelidir.
Ayrıca, nitelikli ve yüksek miktarda yaş çay yaprağı elde etmek için çeşitli budama
aşamaları, uygun zamanda ve tekniğine uygun şekilde yapılmalıdır. Yaş çay yaprakları
TS 3225’e uygun olarak toplanmalıdır. Sürgün ucunda gelişen tepe tomurcuğu ile bu
tomurcuğun altındaki taze ve körpe birinci ve ikinci yapraklardan oluşan, lif vermeyen iki
buçuk yapraklı kısım ağırlıklı olmak üzere yaş çay yaprakları elle veya makasla hasat
edilir. Toplanan yapraklar insan sağlığına uygun ve içindeki ürünün özeliklerini bozmayan
ambalajlara bastırılmadan, havalanmayı sağlayacak ve ürünü koruyacak şekilde
yerleştirilir. Yaş çay yaprakları tazeliğini kaybetmeden hızlıca işleme tesisine
ulaştırılmalıdır. Bekleme durumunda koparılmış yaprakları, işlemeye girinceye kadar
serin, güneş almayan, temiz bir yere serilir ve belirli aralıklarda karıştırılır. Ezilmiş,
pörsümüş, solmuş, küflenmiş veya ekşimiş, sıcaktan kızarmış, güneş yanığı, hastalık veya
zararlıların izleri olan, içinde yabancı madde olan çay yaprakları Rize çayı üretimi için
kullanılamaz.
Yaprakların Soldurulması: Rize’de toplanan yaş çay yaprakları zaman kaybetmeden çay
işleme tesisine getirilir. Siyah çay üretiminin ilk işlemi soldurmadır. Soldurmanın ana amacı
yapraklardaki suyun bir kısmının buharlaştırılarak çay yaprağını fiziksel olarak kıvırma
işlemi için uygun esnekliğe ulaştırmaktır. Soldurma doğal veya yapay yolla yapılır. Yapay
soldurma için uygun sıcaklık ve kurulukta hava, içinde yaş çay yaprağı bulunan soldurma
düzeneklerinden (silindir, tünel, sabit veya hareketli traf) geçirilerek yapraklar soldurulur.
Yaklaşık 32oC sıcaklığındaki hava, çay yaprağındaki suyu buharlaştırır. Sıcaklık, takip
edilerek yaprağın solma durumuna göre ayarlanır. Bu işlem yaklaşık 6-8 saat sürer. Kütle
ve hacim olarak öz suyu birbirinden farklı olan yaprakların içerdiği %70-83 oranında su,
soldurma işleminden sonra yaklaşık %48-62’ye iner. Soldurulmuş ve suyu azaltılmış çay
yapraklarında biyokimyasal ve fiziksel değişiklikler en yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.
Soldurma işleminden sonra çay yaprağının sarkık, pörsümüş, cansız ve mat görünmesi ve
sap kısmından kırılmadan eğilip bükülmesi iyi bir soldurma yapıldığının göstergesidir. Bu
haldeki yapraklar, kırılmadan kıvrılmaya elverişli bir durumda olduğundan kıvırma
aşamasına sevk edilir.
Yaprakların Kıvrılması: Kıvırma işlemi soldurmadan sonra gerçekleştirilmektedir.
Kıvırmanın amacı, bitki dokularının değişik kıvırma makinelerinde ezilmesi, parçalanması
ve bükülmesiyle hücre öz suyunun dışarı çıkartmak ve kırılmadan kıvrılan çay yapraklarına
bulaştırmaktır. Böylelikle hücre öz suyundaki bileşiklerin havanın oksijeniyle tepkimeye
girmesine, yani oksidasyona, imkân tanınır. Rize çayı’nın siyah renk ve koyuluğu,
kıvırmada hücre dışına çıkan çay özünün içeriği ve bunun uğradığı biyolojik değişmelerle
ilgilidir. Kıvırmada başarı, uygun oranda soldurulmuş yapraklara bağlıdır. Kıvırma eskiden
avuç
içerisinde
yapılmaktayken,
şimdi
çeşitli
makine
kombinasyonlarıyla
gerçekleştirilmektedir. Rize çayı’nın üretiminde kıvırma aşamasında ortodoks veya CTC
(Cut-Tear-Curl, Kes-Yırt-Kıvır) yöntemleri ile bunların çeşitli kombinasyonları kullanılır.
Bunlara gerektiğinde kıyma makinesine benzeyen rotervan cihazı da eklenebilir.
Oksidasyon kıvırma anında başladığı için, siyah çayın niteliği kıvırma anındaki koşullara
da bağlıdır. Kıvırma makinelerinde sıcaklık yaklaşık 27–32 oC arasında olmalı, sıcaklığın
aşırı artması engellenmelidir. Kıvırma makinelerin kullanım şekli ve sıralaması ile kıvırma
süresi ve sayısı değişebilmekle birlikte, genelde birkaç aşama olan kıvırmada her aşama

Sayfa 15 / 35

arasında çay yaprakları, yaş çay eleklerinden geçirilerek havalandırılıp soğutulmalı ve
topaklanma önlenmelidir. Toplam kıvırma süresi 15–60 dakika ve kıvırma sayısı da 2–6
arasında değişebilir. Kıvırma hareketi ile beraber yapılan tazyik ile hücre suyunun dışarı
çıkması sağlanır. Ortodoks tipi kıvırma makineleri, dönen bir silindir, bir tabla ile bunun
üzerinde solmuş yaprakların döküldüğü bir hazneden oluşmaktadır. CTC tipi kıvırma
makineleri ise kıvırma aşamasında parçalama, yırtma ve bükme hareketleri yapar.
Yaprakların kıvrılması, deneyimli çay personeli tarafından kontrol edilerek, kıvırma
koşulları düzenlenir. Uygun şekilde kıvrılan yapraklar oksidasyon aşamasına sevk edilir.
Oksidasyon: Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon, Rize çayı’nın başlıca özelliklerini
kazandığı en önemli işlemlerden biridir. Oksidasyon (oksijenin katıldığı yükseltgenme
tepkimeleri), bitki hücrelerinde bulunan enzimlerin yardımıyla çaydaki polifenol
bileşiklerinin uygun sıcaklık ve nem ortamında bir seri kimyasal değişikliğe uğramasıdır.
Soldurmadan sonra uygulanan kıvırma işlemiyle oksidasyon başlar: Yaprak hücrelerinin
ezilip parçalanmalarıyla hücre öz suyundaki polifenollerle enzimler oksijen karşısında
tepkimeye girer. Böylelikle çaya aromasını veren kimyasal bileşikler ortaya çıkar. Genç çay
yaprakları ve tomurcuğunda daha yoğun olan flavanol (kateşin) tipi polifenoller, polifenol
oksidaz enzimiyle yükseltgenerek theaflavin (TF), thearubuginler (TR), theaflavik asitler,
bisflavoneller gibi bileşiklere dönüşür. Bunlar içinde çay deminin niteliği, parlaklığı rengi ve
aroması üzerinde en etkili olan theaflavinler (TF) ile thearubiginlerdir (TR). Bunların
yanısıra lipit, aminoasitler ve karotenoidler gibi pigmentlerde oluşan değişiklikler ve ortaya
çıkan uçucu bileşikler de çaya lezzet ve aromasını arttırır. Sonuç olarak, çay yaprağının
yeşil rengi bakırımsı kırmızıya, buruk tadı ve otsu kokusu siyah çaya özgü hoş bir tada
dönüşür. Enzimlerin işlevi, hem işlenecek çay bitkisinin içeriğinden (genetik farklılık ve
yetişme ortamı koşullarıyla oluşan biyokimyasal içerik) hem de işleme ortamı koşullarından
(nem, sıcaklık, oksijen miktarı, pH vb) etkilenir. Uygun oksidasyon sıcaklığı ve nemi,
ülkeler, yöreler ve hatta fabrikalar arasında değişiklik gösterir. Rize çayı, oksidasyonunda
yer alan bu enzimatik tepkimelerin yalnıza genetik içerik ve çevresel ortamın etkilenmesiyle
değil oksidasyon koşullarının tüketicinin talep ettiği lezzeti verecek şekilde ayarlanması
(oksidasyon süresi, nem, ortam sıcaklığı vb) sayesinde kendine özgü renk, burukluk,
parlaklık, koku ve aromayı kazanır. Rize çayı’nın oksidasyonu sırasında bağıl nem yaklaşık
%90-95 civarında olmalı, sıcaklık hava koşullarına bağlı olarak tercihen 24-26º C arasında
tutulmaya çalışılarak 21-32º C aralığını geçmemelidir. Oksidasyon için genellikle hareketli
(kontini) düzenekler kullanılır. Deneyimli çay imalat personeli tarafından soldurma ve
kıvırma aşamalarında elde edilen ara ürüne bakılarak, renk ve koku durumunu istenen
düzeye getirmek için gerektiğinde oksidasyon süresi azaltılmakta veya çoğaltılmaktadır.
Oksidasyonda süre uzadıkça çayın TF miktarı azalıp TR miktarı arttığından, TF/TR oranına
dikkat edilerek oksidasyonun toplam süresi ayarlanmalıdır. Bu süre sonunda,
oksidasyonun durdurulması için kurutma aşamasına geçilir.
Yaprakların Kurutulması: Siyah çayın üretiminde son işlem olan kurutmanın amacı; çay
yaprağının nem kapsamını belli bir düzeye indirerek oksidasyonu durdurmak, kazanılan
özelliklerin ve oluşan maddelerin kaybolmasına engel olacak ortamı hazırlayarak çayı
depolanabilir, paketlenebilir ve taşınabilir duruma getirmektir. Oksidasyonun istenilen kalite
maddelerinin yapraktaki miktarlarının en fazla olduğu zamanda durdurmak için çay
yaprakları, kısa süreli yüksek sıcaklıkta kurutulur. Oksidasyon aşamasından çıkıp kurutma
fırınına gireceği anda nem içeriği %45-50 olan çay yaprağı, kurutularak siyah çaya
dönüştüğünde yaklaşık %3’e düşmelidir. Ayrıca çayın oksidasyondan çıktığı anda
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kahverengi ya da bakırımsı kırmızı rengi, kurutma sonucunda siyaha dönüşür. Bunların
yanı sıra aroma bileşiklerinde yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan değişme, burukluğu
azaltarak aroma üzerine olumlu etki yapar. Yaprak üzerindeki varsa bulaşmış
mikroorganizmalar da yok edilerek çay güvenli bir gıda hale gelir. Çeşitli tipte kurutma
fırınlarının kullanıldığı Rize çayı işletmelerinde, fırınlara giren havanın sıcaklığı 90-100oC
arasında ve çıkan havanın sıcaklığı kurutma fırınlarının davlumbaz şekline göre 45-65oC
arasında değişir. Kurutma işlemi yaklaşık 20-25 dakikada tamamlanır. Fırından çıkan çay,
lif tutucudan geçirilerek içindeki çöp, lif ve toz tutulur. Ardından bir seri çay eleğinden
geçirilerek altı değişik dereceye ayrılır.
Çayların Elenmesi, Sınıflandırılması, Paketlemesi ve Saklanması: Kıvırmada
kırılmayan çayların kurutmadan geçtikten sonra, çeşitli çalışma sistemine (yivli veya
tamburlu) göre tasarlanmış çay kırma makinalarından (çay kırıcı) geçirilerek kırılması
sağlanır. Fırından çıkan yarı mamul çay lifleri ayrıldıktan sonra ilk çöp ayırma eleğinden
geçirilerek birinci ayrışma gerçekleşmiş olur. Bundan sonra, çayımıza özgü sınıflandırma
gerçekleşir. Bu ayırmada birinci grup ayrılan çay imalat kırığı ismiyle anılır ve bunlar 1, 2
ve 3 numara olarak ayrılır. İkinci gruba ayrılan çaylar ise kırıcılardan geçirilerek, lifleri alınıp
elendikten sonra 4,5 ve 6 numara olarak tasnif edilirler. Kurutmadan geçmiş olan çaylar
irilik, renk ve bazı özellikleri bakımından aynı değildir. Bunun için önce iri çaylar farklı
boyuttaki gözlere sahip çeşitli numaralardaki elekler bulunduran eleme makinelerinden ve
kırma makinelerinden geçirilerek iriliğine göre ayrılır ve kırılır. Eleme ve kırma
makinesinden geçirilen çaylar, son olarak tasnif eleklerinden (kademeli ve her
kademesinde farklı açıklık ölçülerinde elek içeren) geçirilerek çeşitlerine göre ayrılarak
torbalanmaktadır. Bu aşamadan sonra, gereğine göre harman yapılır. Harmanda dikkat
edilen hususlardan biri de çayların renk, aroma ve tat gibi özelliklerinin çay içiminde
tüketicinin istek ve alışkanlıklarına göre yapılarak piyasaya paketler halinde sunulur.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan
Özellikler
(Mahreç işareti söz konusu ise, en az bir özelliğin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde
de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen üretim alanı içinde gerçekleştirilmesi
gerektiği açıkça ifade edilmelidir)

(Mahreç işareti değildir. Boş bırakılmalı.)
Denetleme

Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal
kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu
oluşturmakla yükümlüdür.
Denetim komisyonu;
a. Coğrafi işaret başvurusunu yapan kuruluştan bağımsız olmalı,
b. Alanında uzman kuruluşlar tarafından oluşturulmalı,
c. Komisyonda bulunacak kuruluşların (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,
d. Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim zamanlarının (üretim, pazarlama,
saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru
formunda yer alması gerekmektedir.
Denetim komisyonu; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır.
Denetim komisyonu, üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet halinde de denetim yapabilmelidir. Ayrıca denetimde yer alan her
bir kuruluştan alınacak, denetimlerin 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak yerine getireceğine ilişkin resmi onaylı ve kişi
adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Denetim Komisyonu: Denetim Komisyonu Rize Ticaret Borsası koordinatörlüğü ve
başkanlığında toplanır. Komisyona Rize Ticaret Borsasından bir, Rize Ticaret ve Sanayi
Odasından bir, Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden bir, TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odasından bir, Rize Ziraat Odasından bir, Ulusal Çay Konseyinden bir,
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ÇAYMER Çay Araştırma Uygulama Merkezinden bir, Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden bir, ÇAYKUR Atatürk Çay ve
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir, RTEÜ Çay ve Çay Ürünleri
Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir temsilci üye olarak katılır.
Denetim komisyonu; denetimin gerçekleştirilmesi için kamu veya özel kuruluşlardan uzman
tüzel veya özel kişilere yetki verme, alma, denetim raporlarını inceleme, firma başvuruları
hakkında nihai kararları verme, idari kararları alma, işleyiş için gerekli önlemleri alma,
hakların korunması bakımından yasal ve/veya hukuki süreçleri başlatma, takip etme
işlemleri için yetkili olarak faaliyet gösterir.
Komisyon Toplanma ve Denetleme Şartları: Komisyonun toplanması için Rize Ticaret
Borsası, komisyon üyesi kuruluşlara toplantı tarihinden en az bir hafta öncesinden resmi
yazıyla çağrı yapar. Komisyon yılda en az iki kez olmak üzere kendi belirlediği sıklıklarla
toplanır. Komisyon toplantısının yeter sayısı beş üyedir. Şikâyet halinde Komisyon
olağanüstü olarak toplanır. Rize çayı coğrafi işaretini kullanacakların, üretim yaptıklarını ve
coğrafi işareti kullanacaklarını Rize Borsasına beyan etmeleri gerekmektedir. Beyanda
bulunanların belirlenen teknik özelliklere uygunluğunun denetimi, Komisyon tarafından
gerçekleştirilir. Rize çayı üreticisi olarak kaydedilen firmalar yılda en az bir kere denetlenir.
Denetleme komisyonu her denetleme dönemi öncesi ilk toplantısında, denetlenecek üretici
ve adreslere göre bir denetleme planı oluşturur.
Komisyon çaylıklarda yetiştirme ve toplama, çay işleme merkezlerinde üretim, depolama
ve kalite kontrol denetimleri yapar için bilimsel ve teknik usullere uygun olarak toplanan
örnekleri, başta ÇAYMER, ÇAYKUR veya Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünün olmak üzere akredite özel veya kamu laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.
Denetlemeden doğan laboratuvar analiz ücretleri, denetlenenden talep edilir. Analiz
ücretlerinin yansıra, her denetim başına gerçekleşen muayene, inceleme, raporlama vb
giderlerin karşılanması, yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin en fazla üç katı olmak
kaydıyla, ilgili firma veya şahıstan alınır.
Denetim Kriterleri: Denetleme komisyonu, Rize çayı tescil belgesinde belirtilen fiziksel,
kimyasal ve duyusal özellikleri kontrol eder. Denetleme, çayın yetiştirilmesinden
başlayarak ve imalata getirilmesi aşamaları, siyah çayın imalat süreçleri, saklama koşulları,
paket üzerindeki işaretleme, logo vb kullanımların kontrolüne değin çeşitli aşamalarda
yapılacaktır. Komisyon, üretim aşamalarının Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği’ne
(2015/30), TS3225 ve TS 4600 ISO 3720 ile Türk Gıda Kodeksi ’nin ilgili mevzuatının
kriterlerine göre üretim yapılıp yapılmadığını, ambalaj uygunluğu ile 6769 sayılı kanununa
göre coğrafi işaret menşe adı ambleminin ve logo kullanımını ile gıda ürünleri için kanunen
pakette yazılması gereken diğer bilgileri de denetler. Bu kriterlerin yanı sıra, tekniğin
gelişmesiyle birlikte Rize çayı’nın özelliklerinin denetiminde hangi yöntemlerin kullanılacağı
Komisyon tarafından belirlenecektir. Denetime ilişkin raporlar Rize Ticaret Borsası
tarafından Türk Patent Kurumuna gönderilir. Denetim Komisyonu, coğrafi işareti, belirlenen
koşullara aykırı ve haksız kullananlar hakkında gerekli yasal takibatı başlatır.
Denetim Komisyonu gerekli gördüğünde Rize çayı coğrafi işaretinin yetiştirilmesinden
pazara sunulmasına kadar tüm süreçleriyle ilgili olarak çiftçilere ve imalatçılara eğitimler
verecektir.
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2.3. Rize Çayı Coğrafi İşareti Grafik Tasarımı (C3.4.2)
Coğrafi işarette kullanılabilecek logo için ÇAYMER uzmanları (Demet Kalafat Uysal, Demet
Güleç) internet üzerinden bir tasarım yarışması düzenlemiş ve 13 logo (Ek-1) RTB’ye
sunulmuştur (Ocak 2018). tarafından logolar tasarlattırılmış ve RTB yönetimi bir tanesini
seçmiştir. Seçilen bu logonun da coğrafi işaret başvurusuna eklenmesi önerilmiştir:

Şekil 1: RTB tarafından seçilen logo.

Yeşil olan logo, C2.3.4.4 etkinliği kapsamında küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) çay
işletmelerine yapılan ziyaretlerde, anketi yanıtlayan kişilere gösterilmiş ve beğenip
beğenmedikleri, önerileri sorulmuştur (Tablo 1). Çoğu beğenmekle birlikte, birkaç kişi logodaki
kadını “sakallı bir adam” olarak tanımlamış, birkaç kişi de Rize’nin rengi olduğunu söyledikleri
(Rize Spor renkleri) mavi-yeşil renklerinin bir arada kullanılmasını önermiştir. Logonun seçimi
sadece RTB tarafından değil, Rize halkı tarafından oylanarak yapılması logonun kamuoyu
tarafından kabulü açısından daha uygun olurdu. Bu fırsat hala geçerlidir. On üç logodan üç
adet seçenek üretilip, RTB tarafından Rize halkına oylaması için sunulmalıdır. Bu şekilde
yapılmış yerel halk oylamaları mevcuttur.
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Bölüm 3. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerinin Coğrafi İşarete
Uyması
C2.3.4.4 etkinliği kapsamında küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) çay işletmelerinin Rize çayı
coğrafi işaret olarak tescillenirse uyum sağlayıp sağlayamayacakları ve coğrafi işaret tesciline
bakış açıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu anket mart ayında yapılan eğitim
toplantılarındaki katılımcılara (12 farklı kurum/KOBİ’den 17 katılımcı) ve haziranda yapılan saha
ziyaretlerinde KOBİ’lere (24 KOBİ) uygulanmıştır. Toplamda 34 kurumun ve 41 kişinin fikri
sorulmuştur. Kurum listesi Ek2’dedir. Anket ise EK3’dedir. Sorulara yanıtları aşağıdaki tabloda
özetleyebiliriz. Anketlerin orijinal kopyalarına ÇAYMER proje ofisinden erişilebilir.
Görüşülen işletmecilerin bazıları çay sektörü konusundaki fikirlerini de dile getirmiştir. Bu
görüşler Tablo 1’in son sütununda verilmiştir. Parantez içindeki cümleler görüşmeden alınan
kendi izlenimlerimizdir. Bazı işletmeler ISO belgeleri ve Helal Gıda belgeleri almış, iki tanesi ise
Yağmur Ormanları Birliği sertifikasına sahiptir.
Tablo 1: C2.3.4.4 etkinliği kapsamında yapılan ankete verilen yanıtların özeti
Soru

Yanıt (sayısı)

Yapılan yorumlar

Hangi ürünü
üretiyorsunuz?
İşletmenizin tescilli
markası var mı?
İşletmenizin patent veya
faydalı model
tescili/başvurusu var mı?
Sizce Rize çayı coğrafi
işaret olarak tescil
edilebilir mi?

Siyah çay (33)
Yeşil çay (3)
Var (hepsi)

(Meyveli çay üretenler
büyük firmalar)

Var (1)
Yok (34)

(Sadece ÇayKur’un var)

Evet (34)
Hayır (2)
Bilmiyorum (2)

Sizce Rize’de yetiştirilen
ve işlenen siyah çay
(“Rize Çayı”) Türkiye’deki
diğer çaylardan ayırt
edilebilir mi?
Sizce Rize’de yetiştirilen
ve işlenen çay (“Rize
Çayı”) Dünya’daki diğer
çaylardan ayırt edilebilir
mi?

Evet (19)
Hayır (12)
Bilmiyorum (2)

Rize ili bazında değil,
ilçeler bazında coğrafi
işaret alınmalı (örneğin
Ardeşen çayı coğrafi
işareti)
Yüksekliğe göre değişir,
illere göre değişmez
Tadı farklıdır

Sizce “Rize Çayı” coğrafi
işaret olarak Türk Patent
ve Marka Kurumu
tarafından tescillense ne
açıdan faydalı olur?

Rizeli üreticiler, daha fazla kazanç sağlar
(40)

Evet (34)
Hayır (1)
Bilmiyorum (2)

Üzerine kar yağıyor,
pestisit kalıntısı yok,
yumuşak içimli,
demlemesi farklı,
demlemede tortu
bırakmaz,

Çiftçilere ve çay fabrikalarına daha iyi ürün
üretmek için itici güç olur (39)
Rize daha çok tanınır ve kalkınır (46)
Ürün taklitçiliği azalır (28)
Ne faydası olur ne zararı, bir şey değişmez
(6)
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Sizce “Rize Çayı” coğrafi
işaret olarak tescillenirse
ne gibi olumsuz etkiler
olur?

Küçük işletmeler coğrafi işarete uygun
nitelikte üretim yapamaz (7)
Coğrafi işaret denetimi yapılamazsa
taklitçiler artar, Rize çayının ünü zedelenir
(22)

Coğrafi işaret, Artvin ve
Trabzon bölgelerini de
kapsamalı
Rize çayı, Trabzon çayı,
Artvin çayı gibi ifadeler
ayrıklık yaratır

Ne faydası olur ne zararı, bir şey değişmez
(3)
Yaş çay alımında, yaş
çayı bekletmemek için bir
önleminiz var mı?

İşletmenizde yaş çay
alımını kim yapıyor?

Fikrim yok (4)
Önce gelen çiftçiyi alıyoruz (12)
Çayı solmaya başlamış olan üreticiyi
öncelikli alıyoruz (4)
Anlaşmalı çiftçilerimiz var, randevu usulü
toplatıp en taze halinde alıyoruz (7)
Tecrübeli personelimiz alıyor (27)
Meslek yüksek okulu mezunu Çay
Eksperimiz var (2)

Çay yaprağı elle “İki
buçuk yaprak” olarak
toplansa daha yüksek
fiyata satın alır mısınız?

Evet (24)
Hayır (11)

İşletmenize en çok hangi
ilçelerden yaş çay
geliyor?

Araklı (1), Ardeşen (17), Arhavi (4), Borçka
(1), Çamlıhemşin (3), Çayeli (6), Derepazarı
(8), Dernekpazarı (1), Fındıklı (9), Güneysu
(6), Hayrat (2), Hemşin (3), Hopa (8),
İkizdere (3), İyidere (11), Kalkandere (4), Of
(12), Pazar (13), Rize-Merkez (23),
Sürmene (1), Tirebolu (1)
Doğal soldurma (herhangi bir makine
kullanmadan) (4)

İşletmenizde soldurmada
hangi yöntemi
kullanıyorsunuz?

Köylerdeki ambarlardan
alıyoruz.
SMS’le/telefonla
alıyoruz.

Çay ambarlarından
arabalarla alınıyor.
Denetim şart çünkü
toplamada hile yapılıyor,
altına çöp konuyor.
Siyah çay fiyatı çok
düşük olduğundan
kimse yaş çaya yüksek
fiyat veremez.
Çay kanunu çıkmalı.
Çay borsası kurulmalı.
Her yerden gelen çayı
alıyoruz.

Kontrollü koşullarda soldurma – Sabit Traf
sistemi (4)

İşletmenizde kıvırmada
hangi yöntemi
kullanıyorsunuz?
İşletmenizde
oksidasyonda
(fermentasyon) hangi
sistemi kullanıyorsunuz?
İşletmenizde son ürün
çayın duyusal özelliklerini
(renk/tat/koku) kim
kontrol ediyor?

Kontrollü koşullarda soldurma – Hareketli
(kontini) Traf sistemi (24)
Ortodoks
(9)
Ortodoks + Rotervan (19)
Ortodoks + CTC
(1)
Rotervan + CTC
(0)
CTC+CTC (1)
Hareketli (kontini) oksidasyon sistemi (30)

Sertifikalı tadım personelimiz var (4)
Meslek yüksek okulu mezunu çay
eksperimiz tadıyor
(2)

(Bazı işletmeler, yaş çay
iyi gelirse rotervan
kullanmıyor, özellikle
mayıs ayında)

(Borsanın çay tadım
sertifikalı eğitimine
katılan var.)

Üretim personeli tadıyor (7)
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Kalite kontrol müdürümüz tadıyor (14)
Siyah çayda hangi
analizleri yapıyor veya
yaptırıyorsunuz?

Laboratuvar şefi tadıyor
(7)
Rutubet (25)
Kül
(18)
Toplam Toz Çay Miktarı (18)
Okside Olmamış Parça Tayini (12)
Su Ekstraktı Tayini (18)
Ham Selüloz Tayini (14)
Suda Çözünen Kül Miktarı (8)
Suda Çözünen Külde Alkalilik (8)
%10'luk HCl de Çözünmeyen Kül (10)
Pestisit (5)
Mikrobiyolojik testler (8)
Ağır metaller (2)
Mikotoksinler (2)

(Verilen sayılar kendi
yaptıkları analizlerdir)

(Hizmet alımı da dahil
sayıdır)

Alan ziyaretlerinde sorulan ek sorular:
İşletmeniz “Rize Çayı”
coğrafi işaretini
kullanarak ürünlerini
satmak ister mi?
Logoyu beğendiniz mi?

Evet (18)
Hayır (1)

Evet (14)
Hayır (3)
Diğer (5)

Logodaki kadını, sakallı
adam sandım (3).
Parlak renkleri olmalı.
Rize’nin renkleri (maviyeşil) birlikte
kullanılmalı.

Bu anket sonucunda şu izlenimler alınmıştır: Büyük firmalar hariç, işletmelerin hemen hepsi
siyah çay üretimi yapmaktadır. Hemen hepsi, bir veya birkaç markaya sahip olmasına karşın,
KOBİ’lerin çok büyük çoğunluğu kendi çayını paketleyip kendi markasıyla değil dökme çay
olarak satmaktadır. Büyük çoğunluğu Rize çayının dünyadaki çaylardan farklı olduğunu
söylemekte, ancak çayın Rize, Artvin veya Trabzon arasında fazla fark göstermediğini
belirtmektedir. Yine çoğunluk, Rize çayının coğrafi işaret olarak tescilinin Rize’ye olumlu
katkılar sağlayacağını düşünmekte, paketlerinde kullanmak istemektedir. Üreticiler, bu olumlu
katkının ön koşulunun da etkin denetleme olduğunun farkındadırlar. Siyah çayda kalitenin
sağlanmasında en önemli etkenlerden biri olan yaş çay alımında sorunlar sürmektedir. Her ne
kadar çoğunluk iki buçuk yaprağa daha yüksek fiyat verebileceğini söylese de son ürün olan
siyah çay ucuza satıldığından pratikte iki buçuk yaprağa yüksek fiyat uygulaması mümkün
gözükmemektedir. KOBİ’lerin çok büyük çoğunluğu yaş çayı Rize ilçelerinden almakla birlikte,
diğer illerden gelen yaş çayı da kabul etmektedir. Son ürün olan paketli siyah çayın, yaş çayın
kökenine göre sınıflandırılarak satılması söz konusu değildir. Her yerden gelen çay
harmanlanabilmektedir. Neredeyse tüm KOBİ’ler aynı tipte üretim hattını kullanmaktadır:
soldurma, ortodoks yöntemine göre kıvırma ve çayın kartlığına göre rotervan kullanımı,
hareketli sistemle oksidasyon ve kurutma. Çoğu imalathanede siyah çayın duyusal analizleri
özel eğitimli bir tadımcı tarafından değil, üretimde yer alanlar tarafından yapılmaktadır.
Kimyasal/fiziksel analizlerin arasında nispeten daha az ekipman ve malzeme gerektiren rutubet,
toz çay miktarı, kül, su ekstraktı gibi analizler imalathanelerde yapılmaktadır. Diğer analizler ya
daha büyük fabrikaların laboratuvarları veya RTB gibi laboratuvarlarda yaptırılmakta ya da
ürünü alan yaptırmaktadır.
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Şekil 2: C2.3.4.4 etkinliği kapsamında yapılan fabrika ziyaretleri. Fotoğrafların yayımlanması
hakkında kişilerin onayları alınmadığı için yüzleri kapanmıştır.

Bu ziyaretler sonucunda, ziyaret edilen kuruluşların çoğunun- Rize çayı coğrafi işareti tescil
edilirse- uygun üretim yapabileceği anlaşılmıştır. Buradaki en kritik nokta işletmelerin aldıkları
yaş çaylara lot numarası vermeleri ve böylelikle hangi yöreden geldiğini tutmaları, sonrasında
da Rize lot numaralı siyah çayları harmanlarını yapmalarıdır. Kısaca, coğrafi işaretli satılacak
siyah çaylar sadece Rize’de toplanılan yaş çaylardan yapılmış olmalıdır. Küçük işletmeler
çoğunlukla kendi yörelerinden yaş çay aldıkları için doğal olarak bu kritere uymaktadır. İkinci
kritik nokta ise, siyah çayın kimyasal/fiziksel analiz sonuçlarının siyah çay tebliğine uygun
olmasıdır. C2.3.4.4 etkinliği kapsamında 15 KOBİ’nin belirlenmesi yer almaktadır. Ancak böyle
bir belirleme yapılması, coğrafi işaret kullanımı seçime değil bildirime dayalı olduğu için
prosedürüne aykırıdır. 6769. Kanunun 46. Maddesine göre “Tescilli coğrafi işaretler ve
geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya
pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Bu kişiler, tescil ettirene, coğrafi
işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine dair
bildirimde bulunur”. Ayrıca kanunun yönetmeliğinin (no 30047) 44. Maddesi “…. Bu bildirim,
coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin Bültende yayımından sonraki altı ay içinde;
tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu ürünün üretimi ve pazarlama faaliyetine
tescilden sonra başlayacak olanlar için ise üretim ve pazarlama faaliyetine başlama tarihinden
itibaren altı ay içinde yapılır.” der. Dolayısıyla, “Rize Çayı” coğrafi işaretiyle siyah çayını satmak
isteyenler işaret tescil olursa, RTB’ye bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirim üzerine de RTB
denetleme komisyonu vasıtasıyla bu kuruluşları tescile uygun üretim yapıp yapmadıkları
konusunda denetleyecek ve gerekli işlemleri (uyarı ve ardından hala uygun üretim
yapmıyorlarsa coğrafi işaret hakkını ihlal konusunda yasal girişimler) yapacaktır.
Denetlemeye ilişkin öneriler, bir sonraki bölümde tartışılmıştır.
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Bölüm 4. Sonuç ve Öneriler
Bu raporda verilen bilgiler çerçevesinde ilk tartışılması gereken konu, Rize çayının coğrafi
işaret olarak tescil edilip edilemeyeceğidir. Düşüncemize göre, Rize çayı coğrafi işaret
başvurusu, Rize çayının farklı teknik özellikleri tespit edildiği için değil, Rize’nin çayla birlikte
anılmasından dolayı tescil edilebilir. Dolayısıyla, Rize çayı, 6769. Kanunun 34. maddesinde
yer alan “Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin
bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.” Koşulunu
sağlamaktadır. Bu ününden olsa gerek, birçok çay markası “Rize Çayı” ibaresini markalarıyla
birlikte kullanmaktadır.
Ancak aynı maddenin devamında yer alan “… tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü
doğal ve beşerî unsurlardan alan …” koşulunun Rize çayının Türkiye’de yetişen diğer
çaylardan farklılığı anlamında nasıl ispat edilebileceği belirgin değildir. Dolayısıyla Rize çayının
teknik özelliklerinin coğrafi işaret başvurusunda yer almasında bazı kısıtlar bulunmaktadır:
- Rize dahil Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki çaylıklar tamamıyla tohumla kurulmuştur. Bu
yüzden standart bir genetik yapıya sahip olmak yerine, genetik çeşitliliği fazladır. Bu çeşitli
moleküler biyoloji teknikleriyle gösterilmiştir. Rize’de yetişen çayların Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde yetişen diğer çaylardan belirgin bir genetik küme oluşturmadığı
anlaşılmaktadır. Hatta, birbirinden uzak ilçelerdeki çay bitkileri birbirine genetik olarak
daha yakın olabilmektedir. Bunun da nedeni, bir bahçeden ötekine tohum götürülerek
diğer bahçenin kurulmuş olmasıdır.
- Öte yandan, Türkiye’de yetişen tüm çaylar dikkate alındığında, yabancı çaylardan
genetik, biyokimyasal ve toprak kimyası açısından belirgin fark olduğu bazı çalışmalarda
ortaya konmuştur (örneğin Isotope Ratio Mass Spectrometry çalışmaları).
- Siyah çayın işlenmesi açısından Rize’ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır.
- Bu gözlemler ışığında Rize çayı coğrafi işareti tescili gerçekleşmezse, daha geniş sınırı
ve üretici sayısını kapsayan Doğu Karadeniz çayı alternatifi düşünülebilir.
Rize çayının coğrafi işaret olarak tescillenmesi durumunda, denetimle ilgi bazı noktalara
önem vermek gerekmektedir:
- Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki her çay bahçesinden Rize’ye işlenmek için çay
gelebilmekte, Rize’den de diğer yörelerdeki fabrikalara çay gidebilmektedir. Bu durum,
pakete giren çayın Rize çayı olarak sınıflandırılmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle, yaş
çaya fabrikaya girişte yöresine göre lot (parti) numarası verilmeli ve siyah çay harmanları
bu lot numaralarına göre yapılmalıdır. Bir başka deyişle, Rize çayı coğrafi işaretli olarak
satılacak siyah çay harmanları sadece Rize yöresinden gelen yaş çay lotlarından
yapılmalıdır. Örnek olarak Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’ndeki numaralandırma
incelenmelidir.
- Çay hasadında yapraklar, usulüne uygun toplanamamaktadır. Standart ve uygun
olmayan hammaddenin işlenebilmesi için, orijinal ortodoks yönteminin modifikasyonu
gerekmiştir (CTC, rotervan, Çaykur yöntemi vb). Rize’deki çay işlemeleri farklı farklı
modifikasyonlarla siyah çayı işlediğinden, coğrafi işarete konu olacak tek bir çay işleme
yönteminden ayrıntılı olarak bahsedilemez. Ancak, bizce kart yaş yaprakların oran olarak
az olduğu ilk hasat çaylarının, rotervan kullanılmadan klasik ortodoks yöntemine göre
kıvrılmış siyah çay lotlarının sadece Rize çayı coğrafi işaretli olarak satılması kaliteyi
yükseltecek itici bir güç olacaktır.
- Rize çayını diğer yörelerdeki çaydan ayırt edebilmek için, topraktaki elementleri izlemek
bir yoldur. Rize’de yetişen çayların diğerlerinden farkı, buraya özgü kayaçlar nedeniyle
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yüksek element konsantrasyonlarına sahip olduğu belirtilmektedir. Öte yandan bazı
araştırmalar, bitki besin elementlerinin yetersizliğinden bahsetmektedir. Hem bu durumu
açıklığa kavuşturmak hem de Rize’de yetişen çaylardan yapılan siyah çayları takip etmek
için hem siyah çayda hem de toprakta element analizleri yapmak mümkündür.
Başta Rize’dekiler olmak üzere, toprağın pH’sı aşırı azotlu gübre kullanımından dolayı
çok düşmüş, çayın en uygun gelişme göstereceği pH sınırlarından da (4.5-6) aşağıya
inmiştir. Bu durumun giderilmesi için, coğrafi işaret tescili sağlandığında doğru
gübrelemeyi içeren çiftçi eğitimleri yapılmalı ve bir süre sonra da coğrafi işaret
kapsamında denetime tabii tutulmalıdır.
Türkiye’de üretilen çayların kaliteleri, Siyah Çay Tebliğinde belirtilen standartlara göre
belirlenmiştir. Rize çayına özgü kaliteyi ölçecek ek bir standart ölçüm bulunmamaktadır.
Bu nedenle, coğrafi işaret uygulaması başladığında denetim için çeşitli aşamalarda
örnekler (toprak örnekleri dahil) alınmalı, bu örnekler üzerinde standartlar dışında daha
ayrıntılı analizler (örneğin ICP-MS ile element analizleri, siyah çaydaki kateşinler - EC
(epikateşin), ECG (epikateşin gallat), EGC (epigallokateşin), EGCG (epigallokateşin-3gallat)- gallik asit ile TF/TR) yapılarak Rize çayının karakteristikleri daha ayrıntılı olarak
çıkarılmalıdır.
Coğrafi işaret tescili sağlanırsa, denetlemede ayrıntılarının açıklandığı 30047 sayılı
yönetmeliğin madde 44, 45 ve 46 göz önünde bulundurulmalıdır. Rize çayı coğrafi işareti
için, tarladan raflarda satılmaya hazır hale gelen siyah çaya kadar eğitim ve denetim ağı
kurulması hedeflenmelidir. Bunun için Yağmur Ormanları Birliği uygulaması incelenebilir.
6769 sayılı Kanunun ve yönetmeliğinin 42. maddesine3 değişiklik de yapılabildiğinden,
yukarıda sayılan analiz teknikleri kullanarak denetime uygun daha ayrıntılı
kimyasal/fiziksel kriterler belirlenebilir ve tarladan rafa teknik özellikler daha ayrıntılı hale
getirip, tescil belgesine konması istenebilir.
Birçok KOBİ, çaylarını kendi markalarıyla paketleyip satmak yerine dökme olarak büyük
firmalara vermektedir. Bu firmalar, paketleyip pazarlama imkanları olsa coğrafi işareti
kullanacaklarını belirtmiştir. Rize çayı tescili sağlandıktan sonra, ÇAYMER bu KOBİ’lere
destek olmalı, en azından bir miktar çaylarının coğrafi işaret amblemli ve logolu olarak
ÇAYMER paketlenme biriminde paketlenmesi sağlanmalıdır.
Rize çayı coğrafi işaret olarak tescil edilirse, tanıtımda uygun ifadeler kullanılmalıdır.
Coğrafi işaret tescilinde, Rize çayının pestisit kullanılmadığından son derece sağlıklı
olduğu ayırt edici bir özellik olarak verilmektedir. Ancak, aşırı gübre kullanımı,
karayollarına yakınlıktan kaynaklanan hava kirliliğinin etkisi çayda kirlilik unsurlarıdır.
Bunların göz ardı edilmeyerek uygun tanıtım sloganları geliştirilmelidir.
Çay sektörü tarladan satışa değin çeşitli sorunlarla uğraştığından, coğrafi işaretli alında
bile istenilen nitelikte çay üretilmesi zordur. Rize çayı coğrafi işaret olarak tescil edilirse,
bu fırsat reklam amaçlı etkinliklerden çok, bu fırsatı reklam yapmaktan çok, sektörün
sorunlarının çözümü için sektör çalışanlarını eğitme ve denetleme şeklinde
değerlendirmek gereklidir.

-

-

-

-

-

-

3

30047 sayılı Yönetmelik Made 42 “Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün
adının tescile konu özelliklerinde iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve üretimde yeni
metotların geliştirilmesi gibi nedenlerle değişiklik olması veya tescil belgesinde yer alan
bilgilerde hata bulunması halinde değişiklik talebi, menfaati bulunanlar tarafından Kuruma
yapılabilir…”

Sayfa 25 / 35

Kaynaklar
Anonim. 2014 Yılı Laboratuvar Faaliyet Raporu, Rize, Aralık 2014
Anonim. Ayın Kitabı http://www.tb.org.tr/dosya/AYIN_KTABI.pdf
Anonim. Coğrafi İşaret Başvuru Rehberi
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/getFile?fileId=6B3F914C-E72C-437C-8A30F50C51DE0A23 erişim tarihi 23 Aralık 2017
Anonim. Rize Master Planı. Tarihsiz
Aslan N ve Toğrul H. Türk Çaylarında Kalite Parametreleri ve Mineral Maddelerin Farklı
Demleme Koşullarında Deme Geçme Miktarları. Gıda / The Journal of Food. Yıl 1995, Cilt
20, Sayı 3: 179-185.
Balcı, M. vd "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin
Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Durumları." Toprak Su Dergisi 5.2 (2016): 65-74.
Bayrak, A. İşlenmiş Türk Çaylarının Uçucu Aroma Bileşimi Üzerine Araştırma. Proje No TARP2542. Ağustos 2002. Ankara
Beriş, FS. vd "Evaluation of genetic diversity of cultivated tea clones (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) in the eastern black sea coast by inter-simple sequence repeats
(ISSRS)." Genetika 48.1 (2016): 87-96.
Cengiz, M.F. vd. "Geographical origin of imported and domestic teas (Camellia sinensis) from
Turkey as determined by stable isotope signatures." International Journal of Food
Properties 20.12 (2017): 3234-3243.
Compendium of Guidelines for Tea (Camellia sinensis) (Former ETC Document) Tea and
Herbal Infusions Europe, Issue 4 | 13th May, 2016
ÇAYKUR. Çay Sektörü Raporu, 2016.
Dündar, A. "Çay’ın Karadeniz Bölgesi İçin Önemi ve Tarihi Seyri." Karadeniz İncelemeleri
Dergisi.11.21 (2016): 269-280.
Görür, FK vd "Radionuclides and heavy metals concentrations in Turkish market tea." Food
control 22.12 (2011): 2065-2070
Gürses, ÖL ve Artık, N. Türk çayında ve Deminde Sodyum, Potasyum, Kalsiyum Miktarı ve
Deme Geçme oranı Üzerinde Araştırma. Yıl 1983, Cilt 8, Sayı 2: 55-60
Hudaykuliyev, Y. vd "Variables affecting fluoride in Turkish black tea." Fluoride 38.1 (2005):
24-29.
https://worldoftea.org/tea-chemistry/
Ilgaz, Ş ve Turna T. Siyah Çay Üretim Teknolojileri. Standart Yıl: 51 • Sayı: 607 • ARALIK
2012. s: 37-41

Sayfa 26 / 35

Kaçar, B. Çay analizleri: çay ve çay topraklarının kimyasal analizleri. Çaykur. 1991
Kaçar, B. Yapraktan Bardağa Çay. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, 1992
Kaçar B. Çay-Çay Bitkisi, Biyokimyası, Gübrelenmesi, İşleme Teknolojisi. sayfa 355. Nobel
Yayın No: 1549. Yıl 2010
Kafkas, S. vd "Polymorphism and genetic relationships among tea genotypes from turkey
revealed by amplified fragment length polymorphism markers." Journal of the American
Society for Horticultural Science 134.4 (2009): 428-434.
Karadağ, A. vd "Effect of Microwave Technology on Some Quality Parameters and Sensory
Attributes of Black Tea." Czech Journal of Food Science 34.5 (2016).
Kelebek H., LC-DAD-ESI-MS/MS characterization of phenolic constituents in Turkish black
tea: Effect of infusion time and temperature. Food Chem. 2016 Aug 1;204:227-38.
Keser, Recep, et al. "Radionuclide concentration in tea, cabbage, orange, kiwi and soil and
lifetime cancer risk due to gamma radioactivity in Rize, Turkey." Journal of the Science of Food
and Agriculture 91.6 (2011): 987-991.
Kılıç, Önder, vd. "232Th, 238U, 40K, 137Cs radioactivity concentrations and 137Cs dose rate
in Turkish market tea." Radiation Effects and Defects in Solids 164.2 (2009): 138-143.
Küçük, M. Çay (Camellia Sinensis) Bitkisinde Bulunan Ağır Metallerin (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe,
Cr, Co, Mn) Farklı Sürgün Dönemlerindeki Miktarlarının Karşılaştırması Projesi. Program
Kodu: 2229. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Temmuz 2017. Rize
Mahmutoğlu H. Çay Bitkisinin Yetiştirilmesi. Standart. Yıl: 51, Sayı: 607, Aralık 2012.
MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Yiyecek İçecek
Hizmetleri Çay Hazırlama ve Servisi. Ankara 2006
Müftüoğlu, NM vd. Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki
Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler. Kriter Yayınevi. 2012.
İstanbul.
Narin, I. vd. "Heavy metals in black tea samples produced in Turkey." Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology 72.4 (2004): 844-849.
Nas S ve Öksüz M. "Siyah Çayda Kalite". Gıda / The Journal of Food. Yıl 1987, Cilt 12, Sayı
3: 157-162.
Nas, S. vd. Değişik Yörelerde Üretilen Farklı Sürgün Dönemi Yaş Çay ve Bu Çayların Farklı
Fabrikasyonu Sonucu Elde Edilen Siyah çayın Total Kül, Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül
İçerikleri. Yıl 1991, Cilt 16, Sayı 4: 241-247
Nas, S vd. K and Ca content of fresh green tea, black tea, and tea residue determined by Xray fluorescence analysis. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung. 196.1
(1993): 32-37.
Nur, A vd "Determination of essential and non-essential elements in various tea leaves and
tea infusions consumed in Turkey." Food Additives and Contaminants: Part B 5.2 (2012): 126132.

Sayfa 27 / 35

Öksüz M. 1987. Morphological, yield and quality properties of tea clones in Turkey (Çay
İşletmeleri. Genel Müdürlüğü, Çaykur, Rize, Turkey, No. 8.
Özdemir, F vd. "Mineral contents of different classes of black tea produced by Orthodox and
Caykur methods." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.EK4 (1999): 809-816.
Özkutlu vd. Rize İlindeki Bazı Çay Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element
Düzeylerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (2), 94-103, 2015
Özkutlu vd. Bazı Çay Bahçelerinin B (Bor) Beslenmesi ve Toprak Özellikleriyle İlişkilerinin
Belirlenmesi. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:1, 2016,125-136/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,
Vol:6, No:1,2016,125-136
Özyazıcı, M.A. vd. "Çay yetiştirilen tarım topraklarının reaksiyon değişimleri ve alansal
dağılımları." Toprak su dergisi 2.1 (2013).
Özyazıcı, MA vd. "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro
bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile
haritalanması." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16.2 (2015): 187-202.
Poyrazoğlu E.S ve Gürses Ö.L. İşlenmiş Türk Çaylarının Kaliteleri Üzerinde Araştırma. Yıl
1991, Cilt 16, Sayı 3: 201-208
Poyrazoglu, E.S. vd. "Determination of Flavanols and Caffeine and Antioxidant Activity of
Fresh Young Shoots of Tea (Camellia Sinensis) Grown in Turkey." ICOS 2004. s:741-745
Sevim, E. vd "Determination of The Microflora, Quality and Mineral Substance Contents of
Black Tea (Camellia sinensis)." Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12.3 (2016): 367374.
Seyis, F. vd "Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and
Possibilities." Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics 4.1 (2018): 60-69.
Sharon, W. "The Turkish Tea Garden: Exploring a “Third Space” With Cultural
Resonances." Space and Culture 20.1 (2017): 56-67.Tınkılıç, A ve Uyanık, N.
"Spectrophotometric determination of the tannin contents of various Turkish black tea, beer
and wine samples." International journal of food sciences and nutrition 52.3 (2001): 289-294.
Wetherilt H. vd. Türk Çaylarının Nesnel Kalite Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi. Gıda /
The Journal of Food. Yıl 1991, Cilt 16, Sayı 3: 209-216
T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Rize İl
Raporu Mayıs 2013. Giresun
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Çayda Oksidasyon. Gıda Teknolojisi. Ankara, 2010.
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Çay Hasadı. Gıda Teknolojisi. Ankara, 2011.
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Çay Soldurma. Gıda Teknolojisi. Ankara, 2011.
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Siyah Çayda Kıvırma. Ankara, 2011.
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Siyah Çayda Kurutma. TC Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara, 2011.
TC Milli Eğitim Bakanlığı. Çay Yetiştiriciliği. Gıda Teknolojisi. Ankara, 2013.

Sayfa 28 / 35

Toman, J. vd "Transfer of ochratoxin A from raw black tea to tea infusions prepared according
to the Turkish tradition." Journal of the Science of Food and Agriculture (2018).
Turak, A. vd. Karadeniz Bölgesi Sistematik Koruma Planlaması. Ankara. Doğa Koruma
Merkezi. 2011.
Türk Standartları. Yaş Çay Yaprağı. TS 3225 / Nisan 1978.
Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği. Tebliğ No: 2008/42. 12 Ağustos 2008. Resmî Gazete
Sayı: 26965.
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği. Tebliğ No: 2009/6.
Yayımlandığı R. Gazete : 06.02.2009-27133 .
Yaprak S vd. "Radiocesium activity in Turkish tea followed the Chernobyl after thirteen
years." Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application. Proceedings. 2000.
Ye, N. S. "A minireview of analytical methods for the geographical origin analysis of teas
(Camellia sinensis)." Critical reviews in food science and nutrition 52.9 (2012): 775-780.
Yusuf, A. "Determination of the radioactivity in the Turkish tea samples." Karaelmas Fen ve
Mühendislik Dergisi7.1 (2017): 68-73.

Sayfa 29 / 35

Ekler
Ek 1 Logo yarışmasında üretilen ve RTB’ye sunulan logolar
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Ek 2: Anketi yanıtlamış kişilerin çalıştığı kuruluşlar
5014 Çayeli Kalkinma Kooperatifi
Akşam Çay San Tic Ltd Şti
Aktarım Gübre Çay San (Akkuş Fab)
Baki Çay Madencilik Gıda İnşaat San.İnş. Tic.Ltd. Şti (Meltem Çay)
Berberoğlu Tadım Gıda San.İnş. Tic.Ltd. Şti
Çaykur
Fazlıoğlu Çay San Ltd Şti
Ferah Çay San Tic Ltd Şti
Filiz Çay Sanayii ve Ticaret AŞ.
Hancı Çay (Karahancı Gıda Sanayi Ticaret ve Ltd. Şti)
Hantal-San Çay San ve Tic Ltd Şti
Hopaçay Kooperatifi
Işık Çay ve Gıda Pazarlama Nakliyat San Tic Şti AŞ
Kaan Çay San Tic Ltd Şti
Kalender Çay San Ltd Şti
Kanaat Çay San Tic Ltd Şti
Kaptan Çay San
Karaca Çay AŞ
Köseoğlu Çay San
Maltepe Çay San. Tic. Anonim Şti
Naz Çay (Empu Çay Fab) San Tic Ltd Şti
Neşe Çay Gıda İnş Mak Paz İth İhr Ltd Şti
Nurçay (İsar Gıda San Tic. AŞ)
Ofçay AŞ Hamidiye Fabrikasi
Okumuş Çay ve Gıda San Tic AŞ
On Çay San Tic Ltd Şti
Öz-Gür Çay San AŞ
Özkaraca Çay San Dış Tic A.Ş
Pekmezli Çay San ve Tic AŞ
Risaş-Rize Çay San AŞ
Rize Tevfik İleri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
Rize Ticaret Borsasi
Sembol Çay Üretim Paz San Tic Ltd Şti
Vega Gıda San AŞ
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Ek 3: Anket
ÇAY İŞLETMELERİNİN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE YAKLAŞIMI TESPİTİ ANKETİ
Değerli Katılımcı,
Bu soruşturma iki tip sorudan oluşmaktadır. Birinci tip, işletmenizin “Rize çayı”nın coğrafi işaret olarak
tescillenmesine bakış açınızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. İkinci tip ise, “Rize çayı”nın coğrafi
işaret olarak tescillenmesi durumunda hangi aşamalarda desteğe ihtiyacınız olabileceğini görmek için
planlanmıştır.
İşletme Adı
Yanıtlayan Kişi(ler) ve
Sorumlulukları
Hangi ürünü üretiyorsunuz?
Yuvarlak içine alınız.

Siyah Çay

Yeşil Çay

İşletmenizin tescilli markası var mı?
Varsa nedir?
İşletmenizin patent veya faydalı
model tescili/başvurusu var mı?
Konusu nedir?
“Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri
bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke
ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir” (6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu) Bu tanıma göre, sizce Rize çayı coğrafi
işaret olarak tescil edilebilir mi? İşaretleyiniz.

EVET

HAYIR

BİLMİYORUM

Sizce Rize’de yetiştirilen ve işlenen siyah çay (“Rize çayı”)
Türkiye’deki diğer çaylardan ayırt edilebilir mi? Evetse,
sizce hangi özelliği farklı? Belirtiniz: …….

EVET

HAYIR

BİLMİYORUM

Sizce Rize’de yetiştirilen ve işlenen çay (“Rize çayı”)
Dünya’daki diğer çaylardan ayırt edilebilir mi? Evetse,
sizce hangi özelliği farklı? Belirtiniz: …….

EVET

HAYIR

BİLMİYORUM

Sizce “Rize çayı” coğrafi işaret
olarak Türk Patent ve Marka
Kurumu tarafından tescillense ne
açıdan faydalı olur? Birden fazla
işaretleyebilirsiniz.

Sizce “Rize çayı” coğrafi işaret
olarak tescillenirse ne gibi olumsuz
etkiler olur? Birden fazla
işaretleyebilirsiniz.

Yaş çay alımında, yaş çayı
bekletmemek için bir önleminiz var
mı? İşaretleyiniz.

GEREK
YOK

Rizeli üreticiler, daha fazla kazanç sağlar.
Çiftçilere ve çay fabrikalarına daha iyi ürün üretmek için itici güç olur.
Rize daha çok tanınır ve kalkınır.
Ürün taklitçiliği azalır
Ne faydası olur ne zararı, birşey değişmez.
Fikrim yok
Diğer (belirtiniz)
Küçük işletmeler coğrafi işarete uygun nitelikte üretim yapamaz.
Coğrafi işaret denetimi yapılamazsa taklitçiler artar, Rize çayının ünü
zedelenir
Ne faydası olur ne zararı, birşey değişmez.
Fikrim yok
Diğer (Belirtiniz)
Önce gelen çifçiyi alıyoruz.
çayı solmaya başlamış olan üreticiyi öncelikli alıyoruz.
Anlaşmalı çifçilerimiz var, randevu usulü toplatıp en taze halinde
alıyoruz.
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
Tecrübeli personelimiz alıyor
Meslek yüksek okulu mezunu Çay Eksperimiz var
Yorum yok
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İşletmenizde yaş çay alımını kim
yapıyor? İşaretleyiniz.
İşletmenize en çok hangi ilçelerden
yaş çay geliyor? Yuvarlak içine
alınız.

Çay yaprağı elle “İkibuçuk yaprak”
olarak toplansa daha yüksek fiyata
satın alır mısınız? İşaretleyiniz.

İşletmenizde soldurmada hangi
yöntemi kullanıyorsunuz? Birden
fazla işaretleyebilirsiniz.

İşletmenizde kıvırmada hangi
yöntemi kullanıyorsunuz?

İşletmenizde oksidasyonda
(fermentasyon) hangi sistemi
kullanıyorsunuz? İşaretleyiniz.

Diğer (Belirtiniz)
Arhavi
Borçka
Hopa
Çanakçı
Espiye,
Eynesil
Görele
Güce
Tirebolu
Rize (Merkez)
Ardeşen
Çamlıhemşin
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
Hemşin
İkizdere İyidere
Kalkandere
Pazar
Trabzon (Merkez)
Araklı
Beşikdüzü
Çaykara
Dernekpazarı
Hayrat
Köprübaşı
Of
Sürmene
Vakfıkebir
HAYIR
EVET
GEREK
ALIM FİYATINA BAĞLI,
YOK
ÖRNEĞİN… TL/kg

Doğal soldurma (herhangi bir makine kullanmadan)
Kontrollü koşullarda soldurma – Sabit Traf sistemi
Kontrollü koşullarda soldurma – Hareketli (kontini) Traf sistemi
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
Ortodoks
Ortodoks + Rotervan
Ortodoks + CTC
Rotervan + CTC
CTC+CTC
Yukarıdaki tüm bileşenleri duruma göre kullanıyoruz.
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
Sabit oksidasyon sistemi
Hareketli (kontini) oksidasyon sistemi
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
Marshall tipi fırınla kurutma

İşletmenizde kurutmada hangi
sistemi kullanıyorsunuz?
İşaretleyiniz.
İşletmenizde son ürün çayın
duyusal özelliklerini
(RENK/TAT/KOKU) kim kontrol
ediyor? İşaretleyiniz.

Hamro tipi fırınla kurutma
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
Sertifikalı tadım personelimiz var
Meslek yüksek okulu mezunu Çay Eksperimiz tadıyor
Üretim personeli tadıyor
Kalite kontrol müdürümüz tadıyor
Laboratuvar şefi tadıyor
Yorum yok
Diğer (Belirtiniz)
ANALİZ

Evet / Hayır /Gerek Yok /
Rizde’de yaptıracak lab.yok

Rutubet
Siyah çayda hangi analizleri yapıyor
veya yaptırtıyorsunuz?
Evet / Hayır / Gerek Yok / Rizde’de
yaptıracak laboratuvar yok
şeklinde yanıtlayınız.

Kül
Toplam Toz Çay Miktarı
Okside Olmamış Parça Tayini
Su Ekstraktı Tayini
Ham Selüloz Tayini
Suda Çözünen Kül Miktarı
Suda Çözünen Külde Alkalilik
%10'luk HCl de Çözünmeyen Kül
Pestisit

Sayfa 33 / 35

Mikrobiyolojik testler (örneğin küf-maya,
koliform, Salmonella vb)
Ağır metaller (örneğin kurşun,
kadmiyum vb)
Mikotoksinler (örneğin aflatoksin)
ÇAYMER sizce hangi çay
analizlerini yapmalıdır?
İhtiyaçlarınızı yazınız.
Eklemek istediklerinizi/ görüşlerinizi
yazabilirseniz seviniriz.
ANKETİ DOLDURDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Haziran ayındaki ziyaretler sırasında ankete eklenen sorular
İşletmenizde kaç teknik personel var ve hangi meslek/okul mezunu?
Bu ziyarette bilgilendirme yapılan konular

coğrafi işaret, marka
patent, faydalı model
tasarım
EVET HAYIR

İşletmeniz “Rize çayı” coğrafi işaretini kullanarak ürünlerini satmak ister
mi?
EVETse paketlemede şu amblem ve logo kullanılacak, paket tasarımına ekleyebilir misiniz?
Logoyu beğendiniz mi?
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This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey

Sorumluluk Reddi
Bu belge, hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyetinin görüşlerini yansıttığı
şeklinde yorumlanamaz.

