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İÇERİK: 

- Giriş 

- Kapsam, Metodoloji 

- Türkiye’deki Tanıtım Grupları 

1) Fındık Tanıtım Grubu 

2) Narenciye Tanıtım Grubu 

3) Su ürünleri tanıtım grubu 

4) Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım 

5) Un ve Unlu Mamüller Tanıtım 

6) Kuru Meyve Tanıtım Grubu 

7) Kanatlı Tanıtım Grubu 

8) Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar 

- Türkiye’deki Tanıtım Grupları Özet ve Değerlendirme 

- Dünyadan Örnekler 

 

 1) Sri Lanka Çay Kurulu 

     2) Kenya Çay Müdürlüğü 

9) Hindistan Çay Kurulu 

- Dünyadaki Çay Kurulları Özet ve Değerlendirme 

- Sonuç ve Değerlendirmeler 
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C3.1.1. TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ BENZER TANITIM GRUPLARININ YAPISININ VE 
AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ  

 

GİRİŞ 

Bu raporda öncelikli olarak Türkiye’deki ve dünyadaki sektörel tanıtım gruplarının yapısı ve 

fonksiyonlarının incelenmesi planlanmıştır. Bu çalışmanın hedefi, tanıtım gruplarının 

aktivitelerinden iyi örnekleri analiz etmek, kurulacak olan Çay Tanıtma grubu için dersler 

çıkarmak ve grubun etkinlik ve verimini arttırmaktır. 

Fakat 14 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğ ile Türkiye’de 2010 

yılından bu yana faaliyet gösteren Sektörel Tanıtım Gruplarının kapatılmasına ve yerine 

Türkiye Tanıtım Grubunun kurulmasına karar verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik de 11 

Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu son gelişmeler doğrultusunda hazırlanan raporda diğer Tanıtım gruplarının yapısı ve 

bütçelendirilmesinin detaylarından çok belirledikleri hedefler, yaptıkları aktiviteler, alınan 

sonuclar, çıkarılabilecek dersler kısmına odaklanılmıştır. Ayrıca dünyadan örnekler de 

incelenerek, Ulusal Çay Kurulları ve Çay Tanıtım gruplarının yapısına ve fonksiyonlarına da 

bakılmıştır.  

KAPSAM, METODOLOJİ 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’den 8 sektörel tanıtım grubu, dünyadan ise 3 Ulusal Çay Kurulu 

incelenmiştir 

Bu çalışmada tanıtım gruplarının internet sitelerindeki bilgilerden, basında ve diğer 

kaynaklarda yer alan bilgilerden ve bu gruplarda yer almış yetkililerden bir kısmı ile yapılan 

görüşmelerden yararlanılmıştır. Ana hatlarıyla 3 başlık altında, grubun yapısı, kendi belirttikleri 

hedefleri, amaçları ve yaptıkları başlıca aktiviteler ele alınmıştır. 

Çalışma dahilinde Türkiye’den incelen örnekler: 
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1) Fındık Tanıtım Grubu 

2) Narenciye Tanıtım Grubu 

3) Su ürünleri tanıtım grubu 

4) Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım 

5) Un ve Unlu Mamüller Tanıtım 

6) Kuru Meyve Tanıtım Grubu 

7) Kanatlı Tanıtım Grubu 

8) Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar 

Dünyadan incelenen örnekler ise: 

1) Sri Lanka Çay Kurulu 

2) Kenya Çay Müdürlüğü 

3) Hindistan Çay Kurulu 

 
İÇERİK 

 
TÜRKİYE’DEKİ TANITIM GRUPLARI  
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Öncelikle Türkiye’deki sektörel tanıtım gruplarını tek tek ele alındı, hepsine detaylı olarak 
bakıldıktan sonra da bu gruplarla ilgili çıkarımlar listelendi.   

1)FINDIK TANITIM GRUBU (FTG): 

 

* Grubun Yapısı: 

Fındık Tanıtım Grubu (FTG), Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri Yönetim 

Kurulu'ndan 5 üye; İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri Yönetim Kurulu'ndan 

4 üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmuştur 

* Misyonu / Amacı / Hedefleri: 
 
Fındık Tanıtım Grubu'nun misyonu, Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatında %20 gibi çok önemli 
bir paya sahip olmasına rağmen, 600-700.000 ton/kabuklu gibi fazla rekoltenin olduğu yıllarda 
elde kalan 100-200.000 ton/kabuklu fındığın meydana getirdiği ekonomik kayıp ve sosyal 
problemlerin telafi edilebilmesi için iç ve dış tüketiminin arttırılmasına yönelik reklam ve 
tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek şeklinde belirlenmiştir. 
 
Bu amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyecek nitelikteki AR-GE 
çalışmalarının çeşitli bilimsel kurumlara yaptırılması da FTG’nin görevi arasında.  
 
* Aktiviteler: 
 
A) Genel Tanıtım Faliyetleri: 
 
- Fındık üretimi, işleme tesisleri ve sağlığa faydaları gibi bilgileri içeren bir video filmi hem 

Türkçe hem de İngilizce, Almanca, Çince, Japonca ve İspanyolca dillerinde  hazırlatılıp yurtiçi 
ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde de kullanılmıştır.  

 
- İkinci olarak Fındığın hasadından nihai tüketiciye ulaştığı döneme kadar bütün evreleri 

anlatan ve fındık işleme sanayiinin ulaştığı mevcut durumu gözler önüne seren bir tanıtım 
filmi; Türkçe, İngilizce, Japonca ve Çince versiyonlarda hazırlanmış, ve filminin tamamlayıcısı 
olarak da fındık ile ilgili görüntü, fotoğraf, animasyon, ses ve yazılar ile istatistiki bilgiler ve 
mevcut fındık standartlarına yer verilen bir tanıtım CD'si tamamlanmıştır.  

 
B) Türkiye Pazarına Yönelik Çalışmalar: 
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- Yurtiçi fındık tüketimini arttırmak için 2 ayrı dönemde reklam kampanyası. Fındığın sağlığa 
faydalarını ön plana çıkaran bu kampanyada Televizyon, sinema, radyo, dergi, outdoor 
mecraları kullanılarak çok geniş çaplı bir tanıtım yapılmıştır. 

 

 
 
- Çeşitli Etkinlik ve Sponsorluk aktiviteleri düzenlenmiştir.  

- “Fındıklı Yemekler Yarışması”, “Unutulmuş ve Bilinmeyen Fındıklı Tarifler”, “Dünya 
Fındık Lezzetleri” gibi çeşitli yemek yarışmaları düzenlenmiş, yemek kitapları 
basılmış, aktivitelerde kullanılmıştır 

 
 
 

 
 
 
- Fındığın sağlıklı yaşamla olan bağlantısını desteklemek amacıyla bu konudaki 

otoritelerden biri olan, hem Türkiye’de hem Amerika’da çok tanınan, New York 
Presbyterian Hospital'da Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. 
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Mehmet Öz’ün İstanbul’da gerçekleştirdiği konferansa sponsor olunmuş ve bir info 
stand ile iştirak edilmiştir. 

 
 
- Numune dağıtımı aktiviteleri: 

- Türk Hava Yolları uçuşları, 23 Nisan Dünya çocukları buluşması gibi hem yurtiçi 
hem de yurtdışı kitleye hitap eden ortamlarda kavrulmuş fındık paketlerinin 
dağıtımı yapılarak, daha fazla kişinin Türk fındığını tatması ve haberdar olması 
sağlanmıştır. 

 
C) Yurtdışı Pazarlardaki Aktiviteler  
 
Yurtdışı pazarında yoğun aktiviteler Amerika, Japonya, Hindistan, Çin, Japonya 
pazarlarında yapılmış, diğerler pazarlara da fuar katılımı şeklinde destek olunmuştur. 
 
Amerika: 
Amerika pazarında 1997 yılında başlayan tanıtım kampanyaları 2010 yılına kadar 
yoğun bir şekilde devam etmiştir.  
 
- Amerika pazarında yoğun bir kampanya yürütülmüş. Amerika’nın büyük reklam 
ajanslarından biri ile anlaşılmış. Fındık ürünlerinin Amerikan damak tadına hitap 
etmediği şeklindeki inancı yıkmak için öncelikle geniş çaplı pazar araştırmaları 
yapılmış, buradan çıkan düşünce ve yorumlarla hazırlanan CD, broşür ve diğer 
malzemeler daha sonraki  katılınan toplantılarda, görüşmelerde fuarlarda aktif olarak 
kullanılmıştır. 
- Amerika’ya özel bir websitesi hazırlanmış, fındıkla ilgili her türlü bilginin buradan 

aktarılması sağlanmış 
- Gıda sanayinin önde gelen firmaları ile toplantılar düzenlenmiş ve fındığın 

kullanımını teşvik etmek için  çalışmalar yapılmıştır 
- Gıda sektörüne yönelik dergi ve TV programlarında fındıkla ilgili reklamlar, 

makaleler, tarifler yayınlanmıştır  
- Amerika’da bu yapılan çalışmalar sonucu halka ilişkiler ve iletişim alanlarında çeşitli 

ödüller alınmış fakat istenen ihracat rakamları yakalanamamıştır. 
 
Hindistan: 
Hindistan’a yönelik tanıtım çalışmaları 2005 yılında başlamış, ana hatlarıyla Hint gıda 
üreticilerinin Türkiye’de fındık yetiştirme ve üretim alanlarını gezmesini sağlayan bir iş 
gezisi, Hindistan’da düzenlenen medya ve sanayicilere yönelik bir resepsiyon ve 
tanıtım toplantıları şeklinde olmuştur. 
 
Japonya: 
2000 yılından itibaren başlayan aktiviteler ana hatlarıyla 
- Japon sert kabuklu meyveler birliği üyeleriyle beraber bir Türk Fındığı Japanya 

Tanıtım komitesi kurulmuştur. 
- Japonya’ya özel bir internet sitesi açılmıştır 
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- Gazete , dergi ilanları, sektörel yayınlarda verilecek fındıklı tarifler içeren dergi ekleri 
hazırlanmıştır 

- Basın toplantıları, seminerler, aşçılık okullarında aktiviteler düzenlenmiştir 
- Japonya’nın 2 önemli yerel üreticisi ile fındıklı çikolata ürünleri geliştirilmiş ve satışa 

sunulmuştur 
- Japonya’da ithalatçı, imalatçı ve medya temsilcilerinden oluşan bir grubun 

Türkiye’ye gelerek, iş ziyaretleri yapması organize edilmiştir 
- Çeşitli fuar katılımları (Foodex Japan gibi) organize edilmiştir. 
- Okullarda , alışveriş merkezlerinde, Carrefour mağazalarında stand kurulmuş, fındık 

dağıtımı (sampling) yapılmıştır. 
- Japonya’nın en büyük kahve mağazaları zincir Doutor ile bir işbirliği çalışması 

yapılmış. Firmanın tüm Japonya’ya yayılmış 1,150 mağazasında özel fındıklı içeçek, 
tatlı ve çerez ürünleri bir tanıtımla beraber satışa sunulmuş. Ayrıca gazete ve 
internet üzerinden desteklenen bir hediye kampanyası yapılarak toplamda yaklaşık 
890,000 kişiye ulaşıldığı tahmin edilmektedir. 

 
Çin: 
2001 yılından itibaren başlayan aktiviteler ana hatlarıyla 
- Öncelikle Çin’de tanınmayan fındık için bir isim araştırması yapılmış ve Weizhenguo 

adı findık için uygun bulunmuştur 
- Bu ülkedeki çalışmaların desteklenmesi için Çince bir web sitesi kurulmuştur 
- Türk Fındığı Tanıtım Merkezi açılmıştır 
- Bazı süpermarketlerde fındık satışa sunulmuş, standlar açılmış, okullarda numune 

dağıtımı yapılmış 
- Bir heyet Türkiye’ye iş ziyaretine gönderilmiş 
- Çeşitli fuarlara iştirak edilmiş, teknik seminerler düzenlenmiş, sponsorluklar 

yapılmış, tanıtım şovları düzenlenmiştir. 
 
 
 
 
2) NARENCİYE TANITIM GRUBU (NTG): 
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* Grubun yapısı: 
 
Narenciye Tanıtım Grubu (NTG), 2007 yılı Kasım ayı kurulmuş olup, Sekreteryası Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Başkanlığında, Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliğinden üç ve İstanbul, Ege, Antalya, 
Karadeniz ile Uludağ Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birlikleri yönetim kurullarından birer 
üyenin katılımından oluşur. 
 
 
* Misyonu / Amacı / Hedefleri: 
 
NTG’nin temel amacı yurt içinde tüketimi ve talebi artırmak, yurt dışında ise narenciye 
meyvelerinde Türk Malı imajının ön plana çıkarılarak markalaşma sürecinin tamamlanması ve 
pazarlama-tanıtım faaliyetlerine hız verilmesi suretiyle yurt dışı talep, fiyat ve rekabet 
istikrarının sağlanması şeklinde özetlenmektedir. 
 
* Aktiviteler: 
 
A) Çeşitli ülkelerde fuar katılımları:  

- Ortadoğu WOP, Dubai  
- Foodex, Japonya 
- Fruit Attraction, Madrid 
- Asia Fruit logistica, Hong Kong 
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- Fruit Logistica, Moskova 
- Agro Food, Irak 

 
B) Yurtdışı inceleme heyeti/ iş gezisi  

- Brezilya ve Arjantin’e yönelik Narenciye ürünlerini kapsayan inceleme heyeti gezisi 
düzenlendi 
- Dubai,Abu Dabi, Katar ve Bahreyn’i kapsayan inceleme heyeti gezisi 

 
C) Yurtdışında basın ve alıcılara yönelik özel tanıtım etkinlikleri 

- Romanya: Basın ve büyük tedarik zincilerinin katılımı ile Türk Narenciye tanıtımı 
- Kazakistan:  Almaata Basın Yemeği 
- Rusya/ Moskova: Basın ve iş dünyası yemeği 

 
D) Önemli pazarlarda reklam kampanyası 

- 2010 yılında Rusya’da pop yıldızı Tarkan ile bir reklam kampanyası yapılmış, daha sonra 
bu kampanya Azerbaycan ve Ukrayna’da da devam ettirilmiştir. Ağırlıklı olarak basılı 
mecra ve outdoor’lar kullanılmıştır. 
- Rusya’da düzenlenen “Citrus” kampanyası. Bu kampanya ile 2017 Nisan ayında Rusya’da 
“Golden Print Awards” ödüllerinde ikincilik alınmıştır. 

 
E) Yurtiçinde çeşitli şenlik ve festival organizasyonları, sponsorlukları: “Seferihisar Mandalina 

şenliği”-“Mersin Narenciye festivali” 
 
F) Uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmek için yeni narenciye çeşitlerinin 

üretilmesi çalışmalarına destek olmak, üniversitelerle işbirliği yapmak. 
- Örnek olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ile
 yürütülen "İhracata Uygun Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre 
Kazandırılması Projesi”nden mutasyon yoluyla elde edilen çok erken/erken ve geç 
dönemde olgunlaşan yeni mandarin çeşitlerinin Antalya’da araziye dikimi. 

G) Sektörel sorunlara eğilen, bilgi paylaşımına olanak sağlayan bülten ve yayınlar: 
- Örnek olarak Turunçgil bülteni: Bölgenin turunçgil sorunlarına eğilen, turunçgil 
yetiştiriciliğinde görülen hastalık ve zararlılar konusunda bilgiler ve yorumlar içeren 
turunçgil bültenlerini düzenli olarak yayınlamak, web sitesinde toplamak. 
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3) SU 

ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU (STG): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Grubun yapısı: 
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Su Ürünleri Tanıtım Grubu, 2008 yılında Ekonomi Bakanlığı başkanlığında kurulmuş olup, Ege, 
İstanbul, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliklerinden Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplam 11 üyeden oluşmaktadır. Grubun sekretarya hizmetlerini 
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yürütmektedir. 
 
 
* Misyonu / Amacı / Hedefleri:  
 
Su Ürünleri Tanıtım Grubunun misyonu “Sağlıklı beslenme ve eşsiz lezzetin vazgeçilmez öğeleri 
olarak Türk su ürünlerini sürdürülebilir, izlenebilir ve kolaylık sunan bir ürün olarak insanlara 
sunmak” şeklinde belirlenmiş. 
 
Amacı ise Türk su ürünleri talebini yurtiçi ve yurtdışında arttırmak, imajını geliştirmek,Yurt 
dışında bu ürünleri bir marka haline getirmek, Hedef ve mevcut pazarlarda pazarlama 
stratejilerini etüt etmek, pazarlama aktivitelerini organize etmek ve uygulamaktır. 
 
* Aktiviteler: 
 
A) Çeşitli ülkelerde Fuar Katılımları: 

- Asya su ürünleri fuarı 
- Seafood Expo, Kuzey Amerika  
- Seafood Expo Global /ESE 
- Future fish Euroasia  
- Dubai, Seafex 
- SIAL , Kanada 
- SIAL , Paris 
- Bremen Fish International, Almanya 

 
B) Yurtiçi ve yurtdışı için hazırlanan kampanya görselleri, tanıtım filmleri 
 
C) Yurtiçi için Kamu spotu film çalışması: Su ürünlerinin, sağlıklı beslenme yönü ön plana 

çıkarılarak yapılan bir reklam tanıtım filmi. TV’lerde halen ara ara yayınlanmaktadır. 
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4) 

ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI TANITIM KOMİTESİ (ZZTK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Grubun yapısı: 
 
2007 tarihinde kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi, sayıları 150 milyona ulaşan 
zeytin ağacından elde edilecek zeytin ve zeytinyağının hedef pazarları olarak seçilen ABD, 
Kanada, Japonya, Avustralya, Rusya, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Romanya, Çin gibi 
ülkelerde tanıtımı için kurulmuştur. 
 
 
* Misyonu / Amacı / Hedefleri:  
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Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi amacını şu şekilde belirlemiş:  
- Dış pazara yönelik yapılan çalışmaların arttırılarak ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve "Türk 
Zeytin ve Zeytinyağı" markasını/imajını oluşturmaya yönelik olarak tanıtım kampanyalarının 
yürütülmesi 
- İç pazar odaklı olarak ise; pazarın geliştirilmesi ve tüketimin arttırılması amacıyla tüketici 
bilincini geliştirecek tanıtım faaliyetlerinde bulunulması.  
- Dünya pazarlarının taleplerine yönelik ürün çeşitliliğinin sağlanması ve pazar kanallarının 
genişletilerek sürdürülebilir fiyat politikası uygulanması… 
 
Detaylı hedefleri ise:  
- Zeytinin anayurdunun Anadolu olduğunu tüm dünyaya anlatmak 
- Türk zeytin ve zeytinyağını dünyada rekabetçi konuma getirmek 
- Türk zeytin ve zeytinyağını dünya markası yapmak. 
- Kalitesi üst düzeyde olan Türk zeytinyağını, global anlamda ilk tercih edilen yapmak 
- Küresel pazar kanallarını genişletmek. 
- Mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek. 
- Uzun vadeli planlar yapmak ve bu planları hayata geçirmek. 
- Hedef odaklı etkin çalışmalar yapmak 
- Markalı ihracatı arttırmak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak 
- İç pazarda tüketiciyi bilinçlendirmek ve tüketimin artışını sağlamak 
- Dünya pazarlarını takip ederek ürün çeşitliliğini artırmak 
 
* Aktiviteler: 
 
A) Çeşitli ülkelerde fuar katılımları: 
- Food Hospitality World Mumbai, Hindistan 
- Gulf Food, Dubai 
- International Food Exhibition, Londra 
- Fancy Food, New York  
- SIAL Gıda Fuarı, Paris 
- FHC, Şangay 
- Feira APAS, Brezilya 

 
B) Yurtiçinde tüketimin artması için tanıtım ve bilinçlendirme aktiviteleri: 
- Örnek: “Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli” projesiyle Türkiye’de zeytinyağı tüketimini arttırmak 

için zeytin ve zeytinyağı tadım ve tanıtım aktiviteleri. Özellikle Anadolu’ya yayılan 
AVM’lerde çeşitli aktiviteler düzenlenmesi.  
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5) UN ve 
UNLU 

MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Grubun Yapısı: 
 
Orta Anadolu İhracat Birlikleri Genel Sekreterliği’nin sekreteryasını yürüttüğü Un ve Unlu 
Mamuller Grubu(UTG), bünyesindeki ürünlerin “Türk Markası” altında dünya pazarlarına 
ulaştırılması amacıyla kuruldu. Grubun yapacağı çalışmalarda ilk öne çıkan ürün buğday unu 
olmakla birlikte maya, nişasta gibi diğer ürün gruplarını da kapsamaktadır. 
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* Misyonu / Amacı / Hedefleri : 
 
Kaliteli ve güvenilir üretimlerle dünya pazarlarında “Türk” şemsiyesi altında marka olmak, ürün 
çeşitliliği, rekabet avantajlarıyla, un ve unlu mamulleri, sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünya 
ile paylaşmaktır.Bu amaçla markalaşma, reklam-tanıtım, pazarlama ve benzeri alanlardaki 
girişimleriyle sektör öncülüğü yapmayı hedeflemiştir. 
 
Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, 3 ana hat üzerinden çalışmayı planlamıştır. 
- Mevcut pazarlarda ( Ortadoğu ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri..) 

Türkiye’nin ihracatçı konumunun sağlamlaştırılması 
- Yeni girilen/gelişmekte olan pazarlarda Türkiye’nin etkisinin artırılması 
- Yeni hedef pazarlar belirlenmesi 
 
* Aktiviteler: 
 
A) Çeşitli ülkelerde fuar katılımları: 
 - Gulfood , Dubai 
    - FCBAI, Manila Filipinler 
 - Food Week, Kore 
 - Thaifex World Food of Asia, Tayland 
 
B) Sektörün Yol Haritası ve Stratejik Planı oluşturabilmek için Stratejik Plan Çalıştayı Organize 

edilmesi  
 
C) Yurtdışında çeşitli tanıtım faaliyetleri, eğitimler ve PR çalışmaları  

- İhracatın önemli pazarlarından olan Filipinlerde un denemeleri, firmalara tanıtım 
seminerleri, aşcılar için eğitimler organize edilmesi 

 
D) Sektörde kalite ve standardizasyonu artıracak çalışmalar yapmak. 

-“Kalite Sertifikasyon sistemi” kurulması için ciddi çalışmalar yapılmış, örnek pazar olarak 
seçilen Filipinler’de bunun ilk denemeleri yapılmış fakat bu proje tanıtım gruplarının  
kaldırılması ile tam tamamlanıp uygulamaya geçilmeden yarım kalmıştır. 

 
 
E) Karşılıklı iş ziyaretleri düzenlenmesi 

- Filipinler’le karşılık düzenlenen ziyaretler 
- Brezilya Gıda Endüstrisi Eğitim Okulları ziyaretleri 
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6) KURU MEYVA TANITIM GRUBU (KMTG) 
 
 
 
* Grubun Yapısı: 
 
2012 yılında Ekonomi Bakanlığı önderliğinde kurulan Kuru Meyve Tanıtım Grubu, Ege, İstanbul 

ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve İhracatçıları Birliğinin atadığı 9 üyeden oluşmaktadır. 
Sekreteryasını ise Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği yürütmektedir. 
 
* Misyonu / Amacı / Hedefleri:  
 
- Sağlıklı bir beslenme için, kuru meyvelerin önemini vurgulayarak, Türk kuru üzüm, kayısı, 

incir ve Antep fıstığının tüketim ve satışını arttırmak. 
- Tüketicileri kuru meyvenin faydaları konusunda bilinçlendirmek. 
- Müşterilere kaliteli ürünler ve üstün hizmet sunmak 
 
 
 
* Aktiviteler: 
 
Tanıtım aktiviteleri için belirlenen hedef ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, 
Malezya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Çin , Brezilya. 
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A) Hedef ülkelerde fuarlara katılmak : 

- International Economic Fair, Mostar 
- SIAL China Fair, Çin 
- Seoul Food & Hotel , Güney Kore 
- Gulfood , Dubai 
- Expo Milan 
- CIPFE Beijing International Import Food Expo, Çin 

 
B) Hedef ülkelere özel tanıtım aktiviteleri 

- Önemli bir pazar olan Güney Kore’de 2016/2017 yıllarında bir ajansla çalışıp oraya özel 
bir internet sitesi kurulması, sosyal medyada çalışmalar yapılması, önemli bloggerlarla 
işbirliği yapılarak Türkiye markasının bilinirliğinin arttırılması,  basın için Türkiye gezisi 
düzenlenmesi, marketlerde tadım aktiviteleri organize edilmesi gibi çok kapsamlı tanıtım 
çalışmaları yapılmıştır. 

 
 
 
7) 

KANATLI TANITIM GRUBU (KTG) 
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* Grubun Yapısı:  
 
Türk kanatlı ürünlerinin imajının güçlendirilmesi, kalitesinin, hijyeninin, güvenirliğinin 
duyurulması ve tanıtılması amacıyla,  2011 yılında İstanbul, Ege, Akdeniz Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’nin ortaklığı ile Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 
kurulmuştur. 
 
* Misyonu / Amacı / Hedefleri : 
 
- Öncelikli olarak,Türk kanatlı sektörünün dünyada hak ettiği konuma gelmesi, sektörün 
gelişmesi ve kalkınması için yön verici planlamalar yaparak bu doğrultuda çalışmalar yürütmek  
- Bütün süreçlerde işleyişi koordine etmek, başka ülkelerdeki profesyonel veri ve uygulamaları 
derleyerek sağlanan bilgileri sektöre aktarmak, yurt içinde ve yurt dışında tüketim bilincinin 
oluşmasına öncülük etmek, tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ve sağlıklı beslenme bilincinin 
yerleşmesine aracılık etmek. 
- Kanatlı sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek, ihracatçıların 
potansiyellerini en iyi şekilde kullanacakları yeni pazarlarla tanışmalarına yardımcı olarak, 
Mevcut pazarlarda karşılaştıkları sorunlar için doğru ve yaratıcı çözümler sunarak, Türk 
ihracatçısının daima yanında yer almak ve dünya standartlarında ürünler sunan, karlılık ve 
verimlikle faaliyet gösteren firmalardan oluşan öncü bir sektör olmak 
 
* Aktiviteler: 
 
A) Hedef ülkelerde fuarlara katılmak : 

- Sial Paris 
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- Agrofood Irak 
- Gulfood Dubai 
- Agrofood West Africa, Gana 
- Israfood, Israil 
- Anuga, Köln, Almanya 
- Foodex, Japonya 

 
B) Sektörle ilgili uluslararası veya ulusal çapta önemli toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesini 

sağlamak veya sponsorluk desteği vermek. 
- Yumurta zirvesi 
- Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi 
- Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası Fuarı 

 
C) Yurtiçinde tüketim bilincinin oluşması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi için yapılanlar 

- 2014 yılı sağlıklı beslenme ve bilgilendirme yılı ilan edilmiş, çeşitli tesislere basın gezisi 
düzenlenmiş, doğru bilgi konusunda üniversitelerle işbirliğine gidilmiş. 

 
 
8) MAKARNA , BULGUR, BAKLİYAT ve BİTKİSEL YAĞLAR TANITIM GRUBU (MBTG) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Grubun Yapısı: 
 
Makarna, Bulgur, Bakliyat, Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu 2012’de kurulmuştur. Tanıtım 
faaliyetlerine ivme kazandırmak ve buna bağlı olarak Türk markalı ürünlere yönelik talebi 
dünya çapında artırmak MBTG’nin başlıca hedefidir. 
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* Misyonu /Amacı / Hedefleri : 
 
- Türk makarnasını, bulgurunu, bakliyatını ve bitkisel yağlarını dünya çapında rekabet gücü 

yüksek bir konuma getirmek. 
- Türk ürünlerini bir dünya markası haline getirmek, Türk markalı ürünlerin imajını 

yükseltmek ve marka değerini artırmak. Dolayısıyla markalarının ithalatını artırmak ve Türk 
ekonomisine katkı sağlamak. 

- Küresel pazar kanallarını genişletmek, Varolan pazarlardaki pozisyonu güçlendirmek. 
- Doğru ve sağlıklı beslenme konusunda dünya çapında farkındalık yaratmak 
 
* Aktiviteler:  
 
A) Hedef ülkelerde fuarlara katılmak : 

- Foodex ,Japonya 
- Fihav 2015, Küba 
- SIAL Kanada 
- Gulfood Dubai 
- Foodex Saudi 
- Seul Food & Hotel, Güney Kore 
- FHW Gıda Fuarı Mumbai- Hindistan 
- Worldfood Moskova 
- Alimentaria Meksika  
- Thaifex, Bangkok/Thailand 
- SIAL Paris 
- Summer Fancy Food , NewYork 
- SIAL Brezilya 

 
B) Sektörün sorunları ve hedeflerini belirlemek için; tanıtım grubunun stratejisi ve hedeflenen 

ülkelerin seçilmesi için çalıştaylar düzenlenmesi 
 
 
TÜRKİYE’DEKİ TANITIM GRUPLARI ÖZET VE DEĞERLENDİRME: 

 
1) Türkiye’deki diğer tanıtım gruplarının aktivitelerini incelediğimizde, bütün gruplar 
tarafından ve en fazla sayıda kullanılan tanıtım faliyetinin fuar katılımı olduğu görülüyor. Son 
kullanıcıdan çok sektörel aktörlere yönelik olan bu aktivitenin   katkısı da, katılınan fuar doğru 
seçildiğinde, alan etkin kullanıldığında ve doğru içerik planlandığında çok daha fazla 
olabilmektedir. 
 
2) Çalışma ziyaretleri, iş ziyaretleri de hemen hemen bütün diğer tanıtım gruplarının yaptığı 
bir faliyet. Karşılıklı ikili ilişkileri geliştirme açısından, yerinde görme  ve inceleme şansına sahip 
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olma açısından, satış anlaşmalarını yapma açısından, doğru içerik ve doğru katılımcı ile 
planlandığında çok daha faydalı olması  muhtemel bir aktivite. 
 
3) Bir çok tanıtım grubunun (örn: FTG, ZZTK, KMTG,STG) PR çalışmalarında veya reklam 
kampanyalarında kullandığı Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konusu hem dünyada hem de 
Türkiye’de yükselen trend. Tüketim alışkanlıklarının arttırılmasında ve doğru ürün/markanın 
seçimi yönlendirilmesinde çok önemli. Çay sektörü için de mutlaka değerlendirilmesi gereken 
bir konu. 
 
4) Bazı tanıtım gruplarının (örn. FTG, KMTG, ZZTK ) özellikle yurtdışı aktivitelerinde tadım 
aktivitesi, numune ürün dağıtımı yaptığını görüyoruz. Ürünün hiç tanınmadığı yeni bir pazara 
girildiğinde, veya ürünün farklılığına, kalitesine çok güvendiğimiz durumlarda daha etkili 
olabilen tadım aktivitesi de bu koşulların sağlandığı durumlarda değerlendirilmelidir. 
 
5) Kanatlı Tanıtım Grubunun yaptığı gibi dünya çapında önemli sektörel konferans ve 
etkinliklerin (Dünya Veteriner Hekimler Konferansı) Türkiye’de düzenlenmesini sağlamak veya 
sponsor olmak, hem ülke tanıtımı için faydalı olacak, hem de o sektörün uluslarası bilinirliği ve 
tanınmasını sağlamakta etkili olacaktır. Bu tip aktiviteler değerlendirilmelidir.  
6) Fındık Tanıtım Grubu veya Su Ürünleri Tanıtım Grubunun hazırladığı gibi sektörle ilgili 
kapsamlı tanıtım görselleri, tanıtım videoları, hem yurtiçi , hem yurtdışı her türlü aktivitede 
kullanmak ve sunumları zenginleştirmek açısından çok faydalı olacaktır. 
 
7) Narenciye Tanıtım Grubunun yaptığı gibi, yeni ürün geliştirme, yurt dışı pazarlara daha iyi 
hitap edebilme konusunda insiyatif alınması, üniversite ve çeşitli kuruluşlarla işbirliğine 
gidilerek yeni ürünler ortaya çıkarılması, sektörün büyümesi ve yurtdışı satışların artması 
açısından başarılı bir çalışmadır. Sadece pazarlama , tanıtım kısmı değil, ürün inovasyonu kısmı 
da çok önemlidir. 
 
8) Tanıtım gruplarının genelde markasız kategori tanıtımı veya Türkiye markası tanıtımı yaptığı 
görülüyor. Böyle olduğu zaman da alınan sonuçlar, ülkeler arası ikili ilişkilerden çok fazla 
etkileniyor. Örneğin Narenciye ihracatında en önemli yere sahip Rusya ile ticari ilişkilerin uçak 
krizi sonrası çok ciddi kayıba uğraması gibi.  Markalaşmadan, sadece ülke ismi veya coğrafi 
işaret pazarlamasının dezavantajlı bu yönünün dikkate alınması lazım. 
 
9) Narenciye Tanıtım Grubunun yaptığı gibi yurtiçinde tüketimi arttırmak veya farkındalığı 
arttırmak amacıyla, turizm sektörü ile işbirliği yaparak yerel festivaller, şenlikler organize 
edilmesi (örn. Seferihisar mandalina şenliği) değerlendirilmesi gereken bir aktivite.  
 
10)Fındık tanıtım grubu büyük pazarları hedef alarak, tüketici alışkanlıklarını değiştirmek gibi 
bir zor bir hedefle yola çıkmış. Amerika’da şekerlemelerde fındığa geçilmesi veya Çin pazarına 
fındığın tanıtılması gibi. Fakat çok fazla reklam/ medya bütçesi ve lobi isteyen bu tarz 
aktivitelerde başarılı sağlanması çok da kolay olmamaktadır. O yüzden tanıtım grubu 
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hedeflerini belirlerken detaylı bir çalışma yapmak ve bütçeyi en verimli olabilecek şekilde 
planlamak lazımdır. 
 
11) Tanıtım gruplarının kendi bildirdiği vizyona, hedeflere, amaçlara bakıldığında bazılarının 
biraz geniş ve belirsiz olduğu görülebiliyor. Çalışmanın başlangıcında  hedefler daha net bir 
şekilde belirlenir, yurt içi ve yurtdışı için, ülke veya bölge bazında detaylı, belirli ve ölçülebilir 
hedefler olarak konulursa, hem başarıya ulaşma daha kolay olur hem de sonuçları 
değerlendirmek daha kolay olur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

DÜNYADAN ÇAY KURULU ÖRNEKLERİ 

 

1) SRİ LANKA ÇAY KURULU  
Seylan çayı, 1880 yılından beri, Sri Lanka ekonomisinin omurgasını oluşturur ve ülkenin en 
bilindik ve önemli ihracat kalemidir. Ülkenin dış ticaret gelirlerinin yaklaşık 15%’i çay 
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ihracatından gelmektedir. Sri Lanka Çay Kurulu da Sri Lanka çay endüstrisinin düzenleyici ve 
idari organıdır.  
İlk kez 1976 yılında oluşturulan olan bu kuruluş, yetiştiriciler, üreticiler, tüccarlar, ihracatçılar 
ve plantasyon çalışanları da dahil olmak üzere sanayide yer alan özel ve resmi kuruluşların 
temsilcilerinden oluşmaktadır.  
 
Sri Lanka Çay Kurulunun en önemli işlevleri şu şekilde belirlemiştir:   
- Yurtdışı çay alıcılarına ve çay markası sahiplerine tavsiye ve destekte bulunmak  
- Çay ihracatçıları, tüccarları, üreticileri ve yetiştiricileri için tavsiye ve destekte bulunmak 
- “Seylan Çayı” ismini/markasını tanımlamak, korumak ve tanıtmak 
- “Seylan Çayı”nın bölgesel kaynaklarını tanımlamak, korumak ve belgelemek 
- Sri Lanka'dan ihraç edilen çayın kalite ve saflığını izlemek ve kontrol etmek 
- Dünyada “Seylan Çayı”nın satışı ve tüketimini teşvik etmek 
- Sri Lanka çay endüstrisi ile ilgili pazar verilerini ve diğer bilgileri derlemek ve paylaşmak  
 
 
 
KURULUN YAPISI:  
Sri Lanka Çay kurulunun yapısına baktığımızda ise 6 önemli bölümden oluştuğunu 
görmekteyiz. Merkez ofis ve bu 6 bölümün görevlerini kısaca özetlersek: 
 
Merkez Ofis: Yönetim Kurulunun bulunduğu Kolombo'daki Merkez Ofis , fonksiyonlar arası 
planlanma, yönlendirme ve koordinasyonunun gerçekleştirildiği yerdir. Ayrıca burada 
yönetim, finans ve iç denetim departmanlarının yanı sıra kapsamlı bir kütüphane ve kaynak 
merkezi bulunmaktadır. 
 
1. Pazarlama/ Tanıtım Bölümü: Marka sahiplerinin, ihracatçıların ve distribütörlerin reklam 

ve pazarlama çabalarını destekleyerek, “Seylan Çayı” isminin/markasının, uluslararası ve 
iç pazarda tanıtımını yapar. Bu bölüm aynı zamanda Sri Lanka Çay endüstrisine, satış 
dataları ve pazar bilgilerini sunar, perakende çay satışı ve numune sunumu/tadımı gibi 
görevleri üstlenir. Ayrıca Kandy'deki Seylan Çay Müzesi'ni yönetir. 

2. Pazar İstihbaratı ve Kaynakları Bölümü: Piyasa ve endüstri ile ilgili istatistiki bilgileri 
toplayan, harmanlayan, analiz eden ve dağıtımını yapan bölümdür 

3. İhracat Bölümü: Seylan çayının, atık imhası, depolanması, ambalajlanması, ihracatı ve 
ithalatına ilişkin düzenleyici işlevlerini yerine getiren bölümdür. 

4. Çay Temsilcisi Bölümü: Seylan Çayının yetiştirilmesi, imalatı ve kalite gelişimine ilişkin 
olarak Kurulun düzenleyici işlevlerini yerine getiren Birimdir. Bu bölümün altında  yedi 
bölge müdürlüğü vardır. 

5. Çay Tadımı Birimi: Tüccarların, ihracatçıların ve diğerlerinin tedarik ettiği çay örneklerini 
inceleyen ve saf “Seylan Çayını” tanımlayan ünlü Aslan logosunu almak için gereken 
standartları sağladığından emin olunmasını sağlayan bölümdür. Birim, bağımsız uzman 
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tadımcıların meydana getirdiği bir panelden oluşur. Bu birim ayrıca pazarlama ve halkla 
ilişkiler aktiviteleri için tatma seansları, eğitimlerini düzenlemekte ve yerli / yabancı 
misafirler için çay yapma sanatı hakkında bilgilendirici eğitimler vermektedir.  

6. Analitik Laboratuvar: Çay numunelerini kimyasal, böcek öldürücü ve mikrobik standartlar 
açısından test eder ve belgeler. Laboratuarda kullanılan kriter standardı ISO / 
IEC17025’tir. 

 
PAZARLAMA ve TANITIM BÖLÜMÜ: 
 
Bu bölümlerin içinden Pazarlama /Tanıtım bölümünün yaptığı işlere detaylı olarak 
baktığımızda: 
 
Tanıtım Bölümü, “Seylan Çayı” markasını, imajını tüm dünyada  tanımlamak, korumak  ve 
tanıtmaktan sorumludur. Sri Lankalı çay ihracatçılarının ve marka sahiplerinin çabalarını 
destekleyerek, Seylan Çayına ilişkin kendi iç ve dış pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütür. 
 
Bu bölüm, 1932'de faaliyete geçen bir endüstri derneği olan Çay Propaganda Heyeti'nin 
doğrudan devamı niteliğindedir.1976'da Çay Kurulu’nun kurulmasının ardından, heyet bu 
yapıya dahil edilmiş ve geçmişten gelen tecrübe ve deneyimini de yeni kurulan yapıya 
katmıştır. Seylan Çayının marka kimliğini ilk olarak tasarlayan, tanımlayan, tüketicilerin 
belleklerinde yer eden Aslan logosunu yaratan da Çay Propaganda Heyeti’dir.  
 
Günümüzde, Tanıtım Bölümü, geniş bir yelpazede faaliyetler üstlenmektedir, bunlar şu 
başlıklar altında toplanabilir. 
- Uluslarası piyasalarda genel “Seylan Çayı” ismi/ markası adına reklam, tanıtım ve halkla 

ilişkiler faliyetleri yürütmek  
- Uluslararası piyasalardaki bireysel Sri Lankalı çay ihracatçılarının ve marka sahiplerinin 

reklam ve pazarlama çabalarını desteklemek, ayrıca Sri Lankalı olmayan fakat Seylan Çayı  
pazarlayan ithalatçı, distribütör ve marka sahiplerini desteklemek. 

- Sri Lanka ve Seylan Çayını uluslararası fuarlarda ve diğer önemli sanayi etkinliklerinde ve 
forumlarda temsil etmek 
 
Pazarlama/Tanıtım Bölümü, uluslararası bir ağa da sahiptir. Bölümün faaliyetlerinin büyük 
kısmı, denizaşırı Sri Lanka diplomatik misyonlarına bağlı tanıtım ofisleri vasıtasıyla yürütülür. 
Önemli ofisler Dubai, Moskova, Tokyo ve Varşova olurken, dünyanın diğer noktaları da ticari 
ateşeler ve tanıtım operasyonları ile destek sağlar. 
 
Ayrıca bu bölüm, Kandy’deki Seylan Çay Müzesi’ni ve Colombo'daki Yönetim Merkez 
binasındaki Çay Satış Mağazasını yönetmektedir.  
 
Çay Müzesi, Sri Lanka’da çayın ilk geliştiği bölge olan Kandy’de, eski bir fabrika 
binasında yer almaktadır. Burada eski üretim bölümü korunduğu gibi , üst katlarda 
da sergi, kütüphane, çay evi gibi bölümler yer almaktadır. 
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Çay Satış Merkezi ise, yerel tüketicileri markalı, kaliteli çay çeşitlerini kullanmaya 
teşvik etmek için kurulmuştur. Burada denizaşırı pazarlarda satılan bütün Seylan Çay 
markaları ve çeşitleri bulunmakta, böylece yerel tüketiciler de, ucuz, markasız 
dökme çaylar yerine markalı ve kaliteli çay çeşitlerini tanıma ve kullanma şansına 
sahip olmaktadır. 
 
 

2) KENYA ÇAY MÜDÜRLÜĞÜ : 
 
Kenya Çay Müdürlüğünün görevlerine kısaca baktığımızda:  
 
- Çay imalat fabrikalarına lisans vermek 
- Hem ülke içinde, hem uluslararası ülkelerde Kenya çayının tanıtımını yapmak 
- Çayla ilgili bilgileri hazırlamak ve yaymak 
- Çay endüstrisi ile ilgili konularda hükümete danışmanlık yapmak ve tavsiyelerde bulunmak 
- Alıcılar, brokerler, paketleyiciler, ticari acentalar ve çayla ilgilenen diğer kişileri kayıt altına 

alır. 
 
Müdürlüğün araştırmalarla ilgili de önemli görevi vardır. Kenya Çay Araştırma Vakfı (TRFK) 
tarafından üstlenilen araştırma programlarını finanse ederek çay endüstrisi ile ilgili tüm 
konularda araştırma yapılmasına olanak sağlar. Araştırma programları ile, ekim materyali, 
ziraat, verim, kalite ve hastalık/zararlı kontrolu konularında iyileştirmeler yapmak 
hedeflenmekte. Vakıf, yaptığı araştırmaların yanı sıra, planlı saha ziyaretleri, uygulamalı 
eğitimler, araştırma bulguları ve raporlarının yayınlanması yoluyla çay yetiştiriciliğinde 
karşılaşılan sorunlara karşı üreticilere danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır. 
 
Çay Regulasyonu ve Lisanslama görevi 
 
Çay Müdürlüğü, çay ekimini düzenler ve kontrol eder; Çay yetiştiricilerini ve  ticari acentaları 
kaydeder. Aynı zamanda çay imalat fabrikalarını lisanslar ve üretim tekniklerini düzenler ve 
kontrol eder. 
Yeni bir fabrikayı ruhsatlandırırken, Müdürlük herhangi bir bölgede fazla kapasite yaratmadan 
işleme kapasitesini karşılayacak yeterli çay/yaprak olmasını sağlar. Lisanslı fabrikalar, 
kendilerine düşen yetiştiricilerden oluşan kayıtları tutmak zorundadırlar. Müdürlük, bir şirkete 
verilen lisansı, lisans hükümleri ve koşulları ihlal ederse değiştirebilir, iptal edebilir veya askıya 
alabilir. 
Şimdiye kadar, Müdürlük Kenya Çay Geliştirme Ajansı Ltd’in yönettiği 62 küçük ölçekli fabrika 
ve 39 özel mülk fabrikaya lisans vermiştir. Yönetim, lisans vermeden önce, herhangi bir çay 
toplama alanında fazla üretim kapasitesi yaratılmadığından ve yeni üreticinin fabrikayı 
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çalıştırmak için gereken 250 hektarın üzerinde olgun çay bitkilerine sahip olduğundan emin 
olmaktadır. 
 
Coğrafi İşaret Kullanımı: 
 
Coğrafi işaret Kullanımının koşullarını belirleyen ve gerekli sertifika şartlarının yerine 
getirenlere bu işaretin kullanım iznini veren de Kenya Çay Müdürlüğüdür.  
- Coğrafi işaret taşıyan çay paketleri ve konteynerlerin 100% Kenya'da üretilen çayları 

içermesi gerekir. 
- Coğrafi işaret taşıyan Çay paketleri ve konteynerleri ilgili piyasalardaki paket ve 

konteynerler için standartlara uygun olmalı ve standart belirtilmediğinde, çay paketleri ve 
konteynerleri için Kenya standardı (KS 1927: 2005) uygulanmalıdır. 

- Coğrafi işareti taşıyan paketler ve kaplar, Kenya Çay Kurulu tarafından tescillenmiş 
tesislerde paketlenmelidir. 

 

 

 

3) HİNDİSTAN ÇAY KURULU: 

 
 
Çay, Hindistan’da Parlamento Yasası gereğince devlet denetiminde olan endüstrilerden biridir. 
Hindistan’daki Çay Kurulunun doğuşu, 1903’de çaydan alınan bir vergi kanunu çıkmasına kadar 
uzanır. Çay ihracatından alınan bu verginin amacı gelen gelirin Hindistan'da ve yurt dışında 
Hindistan çayının tanıtımı için kullanılmasıydı. 1954 yılında da şu anki çay kuruluna dönüştü. 
 
KURULUN YAPISI: 
Mevcut Çay Kurulu, Ticaret Bakanlığı'na bağlı merkezi hükümetin kanuni bir organı olarak 
görev yapmaktadır. Kurul, Parlamento üyeleri, çay üreticileri, çay tüccarları, çay borsacıları, 
tüketiciler, çay üreten başlıca eyaletlerin temsilcileri ile sendikalar olmak üzere 31 üyeden 
oluşuyor. Üç yılda bir yeniden yapılandırılır.  
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Hindistan’ı, global pazarın önde gelen kaliteli çay üreticisi ve tedarikçisi yapmak vizyonu ile 
oluşturulan kurulun kendine belirlediği misyon ise etkili yönetim stratejileri geliştirerek, 
aşağıdaki konuların herbirinde ilerleme kaydetmektir. 
- Çay plantasyonlarında yetkinlik ve inovasyon 
- Kaliteli çay üretimi için yenilikçi işleme teknolojisi 
- Yüksek fiyatlı çay ihracatının güçlendirilmesi 
- Çay endüstrisinde her seviyede insan kaynakları için Kapasite Geliştirme 
- Çay yetiştirme ve üretimi için Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi 
 
Kurulun altındaki Komiteler şunlardan oluşmakta: 
1) İcra komitesi: Yönetim Kurulunun idari konularını ele alır 
2) Çay Tanıtma Komitesi:Hindistan’da ve özellikle yurtdışında Çayın pazarlanması ve tanıtımı 

çalışmalarını yapar 
3) İşçi Hakları Komitesi: Plantasyon çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar 

yapar  
4) Kalkınma Komitesi: Kalkınma projeleri geliştirilmesinden sorumludur 
5) Lisanlama Bölümü- Kuzey Hindistan & Güney Hindistan: Hindistan’daki tüm çay 

bahçelerinin kayıt altına alınması, çay ihracatçıları ve distribütörlerinin ruhsatlandırılması, 
Çay Atıkları ve Çay Depolarının sipariş kontrol sistemlerinin uygulanmasından sorumludur.  

   
KURULUN ANA FONKSİYONLARI: 
 
Çay Kurulu, Merkezi Hükümet yönetimi altında geniş görev ve sorumluluklara sahiptir. Çay 
Kurulu'nun temel işlevleri şunlardır: 
- Çayın ekimi, imalatı ve pazarlanması için mali ve teknik yardımın yapılması 
- İhracatı Geliştirme 
- Çayın zenginleştirilmesi ve çay kalitesinin geliştirilmesi için Araştırma ve Geliştirme 

faaliyetlerine yardımcı olmak 
- Mali yardımların, işçi refahı tasarılarıyla plantasyon çalışanlarına ve görevlilerine  de 

ulaştırılması 
- Örgütsüz küçük üreticilerin hem maddi hem de teknik açıdan teşvik edilmesi ve yardımcı 

olunması 
- İstatistiki veri ve yayınların toplanması ve muhafaza edilmesi 
- Merkezi Hükümet tarafından zaman zaman delege edilen diğer faaliyetler 
 
Çay kurulu, Kalküta’daki merkez ofisin yanı sıra, Hindistan’da 23 ofise sahiptir. Ayrıca Çay 
Kurulu’nun Dubai ve Moskova’da 2 uluslarası ofisi bulunmaktadır. Hint çayının satışını 
arttırmak için tanıtım fonksiyonlarını yürüten bu ofisler aynı zamanda, Hint ihracatçıları ve o 
bölgelerdeki alıcılar arasında irtibat bürosu görevini de yürütmektedir. 
 
PAZARLAMA / TANITIM DEPARTMANI AKTİVİTELERİ: 
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Hindistan Çay Kurulu tarafından yapılan pazarlama/ tanıtım aktivitelerinden örnekler : 
 
1) Uluslarası Fuar Katılımları.  Katılınan pek çok uluslararası fuardan bazıları:  
- Summer Fancy Food, NewYork 
- World Food Moskova 
- Fine Food Avustralya 
- ANUGA, Köln, Almanya 
- World Food, Kazakistan 
- Biofach, Almanya (Organik ürünler fuarı) 
- Gulf Food, Dubai 
- Foodex, Japan 
 
Hindistan’ın yurtdışı fuar katılımlarında, ülke olarak kurul tarafından tek katılım, temsil değil, 
ihracatçı şirketler ve markalar olarak katılım yolu izlenmiş. Çay kurulu önümüzdeki 2 yıllık 
katılmayı planladıkları fuarları ilan edip, katılımcılara duyuru yapıyor. Sadece belirli kriterlere 
uyan ihracatçılar başvurabiliyor (100% hint çayı olması, lisanslı olması gibi). Katılımcıların belirli 
bir başvuru ve katılım ücreti ödenmesi gerekiyor. Katma değerli ve paketli ürün ihracatçılarına 
hem katılım önceliği, hem de daha büyük alan ayırılması ve bütçe desteği gibi teşvikler 
veriliyor. 
 
2) Ticari delegasyon ziyaretleri, iş ziyaretleri düzenlenmesi:  
Iran, Şili, Kanada ve Mısır gibi potansiyel alıcı ülkelere ticari ziyaretler organize edilmiş. 
Buralara katılım fuarlardaki gibi başvuran ve belirli kriterleri sağlayan ihracatçılar arasından 
seçiliyor. Bu ziyaretlerde alıcı- satıcı buluşmalarının yanı sıra çay tadımı seansları, çay 
uzmanları tarafından bilgi veren seminerler düzenleniyor. 
 
3) Önemli ülkelerde tüketicilere özel tanıtımlar: 
- Londra Harrods’da Hint çayı tanıtımı:Mini bir çay bahçesi yaratılması, çayın yapraktan fincana 
hikayesinin anlatılması, hint müzikleri ve dansları ile süslenen bir tanıtım aktivitesi 
 
- Alma Ata, Kazakistan’da Hindistan Çay Haftası: Çay tadımı, Hint müzikleri, dansları da içeren 
bir tanıtım aktivitesi. 
 
 
 
DÜNYADAKİ ÇAY KURULLARI ÖZET VE DEĞERLENDİRME: 
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- 3 ülkede de Çayla ilgili regulasyonların/ politikaların belirlenmesinde etkin olan, çok fazla 
yetkileri ve görevleri olan, çayın tarladan sofralara ulaşmasının her aşamasına etki eden üst 
kurullar bulunmakta ve Çay tanıtım grubu da bu kurulların bir parçası olarak çalışmakta. 

 
- Sri Lanka’nın çay tanıtım çalışmalarında hem genel coğrafi işaret “Seylan Çayı” kampanyaları 

yer almakta hem de ön plana çıkan bireysel marka destekleri olmakta. İhracatının yaklaşık 
60%’ını oluşturan dökme çay satışı genel “Seylan Çayı” tanıtım ve desteklerinden 
yararlanmakta iken, bireysel destekler de yaratılan Dilmah, Akbar gibi çay markalarının 
dünyanın bircok ülkesinde kendi isim ve çeşitleriyle yer almasını sağlamakta. 

 
- Sri Lanka’nın rekabet üstünlüğü olarak sadece coğrafi işaret ve çay mirası gibi konulara sahip 

olması, yenilikçi ve farklılaşmış ürünlerle öne çıkmaması, daha katma değerli ve farklı 
harmanlanmış ürünlere yönelen bir kısım pazarın, Sri Lanka’dan dökme çayı alıp, kendi 
ülkelerinde tekrar işleyip , kendi markaları ile satmalarıyla sonuçlanıyor. Bu da hem katma 
değerin Sri Lanka yerine ithalatı yapan ülkeye kaymasına hem de “Seylan Çayı” bilinirliğinin 
ve farkındalığının azalmasına sebep olmakta.   

 
- Kenya tanıtım, pazarlama veya marka yaratma konularında çok fazla aktif değil.  Kenya’nın 

rekabet üstünlüğü olarak bize benzer bir şekilde çay yetiştirilmesinde pestisit ve kimyasal 
kullanımı olmamasını ileri sürdüğünü görüyoruz. Fakat esas rekabetçi yönünün düşük 
maliyet ve fiyat avantajı olması nedeniyle  son yıllarda ihracatını ciddi olarak arttırmış 
durumda. Özellikle çok yüksek beklentisi olmayan, fiyatın daha ön planda olduğu, dökme 
çay alıcısı Pakistan gibi ülkeler alımlarını Kenya’ya kaydırmış durumda. 

 
- Hindistan Çay Tanıtım grubu ise daha çok yurtdışı fuar katılımları, ticari delegasyon ve iş 

gezilerinde aktif görülüyor. Burada dikkat çeken detay organizasyonlara katılımcı şirketler 
belirlenirken, dökme çay yerine farklılaştırılmış, katma değerli ürün ihracatçılarına daha 
fazla destek ve katkı veriliyor olması. Ayrıca Almanya’daki organik ürünler fuarı, Biofach’a 
da katılmış olmaları, ülke politikaları olarak organik ve katma değerli ürünlerin ihracatına 
verilen önemi gösteriyor. 

 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

Bu rapor, “FAALİYET B 3.1 ÇAY TANITIM GRUBUNUN KURULMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI” 
kapsamında bir ön çalışma olarak hazırlanmış ve çay tanıtım grubunun kurulması ve muhafaza 
edilmesi amacıyla proje kapsamında uygulanacak faliyetler için bir yol haritası  teşkil etmesi 
amaçlanmıştır. Tanıtım gruplarının son alınan kararla değişen yasal yapıları  ve yeni sistemin 
nasıl işleyeceği de netliğe kavuştuktan sonra Çay Tanıtım grubunun kurulması ile ilgili iş 
planının hazırlanması daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. 


