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YÖNETİCİ ÖZETİ:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Rize Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulmasına Teknik Destek” (ÇAYMER) Projesinin
amacı Rize ve çevresinde yoğunlaşan çay üreticisi KOBİ’lerin ortak AR-GE, inovasyon ve iş
geliştirme yapısının geliştirilmesidir. Proje kapsamındaki 3 önemli Bileşenden biri olan “Çay
üreten KOBİ’lerin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi” dahilinde, kolektif markalaştırma
ve tanıtım faliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
yapılacak olan faliyetlerden biri olan “FAALİYET B3.1 ÇAY TANITIM GRUBUNUN
KURULMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI” kapsamında, öncelikle Türkiye’de şu an aktif olan
sektörel tanıtım gruplarının yapısı ve işleyişi incelenmiş, bir ön rapor hazırlanmıştır. Fakat bu
ön çalışma yapıldıktan sonra Tanıtım Grupları ile ilgili düşünülen yasal değişiklik netleşmiş ve
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. Bu son gelişmeler doğrultusunda, Çay Tanıtım Grubu kurulması ile ilgili
yapılması gereken çalışmalardan vazgeçilmiş, onun yerine diğer çay üreticisi ülkelerde yer
alan ,daha üst bir merci olan Çay Üst Kurulu şeklinde bir yapı kurulması ile ilgili önerilerde
bulunulmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda daha önce yapılan çalışmalara, raporlara bakılmış, Türk çay sektöründeki
sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiş, “Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin
Kurulmasına Teknik Destek” (ÇAYMER) Projesi kapsamında yapılan Çalıştay
değerlendirilmiş, dünyadan örnekler de incelenmiş, Sri Lanka, Kenya ve Hindistan’daki
Ulusal Çay Kurullarının yapısına ve fonksiyonlarına da bakılmıştır. Daha sonra da
Türkiye’deki Çay Değer Zinciri Analizi incelenerek, daha önce hazırlanan kanun taslakları da
değerlendirilerek, Türkiye’deki yapıya uygun olarak bir Çay Üst Kurulu önerisi geliştirilmiştir.
Çay sektörünün sürdürülebilir bir tarımsal sanayi olarak varlığını koruyabilmesi için tarımda,
sanayide ve pazarlamada alınması gereken tedbirler geliştirilmeli, uzun dönem planlamalar
yapılmalıdır. Çay sektörünün geleceği, yetiştiricilerin ve üreticilerin gelir seviyelerinin
yükseltilebilmesi, sürecin her aşaması ile ilgili radikal kararların alınarak uygulamaya
geçilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda da çay sektörü için yetki ve sorumlulukla donatılmış,
değer zincirindeki her halkayı temsil eden, stratejik uzun dönem kararlar alabilecek bir Çay
Üst Kuruluna ihtiyaç vardır.
Türk çayını küresel düzeyde teşvik ederek, Rize’yi dünyanın en çok tanınan, tercih edilen ve
saygı duyulan çay üretim merkezlerinden biri haline getirmek vizyonu ile kurulacak olan bu
kurulun, görev ve sorumlulukları da ana hatlarıyla şu şekilde olmalıdır:
- Çay endüstrisinin her alanında; Tarım, Üretim, İhracat, gerekli regülasyon, denetim ve
kontrolu sağlamak
- Çayın zenginleştirilmesi ve çay kalitesinin geliştirilmesi için gerekli AR-GE faliyetlerine
yardımcı olmak
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- İhracata destek çalışmaları yapmak; Türk çayının pazarlama ve tanıtımı konusunda gerekli
çalışmaları yapmak, markalara destek vermek
- Rize Çayı / Karadeniz çayı Coğrafi İşareti konusunda yetkili merci olmak
- Türk Çay sektörü için bilgi kaynağı olmak; Dünya veTürkiye çay endüstrisi ile ilgili bilgilieri
derlemek, analiz etmek, paylaşmak
Uzun bir zamandır sektör tarafından ihtiyaç duyulan Çay Üst Kurulunun, doğru bir yapı ve
gerekli yetki ve sorumlulukla en kısa sürede kurulması, Türk Çay Sektörünün dünya ile
rekabet edebilecek, çok daha iyi bir yere gelmesini sağlayacaktır.
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ABSTRACT:
The purpose of the project, “Technical Assistance for The Establishment of Rize Tea
Research and Application Center” (TRAC) co funded by European Union and the Republic
of Turkey, is to develop the joint R&D, innovation and business development capabilities of
tea producing SME’s. The project has 3 components and “Increasing Marketing Capabilities
of Tea Producing SME’s” is one of them, under which developing collective branding and
marketing efforts will be undertaken. One of the activities under this component is "C3.1
Facilitating the Establishment of Tea Promotion Group”.For this activity, a preliminary report
has been prepared by examining the structure and functioning of the current sectoral
promotion groups in Turkey. But after this study, an amendment regarding these groups has
taken place and Government decided to close all Sectoral Promotion Groups operating since
2010 and instead have one single Turkey Promotion Group. In line with these recent
developments, it has been decided to discontinue work on the establishment of Tea
Promotion Group, but rather come up with a proposal for a Supreme Tea Board , which is
operational as a higher authority in the other tea producing countries.
In this respect, previous work and reports regarding the issues and the solutions in tea sector
has been analyzed, the outputs of workshops conducted for "Technical Assistance for The
Establishment of Rize Tea Research and Application Center” (TRAC) Project were
evaluated, and also the examples from the world, Sri Lanka, Kenya and India Tea Boards
with their structure and functions has been evaluated. Finally evaluating the Tea Value Chain
Analysis in Turkey, and taking into consideration the previously prepared draft laws, a
Supreme Tea Board proposal has been developed suitable for the structure in Turkey.
In order to maintain the existence of the tea industry as a sustainable agricultural industry,
measures should be taken regarding farming, production and marketing and long-term
planning should be done. The future of tea industry,and hence raising the income levels of
growers and producers, depends on taking radical decisions about each stage of the process
and start putting them into practice. In this direction, there is a need for a Supreme Council
for the Tea Sector, which is equipped with authority and responsibility, represents every
stakeholder in the value chain and that is able to make strategic long-term decisions.
The duties and responsibilities of this Supreme Council, which will be established with the
vision of promoting Turkish tea at global level and making Rize one of the most recognized,
preferred and respected tea producers in the world, should also be as follows:
- To provide the necessary regulations, inspections and control at every aspect of the tea
industry such as Farming, Production, Export
- To assist in the R&D activities required to improve the quality and enrichment of tea
- To support the initiatives for Export; To make necessary efforts for marketing and
promotion of Turkish tea and support the Turkish brands
- To be the owner of Geographical Indicator of Rize / Black Sea
- Being a source of information for Turkish Tea sector; To compile, analyze and share the
data related to tea industry in the World and Turkey.
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Establishment of a Supreme Tea Board with the right structure, empowerment and
responsibility, that has been needed and requested by the industry for a long time, will
ensure Turkish Tea Industry to reach a better place and compete with the world more easily.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Rize Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulmasına Teknik Destek” (ÇAYMER) Projesinin
amacı Rize ve çevresinde yoğunlaşan çay üreticisi KOBİ’lerin ortak AR-GE, inovasyon ve iş
geliştirme yapısının geliştirilmesidir. Proje kapsamındaki 3 önemli Bileşenden biri olan “Çay
üreten KOBİ’lerin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi” dahilinde, kolektif markalaştırma
ve tanıtım faliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
yapılacak olan faliyetlerden biri olan “FAALİYET B3.1 ÇAY TANITIM GRUBUNUN
KURULMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI” kapsamında, öncelikle Türkiye’de şu an aktif olan
sektörel tanıtım gruplarının yapısı ve işleyişi incelenmiş, bir ön rapor hazırlanmıştır.
Bu çalışmanın hedefi, tanıtım gruplarının aktivitelerinden iyi örnekleri analiz etmek, kurulacak
olan Çay Tanıtma grubu için dersler çıkarmak ve grubun etkinlik ve verimini arttırmaktı. Fakat
bu ön çalışma yapıldıktan sonra Tanıtım Grupları ile ilgili düşünülen yasal değişiklik
netleşmiştir. 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 verilmişti. 11 Ağustos 2017’de de Ekonomi
Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tanıtım Grubunun (TTG) Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Yönetmelik ile yeni işleyiş biraz daha netleşmiştir.
Bu yönetmelik dahilinde karara bağlanan işleyişe göre bütün aktiviteler TTG tarafından
yapılacak, TTG’nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar
Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşacak, yıllık bütçenin en fazla
%20’si Birlikler tarafından geliştirilen ve sunulan sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecektir.
Bu durumda henüz ihracat rakamları çok düşük olan, dolayısıyla TTG bütçesine katkısı
kayda değer olmayan çay sektörünün ciddi destek almasını beklemek zordur.
Bu son gelişmeler doğrultusunda, Çay Tanıtım Grubu kurulması ile ilgili yapılması gereken
çalışmalardan vazgeçilmiş, onun yerine diğer çay üreticisi ülkelerde yer alan ,daha üst bir
merci olan Çay Üst Kurulu şeklinde bir yapı kurulması ile ilgili önerilerde bulunulmasına karar
verilmiştir.
Bu doğrultuda daha önce yapılan çalışmalara, raporlara bakılmış, Türk çay sektöründeki
sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiş, “Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin
Kurulmasına Teknik Destek” (ÇAYMER) Projesi kapsamında yapılan Çalıştay
değerlendirilmiş , sektördeki birçok ihtiyaç ve soruna yetkili bir komite kurulması ile çözüm
bulunabileceğine kanaat getirilmiştir. Bu raporun oluşturulabilmesi için dünyadan örnekler de
incelenerek, Sri Lanka, Kenya ve Hindistan’daki Ulusal Çay Kurullarının yapısına ve
fonksiyonlarına da bakılmıştır. Daha sonra da Türkiye’deki Çay Değer Zinciri Analizi
incelenmiş, daha önce hazırlanan kanun taslakları da değerlendirilerek, Türkiye’deki yapıya
uygun olarak bir Çay Üst Kurulu önerisi geliştirilmiştir.
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2. TÜRKİYE ÇAY PAZARI ve ÇAY ÜST KURULUNA İHTİYAÇ
2.1 Türkiye Çay Pazarına Kısa Bakış
Çay, ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarında (Doğu’da Sarptan başlayarak Batı’da Araklı
deresine kadar ) ekonomik bölgede Artvin, Rize iç kısımlarında 10 ile 35 km arasında
değişen ve Giresun, Ordu illerini kapsayan tali bölgede 200-215 km kıyı şeridinde
yetişmektedir
Çay tarımı ruhsata bağlıdır. Karadeniz Bölgesi’nde 760 bin dekar çaylık sahada yaklaşık 205
bin üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır. Yaş çay ürün rekoltesi son beş yılda 1.150-1.300 bin
ton arasında değişebilmektedir.
Çaylık alanların üreticilere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
•

Çay üreticilerinin %73,74’ü 0-4,99 m2 arasında,

•

%21,60’ı 5.000–9,99 m2 arasında,

•

% 4,31’i 10.000–19,99 m2 arasında,

•

% 0.35’i 20.000 m² ve üzerinde çaylık alana sahiptir.

Türk Çay Sektöründe toplam faal 197 fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR, 151’i
özel sektöre ait çay fabrikalarıdır.
Bu fabrikaların 154’ü Rize’de 29’u Trabzon’da, 10’u Giresun’da, 4’ü ise Artvin’de
bulunmaktadır. Fabrikaların 48’ı büyük, 76’ü orta fabrika, 73’ü ise küçük ölçekli fabrikadır.
Üretilen çayın tamamına yakın miktarı yurt içi piyasada tüketilmekte, ihracat olanakları ise
gerek kalite farklılığı ve gerekse maliyetlerin yüksekliği nedeniyle kısıtlı miktarlarda
gerçekleştirilmektedir.
Sektör, tarım, sanayi ve pazarlama aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Tarıma
ilişkin en temel sorunlar arasında yaş çay alım standardının uzun yıllar korunamaması,
kalitesiz yaş yaprak alımı, hasat ve taşıma sırasında yaşanan olumsuzluklar, bilinçsiz
gübreleme, yaş çay ürününün giderek gelir getirici niteliğini kaybetmesi başlıcalarıdır.
Sanayide ve pazarlama aşamalarındaki en temel sorunlarda ise Atıl işleme kapasitesinin
varlığı, fabrikalarda üretim süreci, paketleme ve depolama sorunları, sektörde faaliyette
bulunan birçok firmanın Türk gıda kodeksine uygun üretim yapmaması, denetim yetersizliği,
personel sıkıntısı, yabancı çayların yurt içine çeşitli yollardan girmesi, tanıtım ve markalaşma
eksikliği öne çıkmaktadır.
Çay sektörünün sürdürülebilir bir tarımsal sanayi olarak varlığını koruyabilmesi için tarımda,
sanayide ve pazarlamada alınması gereken tedbirler geliştirilmelidir. Tarımda yaş çay
standardının sağlanmalı, yetiştirme ve hasatla ilgili düzenlemelerin yapılmalı ;Sanayide ve
pazarlamada, Kuru çay üretimi, üretim aşamalarında titizlikle izlenmeli, gıda kodeksine ve
dünya standartlarına uygun kalitede üretim ve ambalajlama yapılmalı, pazara sunum şartları
iyileştirilerek geliştirilmeli, kaliteli kuru çay üretilerek ihracat şansı yükseltilmelidir. Çay
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sektörünün geleceği ve üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilebilmesi yukarda belirtilen
hususlarla ilgili radikal kararların alınarak uygulamaya geçilmesine bağlıdır.
2.2 ÇAYMER Projesi, Görüşme ve Çalıştay Sonuçları:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Rize Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulmasına Teknik Destek” Projesi (ÇAYMER Projesi)
kapsamında, “Çay Endüstrisinin Rekabet Stratejisi ve Yol Haritası” taslağını paydaşlarla
tartışmak ve nihai şeklini vermek amacıyla, 4 Aralık 2017 tarihinde 3 çalıştay oturumu
biçiminde bir çalıştay yapılmıştır.
Çalıştaya, kamu sektörü, özel sektör, üniversite, çay yetiştiricileri ve sivil toplum temsilen
toplam 102 kişi katılmıştır. Çalıştayda ortaya konulan temel bulgular ve sonuçların arasında
Çay Komitesi Kurulması ile ilgili aşağıdaki maddeler yer almıştır :
1. Bulgu: Hem hammadde, hem üretim süreci hem de nihai ürün bakımından “kalite
standartlarının olmayışı” en büyük sorundur.
Öneri: Sektörde tüm paydaşları temsil eden “Çay Komitesi” kurulmalı; standartları
koymalı ve sıkı biçimde denetlemelidir.
2. Bulgu: Çay işleme süreçleri, tesisten tesise büyük farklılık göstermekte, nihai ürün
kalitesinde büyük istikrarsızlık gözlenmektedir.
Öneri: Yukarıda anılan Komite, üretim süreçlerinin standartlaştırılmasını ve
denetlenmesini de sağlamalıdır
3. Bulgu: Yabancı işçi, kayıtdışı istihdam, genç nüfusun isteksizliği başta olmak üzere,
sektörde işgücü ve istihdam sorunları önemli büyüklüktedir.
Öneri: İşgücü ve istihdam sorunları “bütüncül yaklaşım” ile ele alınmalıdır.
4. Bulgu: Sektörü düzenleyen kanun ve ikincil mevzuata güçlü bir ihtiyaç duyuluyor.
Öneri: Paydaşların katıldığı danışımsal süreçler ile kanun ve ikinci mevzuat en kısa
zamanda geliştirilmelidir.
Çalıştay haricinde de TRAC projesi kapsamında sektör temsilcileri ile yapılan birebir
görüşmelerde de benzer ihtiyaçlar dile getirilmiştir.
* “Şu anda, yetiştiricilerin haklarını savunan bir kurum bulunmamaktadır. Ayrıca, KOBİ'ler ile
yetiştiriciler arasındaki satın alımların genellikle bir satın alma sözleşmesine tabi olmadan
gerçekleşmektedir. Yetiştiriciler için, onlar ile KOBİ'ler arasındaki satın alma sözleşmesi
açısından haklarını savunan bir kurum olması önemlidir.” (Doğu Karadeniz İhracatçılar
Birliği)
* “Çay kanunu oluşturmamız lazım bunun 3 ayağı olmalı. Bu kanunun üreticiyi, tüketiciyi ve
işletmeciyi koruması lazım. 210.000 üretici var.” “Oda, borsa, dernekler, STK'lar bir araya
gelip bir proje üretemiyor, kimse kimseyi dinlemiyor. Kurum kuruluşları bir araya getirecek
bir üst yapı lazım.” (Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD))
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2.3 Çay Sektöründeki Diğer Çalışma ve Raporlardan Alıntılar:
Türkiye siyah Çay Sektörü Raporu
( Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz-Türkiye, 2009)
2009 yılında hazırlanan Türkiye Siyah Çay sektörü Raporuna göre Türkiye’de sorunlar ve
çözüm önerileri arasında bir üst kurul ihtiyacı gene ortaya çıkmaktadır.Bu rapordan direk
alıntılama yaparsak, yapılması gereken aksiyonlar arasında:
- Çay Sanayicilerini ve Piyasaları Düzenleyecek-Kontrol edecek Bir Üst Kurulun
Oluşturulması:
“Çay üretimini ve piyasayı denetleyen bir üst kurul oluşturmalıdır.Üst kurula piyasadaki
sapmalara müdahale edebilecek yetkiler verilmeli ve müdahale konuları tanımlanmalıdır. Üst
kurul tamamen özerk bir yapıya kavuşturulmalı, devlet ve özel sektörün ilgili birim
temsilcilerinden oluşmalıdır.”
- Yasal Düzenlemelerde Sanayicilerin de Görüşünün Alınması:
“Çay sektörüyle ilgili yapılan yasal düzenlemeler ( yasa-tüzük-yönetmelik) kesinlikle çay
sanayicilerinin görüşleri de alınarak hazırlanmalıdır. Özellikle de AB ile tarımın uyumlu hale
getirilmesi için çalışmalar yapıldığı bir süreçte bu kesinlikle ihmal edilmemelidir.”
- Ulusal Çay Politikaları Oluşturulması
“Kapsamlı, iyi planlanmış ve sağlam verilere dayalı analitik yöntemlerle hazırlanmış ulusal
tarım politikaları bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Çayın geleceği ile ilgili politikalar bu
doğrultuda yönlendirilmelidir.”

“Türk Çay Sektörü - Güncel Durum Raporu 2015”
Rize Ticaret Borsası,
Rize Ticaret Borsası’nın hazırlattığı 2015 tarihli raporda da belirtildiği gibi Çay üretimindeki
Temel sorunlar ve çözüm önerilerine bakıldığında sektörel bir üst yapıya ihtiyaç duyulduğu
ortaya çıkmaktadır.
“Özel- kamu ayrımı yapılmadan, çay sektörüne bir bütün olarak bakılmalı ve bütün paydaşlar
ele alınmalıdır. Çayın tarladan bardağa uzanan sürecindeki bütün konulardaki sorunların
tesbiti ve çözümü için bütüncül bakış açısı ve katılım gereklidir. Çay tarım alanlarıın tesbiti,
çay piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Yaş çay bitkisi üreticileri ve çay
sanayicilerinin hak ve yükümlülükleri konusunda yetkili bir Çay Üst kurulu kurulması”

2.4 Türkiye’de Çay Değer Zinciri ve Çay Sektöründeki Paydaşlar:
Kurulması planlanan bir üst kurulun kimlerden oluşması gerektiği konusunu değerlendirmek
için öncelikle Türkiye çay sektöründeki değer zinciri ve kritik oyuncular kimler onlara bir
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bakılması gerek. TRAC Projesi için hazırlanan Değer Zinciri Analizine baktığımızda, önemli
halkalar olarak aşağıdaki listeyi görüyoruz:

Çay Değer Zinciri Tablosu, TRAC Projesi
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2.5 Türkiye’de Çay Sektöründeki Önemli Kurum ve Kuruluşlar:
- ÇAYKUR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 233 Sayılı KHK. Hükümlerine tabi,
sermayesinin tamamı devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu
sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının ilgili kuruluşudur.
İktisadi Devlet Teşekkülü olan ÇAYKUR, Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak;
•

Çay ziraatını geliştirmek,

•

Çay kalitesini ıslah etmek,

•

İşlenmesini teknik esaslara göre yürütmek,

•

İç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek,

•

İthal etmek ve ihraç etmek,

•

Verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek
yatırım kaynağı yaratmak amacıyla merkezi Rize'de olmak üzere teşkil edilmiştir.
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Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, işlemek ve
değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve
dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını
sağlamak, ÇAYKUR' un faaliyet konularını oluşturmaktadır.
ÇAYKUR, bu amaçla gerekli tesisleri kurmak ve çay yapraklarını işlemek, üretim
faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, çay
ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları
yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak işletmek, ticaretle iştigal etmek, ihracat ve
ithalat yapmak, çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak,
çay borsasına çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak, çay eksperlerinin yetiştirilmesi
için gerekli önlemleri almak, kamulaştırma yapmak, istihdam geliştirme çalışmaları
kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, küçük
ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak, mevzuat
uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek için çalışmalarını yürütmektedir.
ÇAYKUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve
diğer birimleri eliyle yerine getirmektedir. ÇAYKUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek
Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”
ÇAYKUR tarımsal faaliyetleri; yaş çay alımları, ruhsatlandırma, destekleme ödemeleri,
organik çay tarımı ve çay tarımı ile ilgili diğer araştırmaları kapsamaktadır.
ÇAYKUR, bünyesinde 47 Yaş Çay İşleme Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası
işletmektedir. 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Ana
tamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ayrıca yine
ÇAYKUR bünyesinde bulunmaktadır. ÇAYKUR, 16.500 çalışanı ve 6.600 ton/gün yaş çay
işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur.
Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %55-60'ı
ÇAYKUR tarafından yukarıda belirtildiği üzere satın alınmaktadır. ÇAYKUR’un yurt içi kuru
çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık % 60-65 `dir.

- Ulusal Çay Konseyi
Ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere yaş çay üreticileri ile yaş çay
bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya
bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikleri ile çay bitkisiyle ilgili
araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek
oluşturduğu bir kuruluştur.
Konseyin alt grupları
Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibarıyla aşağıda belirtilen alt gruplardan oluşur.
a) Tarım alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ziraat odaları, çiftçi dernekleri ile tarım
satış kooperatifleri ve birlikleri; Türkiye Ziraat Odaları Birliği; faaliyet konusu çay olan tarımsal
amaçlı kooperatifler ve birlikler; faaliyet konusu çay olan tarım kredi kooperatifleri; çay fidanı
üretimi yapan kişi ve kuruluşlar; çay ile ilgili diğer üretici kuruluşlar ve tarımsal üretici birlikleri,
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b) Ticaret alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları,
ticaret borsaları, faaliyet konusu çay olan lisanslı depo işletmeleri, tüccarlar, özel sektör çay
üreticileri, çay ihracatçı birlikleri, çay tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ÇAYKUR’u,
c) Sanayi alt grubu üyeleri: Çay ürünleri sanayiinin olduğu bölgelerdeki sanayi odaları; sanayi
ve ticaret odaları; sanayiciler, özel sektör çay üreticileri, çay mamulleri ve yan ürünleri sanayi
ile çay üretimi alanlarında faaliyet gösteren çay tarım satış kooperatifleri, birlikleri veya
dernekleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ÇAYKUR’u,
ç) Araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk
Standardları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK), çay
ürünleri ve çay mamulleri konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversiteler,
enstitüler veya araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan çay ile ilgili
sivil toplum kuruluşları veya mühendis odaları ile ÇAYKUR’u.

- Rize Ticaret Borsası
Rize ili dahilinde çay, fındık, kasaplık canlı hayvanlar, et, deri, yumurta, bal, un, kivi vb. ile
iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden oluşan üyelerine hizmet vermektedir. 230 üyesinin 178
tanesi kuru çay üretici firmalarından 44’ü kasaplardan geri kalan kısmı ise fındık ve un üreten
firmalardan oluşmaktadır.
- Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD)
1997 yılında kurulan ÇAYSİAD 11 orta ve büyük ölçekli çay fabrikasının oluşturduğu bir
dernek olarak kurulmuştur. Çay sanayinin geliştirilmesi, marka ürünler oluşturulması, çayda
kalitenin artırılması, organik çay üretiminin teşvik edilmesi ve çay alanlarının yenilenmesini
misyon edinmiştir.
- Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYUDAD)
Daha çok küçük çay üreticilerinin bir araya geldiği bir dernek oluşumudur. Çoğunlukla
organik gübre alanında çalışmaktadır.

3. DÜNYADAN ÇAY ÜST KURULU ÖRNEKLERİ
Bu çalışma kapsamında dünyadan 3 Ulusal Çay Kurulu incelenmiştir
1)

Sri Lanka Çay Kurulu

2)

Kenya Çay Müdürlüğü

3)

Hindistan Çay Kurulu
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3.1 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
ihracatından gelmektedir. Sri Lanka Çay Kurulu da Sri Lanka çay endüstrisinin düzenleyici ve
idari organıdır.
Sri Lanka Çay Kurulu, 1 Ocak 1976'da Parlementonun çıkardığı kanun ile tamamen devlet
tarafından sahiplenmiş bir kanuni kurum olarak kurulmuştur. Çay Kontrol Departmanı, Çay
İhracat Komisyonu Departmanı, Seylan Çay Propaganda Kurulu ve Çay Araştırma
Enstitüsünün 1975 Sri Lanka Çay Kurulu Yasası uyarınca birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
Bu kurul Plantasyon Endüstrileri Bakanlığı kapsamında bulunmaktadır. Kanunen belirlendiği
şekilde Sri Lanka Çay Kurulu'nun birincil hedefleri, Sri Lanka'daki çay endüstrisinin
geliştirilmesi, Seylan (Sri Lanka) çayının küresel düzeyde teşvik edilmesi ve endüstrinin
izleyeceği düzenleyici gerekliliklerin uygulanmasıdır.
KİMLERDEN OLUŞUYOR:
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.
GÖREVLERİ:
Sri Lanka Çay Kurulunun en önemli işlevleri şu şekilde belirlemiştir:

- Yurtdışı çay alıcılarına ve çay markası sahiplerine tavsiye ve destekte bulunmak
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-

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.
A. 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.
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
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- 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.
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.
B: Pazar İstihbaratı ve Kaynakları Bölümü:
Piyasa ve endüstri ile ilgili istatistiki bilgileri toplayan, harmanlayan, analiz eden ve dağıtımını
yapan bölümdür. Bu birimin amacı, Sri Lanka'da çay endüstrisi ile ilgili en kapsamlı, güvenilir
ve en güncel bilgilere ulaşılabilecek ve tek ve en pratik erişim noktası olmaktır.
Birim, geniş kaynakları vasıtasıyla yetiştiriciler, üreticiler ve piyasa bilgilerini toplar. Kullandığı
kaynaklar arasında Sri Lanka’nın çay yetiştiren 7 bölgesinin her birinde bulunan Kurulun 7
Bölge Müdürlüğü, Sri Lanka, Colombo ve Londra Çay Borsaları, Seylan Ticaret Odası ve
tabii ki Kurulun diğer birimleri bölümleri vardır. Bölge ofislerinden gelen rutin bilgiler Kurulun
dahili veri ağı vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. Bölüm aynı zamanda Sri
Lanka Çay Kurulu'nun ortak üyesi olduğu Uluslararası Çay Komitesi ile bilgi alışverişinde
bulunur.
Piyasa İstihbaratı ve Kaynak Bölümü tarafından toplanan ve analiz edilen bilgiler, aylık, üç
aylık ve yıllık raporlar olarak yayınlanır. Bunlar raporlar Sri Lanka çay endüstrisine dağıtıldığı
gibi online olarak da yayınlanmaktadır. Buna ek olarak, bu birim, üretim, ihracat ve satış ile
ilgili bilgileri içeren Çay Sektörü Veritabanını tutar.
Güncel endüstri ve pazar verilerinin yanı sıra, bir asırlık bir sürece ait eski Çay Raporları ve
diğer belgeler gibi zengin bir tarihi arşivi de içermektedir. Bu bilgilerin çoğu, Colombo'daki
Yönetim Kurulunun merkez ofislerinde bulunan Çay Kurulu Kütüphanesi'nde mevcuttur.
Kütüphane ayrıca çok sayıda kitap ve teknik/ genel nitelikli yayınları içerir.
Bölüm ayrıca bu Sri Lanka Çay Kurulunun web sitesinin bakımından sorumludur.
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C.İhracat Bölümü:
Seylan çayının, atık imhası, depolanması, ambalajlanması, ihracatı ve ithalatına ilişkin
düzenleyici işlevlerini yerine getiren bölümdür. Bu faaliyetlerle ilgili takip edilecek kuralları
belirler ve aynı zamanda Kurulun Çay tadım birimi ve Analitik laboratuarı ile beraber bunlara
uyulup uyulmadığını izler ve denetler.
Tüm Seylan çayları ISO 3720 kalite standardına uygun olmalıdır; ancak bu genelde aşılan
minimum bir gerekliliktir. Bu birim yurtdışına gidecek çayların, açık artırmadan önce ve
tekrardan sevkiyattan önce olmak üzere denetlenmesinden sorumludur.
İhracat Bölümü ayrıca, çay endüstrisine bağlı kişiler ve firmalar için kayıt servisi görevini
yapar. Çayın ihracatı, ithalatı ve yeniden ihraç edilmesi ile ilgili yetkilendirmeyi yapar.

D. 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. Yedi
bölge müdürlüğü ağı vasıtasıyla faaliyet gösteren bu birim, Seylan Çay markalarının tescili ve
sertifikalandırılması üstlenmekte ve sadece yüksek kalite standartlarını karşılayan markaların
Lion logosunu taşımaları sağlamaktadır.
Aşağıda, bu birim tarafından yürütülen düzenleyici ve yürütme faaliyetlerinin listesi
verilmektedir:

-

üretim verilerini toplama
üreticilerin, fabrikaların ve yeşil yaprak çay satıcılarının/ aracılarının kaydettirilmesi
yeşil yaprak tedarikçileri için uygun fiyat saptanması ve uygulamasını saptamak
Çay fabrikalarında kalite arttırma süreçlerinin uygulanmasını destekleme ve izleme
Çay fabrikalarının modernizasyonu ve geliştirilmesini desteklemek
çöp çay' işlemcilerini lisanslama
‘çöp çay’ alımı ve taşınması için gerekli izinleri verme
kurumsal sektör tarlalarını yenilemek

E. Çay Tadımı Bölümü:
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.
İhracatçıların, “Aslan” logosunun kullanım haklarına sahip olabilmesi için sadece belirlenen
yasal gereklilikleri karşılamaları yeterli olmayıp, aynı zamanda kalite testini de geçmeleri
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gerekmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde paketlenmiş ya da markalanmış herhangi bir
Seylan çayının Aslan logosu taşıyabilmesi için bu birimin tasdiği gereklidir. “Aslan” logosu
dünya çapında tescil edilmiş bir markadır ve Sri Lanka Çay kuruluna aittir.
Birim, bağımsız uzman tadımcıların meydana getirdiği bir panelden oluşur. Bu bağımsız
tadıcılar paneli, aynı zamanda Sri Lanka'ya diğer destinasyonlardan ithal edilen çayların da
incelenmesi, karşılaştırılması ve değer biçilmesini üstlenir.
Özel satışların, Doğrudan Satışların, Vadeli sözleşmelerin fiyatlamalarının tasdikleri ve BDT
ülkeleri için kalite belgelerinin verilmesini de üstlenen 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.
F. Analitik Laboratuvar:
Çay numunelerini kimyasal, böcek öldürücü ve mikrobik standartlar açısından test eder ve
belgeler. Laboratuarda kullanılan kriter standardı ISO / IEC17025’tir.
Sri Lanka Çay Kurulu Analitik Laboratuarı, Seylan çayı kalite kontrol ve belgelendirme
amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
Sri Lanka Çay Kurulu Analitik Laboratuarları, Mart 2014'te Uluslararası Laboratuvar
Akreditasyon Komitesi (ILAC) tarafından akredite edilen ulusal organ olan Sri Lanka
Akreditasyon Kurulu (SLAB) tarafından akreditasyon statüsü kazanmıştır.
Laboratuvar kabul edilmiş Uluslararası yöntemlere uygun olarak testlerini yapmaktadır.
Seylan çayının nihai ürününde yüksek kalite standartlarını elde etmek ve sürdürmek için
danışmanlık, izleme, inceleme ve rehberlik yapmaktadır. Analitik Laboratuarın tüm
faaliyetleri, ISO 17025: 2005 Standardı ve Sri Lanka Akreditasyon Kurulu şartlarına
uygundur.

Analitik Laboratuvar, Sri Lanka Çay Kurulunun Yeni Laboratuvar binasında, her katta ayrı
birim olmak üzere (Mikrobiyolojik Analiz Ünitesi, Kimyasal Analiz Ünitesi ve Pestisit Kalıntı
Analiz Birimi) yer almaktadır.

3.2 KENYA ÇAY MÜDÜRLÜĞÜ :
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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
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.
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3.3 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 yöneticileri ile sendikalar olmak üzere 31 üyeden
oluşuyor. Üç yılda bir yeniden yapılandırılır.
KURULUN VİZYON VE MİSYONU:
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 ALT KOMİTELERİ:
Kurulun altındaki Komiteler şunlardan oluşmakta:
1) İcra komitesi: Yönetim Kurulunun idari konularını ele alır (8 kişiden oluşur)
2) Çay Tanıtma Komitesi:Hindistan’da ve özellikle yurtdışında Çayın pazarlanması ve
tanıtımı çalışmalarını yapar (7 kişiden oluşur)
3) İşçi Hakları Komitesi: Plantasyon çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar
yapar ( 9 kişiden oluşur)
4) Kalkınma Komitesi: Kalkınma projeleri geliştirilmesinden sorumludur (7 kişiden oluşur)
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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. (Kuzey bölge 7 kişi- Güney bölge 4 kişi)
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.

FİNANSAL YAPILANMA:
Yukarıdaki işlevlere ilişkin fonlar, Plan ve Plan dışı Bütçesel tahsisler yoluyla Hükümet
tarafından Kurul'a sunulur. Bu Plan-dışı bütçenin ana kaynağı çaydan alınan özel bir vergidir.
Çay Vergisi, 1953 Çay Yasası'nın 25 (1) Maddesi uyarınca Hindistan'da üretilen tüm çaylara
uygulanır. Söz konusu Kanun, Hindistan'da üretilen çayın kilogram başına 50 paise kadar
vergilendirilmesini öngörür. Bununla birlikte, halihazırda, kg başına 30 paise oranında
toplanmaktadır. Sadece 12 paise vergilendirilen Darjeeling çayları hariç. Şu anda Çay
Vergisi, Merkezi Özel İhtiyaç Bölümü tarafından toplanmakta ve tahsil masrafları düşüldükten
sonra Hindistan Konsolide Fonu'na yatırılmaktadır. Merkezi Hükümet, Meclis onayı dahilinde
zaman zaman Çay Kurulu lehine, bu fonları kullandırmaktadır. Kurul tarafından alınan bu
fonlar, plan dışı harcamaları karşılamak için kullanılıyor.
Plan Fonları: Çeşitli kalkınma, tanıtım ve Ar-Ge programlarını uygulamak için Planlama
Komisyonu ve EFC'nin önceden onayı ile plan bütçesi altında fonlar sağlanmaktadır.

4. TÜRKİYE’DE ÖNERİLEN ÇAY ÜST KURULU
Türkiye’deki çay sektörünün ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu durum, değer zincirindeki
önemli halkalar incelenmiş, geçtiğimiz yıllarda tasarı halinde sunulan Çay Piyasası
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Denetleme ve Düzenleme Kurulu önerileri incelenmiş, daha sonra da dünyadaki örnekler
değerlendirilerek, Türkiye için olabilecek bir öneri getirilmiştir.

4.1 KURULUN VİZYON VE MİSYONU
Çay Üst Kurulunun Vizyonu:
Türk çayını küresel düzeyde teşvik ederek, Rize’yi dünyanın en çok tanınan, tercih edilen ve
saygı duyulan çay üretim merkezlerinden biri haline getirmek.
Çay Üst Kurulunun Misyonu:
Türk Çay endüstrisinin, topraktan bardağa her aşamada geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
endüstrinin izleyeceği düzenlemeleri ve mevzuatları gerçekleştirmek , Türk Çayının
standartlarını belirlemek ve Türk çayını her yönüyle dünyaya küresel düzeyde teşvik ederek,
çay denilince ilk akla gelen ülkelerden biri olmak.
4.2 KURULUN YAPISI
Çay Üst Kurulunu oluşturanların çay sektöründeki bütün paydaşları temsil etmesi ideal
yapıda gereklidir. Diğer ülkelerdeki yapıya baktığımızda da kurulun; Parlamento üyeleri,
hükümet temsilcileri, çay yetiştiricileri, üreticileri, çay tüccarları, çay borsacıları,plantasyon
çalışanları, çay üreten başlıca eyaletlerin yöneticileri ile sendikalar gibi geniş bir kapsama
sahip olduğunu görüyoruz.
Bu doğrultuda Türkiye’de kurulacak bir Çay üst kurulunun da öncelikle ilişkili olduğu bakanlık
GIda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmalıdır.
Kurulun merkezinin Ankara veya Rize bulunması uygundur, gerekli olduğu noktalarda da
irtibat bürosu açabilir.
Üyelerinin ise:
- Tarım Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Hazine müsteşarlığı
- Rize Ticaret Odası Temsilcisi (Çay üreticisi KOBİ’lerden)
- Rize Ticaret Borsası Temsilcisi (Çay üreticisi KOBİ’lerden)
- Çaykur
- Çay üreticisi büyük ölçekli şirketlerden bir temsilci
- Çay tarımı yapan çay yetiştiricilerinden temsilci
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- Çay tarımı ve bitkisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile tanınmış, akademik katkı sağlayacak
bir temsilciyi
kapsaması uygun olur.

4.3 KURULUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Bu kurulun görev ve sorumluluklarının ana hatlarıyla
A. TÜM ÇAY SEKTÖRÜNÜN REGÜLASYON, DENETİM VE KONTROLUNU SAĞLAMAK (
TARIM / ÜRETİM / İHRACAT )
• Çay tarım alanı ruhsatlarının verilmesine ilişkin bilgilerin hazırlanması, saklanması ve
paylaşılmasına dair çalışma ve düzenlemeleri yapmak, Çay üretimi yapılacak
bölgenin coğrafi sınırlarını ilan etmek, İlan edilecek coğrafi alan içerisindeki mevcut
çay bahçeleri ile yeni oluşturulacak çay bahçelerinin uygunluğu saptamak ve ruhsat
vermek.
• Mevcut ruhsatlı çay bahçelerini sürekli olarak izlemek ve düzenli olarak toprak
tahlillerini yaptırmak, çay bitkisinin kalite değerlerinin tespitine dönük verileri
laboratuvar ortamında ölçtürmek.
• İhtiyaca göre gerek görüldüğünde yaş çay alanlarının gençleştirme ve yenileme
periyotlarını belirlemek, ilan etmek ve yaptırtmak,
• Yaş çay alanlarının genişletilmesine ve yeni ekim alanlarının oluşturulmasına karar
vermek,
• Yaş çay alanları ile üretim ve paketleme aşamalarında kullanılabilecek katkı
maddeleri ile yine aynı süreçlerde kullanılması yasak olan yabancı maddeleri ilan
etmek,
• Ülkenin çay üretim-tüketim dengesi, ihracat imkânları ve muhtemel ithalatlarını göz
önüne alarak, uluslararası yükümlülüklere aykırı olmamak şartıyla çay ve uç
ürünlerinden alınan gümrük vergisi oranları ve gümrük politikaları hakkında
hükümete ilgili bakanlık aracılığı ile öneride bulunmak,
• Kuru çay üreticisi ruhsatları için gerekli teknik kriterleri belirlemek, ruhsat
başvurularını değerlendirmek, ruhsata bağlamak, ruhsatı verilen işletmelerin teknik
yeterliliklerini periyodik olarak izlemek,
• Uluslararası normlarda ürün güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda kuru çay
üreticilerinin ve diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini
izlemek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesi için her türlü tedbiri almak,
• Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve
sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin
geliştirilmesi için gerekli politikaları belirlemek,
• Yürürlükteki mevzuat ve ekonomik göstergelerin yanında tüm ilgililerin de görüşlerini
de alarak, tespit edilen maliyetleri göz önünde bulundurarak, asgari yaş yaprak
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kilogram fiyatı ile kalite farklılıklarına göre, Çay Borsasında satılacak asgari kuru çay
kilogram fiyatlarını belirleyerek ilan etmek,
• Dünya Çay piyasalarını izleyerek, özelikle Borsa ve diğer kurumlarla işbirliği
içerisinde çalışarak kuru çay veya çay bitkisinden elde edilebilecek uç ürünlerin
pazara sunulmasını denetlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
• Ruhsat verdiği yaş çay üreticisi, kuru çay üreticisi, broker, akredite alıcı, paketçi ve
makine imalatçıları ile depolama alanları ve nihai ürünlerin satıldığı tüm mağaza,
dükkan, alışveriş merkezi gibi alanlarda her türlü inceleme ve denetleme yapmak ve
bu amaçla gerektiğinde ilgili diğer kurum, kuruluş ve kişilerden yardım almak, kuru
çayların paketli olarak satıldığı ve kullanıldığı yerlerde tespit edilen standart dışı
ürünleri toplatmak ve gerek gördüğü hallerde ilgililer hakkında yasal işlemler
başlatmak,
• Çay borsasının ve çayların depolandığı Lisanslı Depoların hijyenik şartlar
bakımından uygun olup olmadığını izlemek ve denetlemek, kanunlarla verilen diğer
görevleri yürütmek,
• Ürün ihtisas borsası kanalıyla veya piyasa koşullarında satılabilecek çayların asgari
kalite standartlarını belirlemek,
• Kota miktarlarını belirlemek, kotaların iptali veya transferleri hakkında kararlar almak
ve uygulamak,
• Hasat dönemindeki yaş yaprak kalitesine göre oluşabilecek asgari atık yüzde
miktarını belirlemek, bu atıkların tek bir merkezde toplanıp değerlendirilmesi,
normların dışındaki düşük kaliteli ürünlerin uç ürün haline getirilebilmesi ve sektöre
kazandırılması için gerekli olan teknoloji hakkında araştırmalar yapmak ve bu
hususta yatırım yapılması için yaş çay üreticisinden kuru çay üreticisine,
brokerlerden akredite alıcılara kadar tüm ilgilileri bir araya getirmek suretiyle ortak
yatırım yapılmasını organize etmek,
• Yapılacak desteklemelerin ve ödemelerin planlamasını yapmak,
• Çayla ilgili piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında değerlendirmeler
yaparak, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçlarını
izlemek,
• Sektörle ilgili uzman eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek öğrenim
kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, mesleki teknik eleman yetiştirmek gayesiyle
gerek duyulduğunda eğitim kurumları kurulmasını önermek ve desteklemek,
B. ÇAYIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ÇAY KALİTESİNİN GELİŞTİRMEK İÇİN ARAŞTIRMAGELİŞTİRME FALİYETLERİNE YARDIMCI OLMAK
• Sektörün tüm kademeleri için her türlü Ar-Ge faaliyeti yapmak
• Kurula bağlı akredite laboratuarların tesis edilmesine ve işletilmesine ilişkin şartları
tespit etmek veya akredite laboratuarlarla işbirliği yapmak, araştırma geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak,
• Teknik laboratuvarlarda her türlü test ve destek hizmeti verme
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• İhrac edilen çayın standartlara uyumunu denetlemek
• Toprak ve gübre üzerine her türlü araştırmayı yapmak, yaptırmak, kaliteli ürün elde
edebilmek için kullanılacak gübrelerin özelliklerini belirlemek ve uygulama
dönemlerini tespit ve ilan etmek, çalışmaları takip etmek,

C. İHRACATA DESTEK ÇALIŞMALARI YAPMAK, TÜRK ÇAYININ PAZARLAMA VE
TANITIMI KONUSUNDA YETKİLİ MERCİ OLMAK
• Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde
bu kuruluşlara Kurulun üye olmasına karar vermek, gerek duyduğunda yurt içinde
ve/veya dışında tanıtım ajansları ve bürolar açmak, var olan ajans veya ofislerle
işbirliği yapmak veya hizmet almak,
• Yurtdışındaki alıcılarla ve önemli pazarlarla iletişimde bulunmak, türk çayı konusunda
danışılacak ilk nokta olmak
• Uluslararası marka ve logo oluşturma çalışmalarına destek vermek,
• Uluslararası yeni bir marka ve imaj oluşturmak için farklı bölgelerde farklı ülke
ürünleriyle harman yapılması konusunda alt yapı çalışmalarını desteklemek,
• İhracat yapan markalara teknik konularda destek vermek
• İhracat yapan markalara tanıtım ve pazarlama konusunda destek vermek

D. RİZE ÇAYI/ KARADENİZ ÇAYI COĞRAFİ İŞARETİ KONUSUNDA YETKİLİ MERCİ
OLMAK
• Türk Çayı / Rize Çayı ile ilgili coğrafi işaret kullanımının koşullarını belirlemek ve
gerekli sertifika şartlarını yerine getirenlere ve kalite testini geçenlere bu işaretin
kullanım iznini vermek
• Türk Çayı/ Rize Çayı ile ilgili markayı, logoyu dünya çapında tescil ettirmek ve
markanın sorumlusu olmak
• Üreticilerin, ihracatçıların tedarik ettiği çay örneklerini incelemek ve logoyu almak için
gereken standartları sağladığından emin olunmasını sağlamak
E. TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ İÇİN BİLGİ KAYNAĞI OLMAK
• Çay endüstrisi ile ilgili pazar verilerini ve diğer bilgileri derlemek ve paylaşmak
• Çay piyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişiler ile
bunların birliklerinden, görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi
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almak, ticari sır niteliği taşımayan bilgileri gerektiğinde kamuoyu ve diğer ilgililerle
paylaşmak,
• Diğer çay üreticisi ülkelerle yeni bir platform oluşturup, dünya genelinde ortak
pazarlama stratejileri belirlemek,
• Sektörle ilgili verileri toplamak, istatistik tutmak, periyodik olarak yayınlamak, Yurt içi
ve yurt dışı bütün bilgilerin tutulduğu ve dağıtıldığı nokta olmak
• Sektörle ilgili eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
• Sektörle ilgili ulusal ve/veya uluslararası toplantı, sempozyum, panel, seminer,
konferans, kongre, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu amaçla çalışma
grupları oluşturmak

4.4. KURULUN BÖLÜMLERİ / BİRİMLERİ
Yukarıda sıralanan görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için Üst kurulun ana hizmet,
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşan geniş kapsamlı bölüm ve birimlere sahip
olması gerekmektedir. Ana departmanların şu şekilde olması düşünülebilir:
- İcra Komitesi
- Strateji Geliştirme ve Planlama
- Tarım ve yetiştiricilik
- Kota-Lisans ve Ruhsatlandırma :
- Üretim-Piyasa Denetleme ve Düzenleme Daire:
- Destek hizmetleri ve Mali İşler
- Araştırma-Geliştirme / Analitik Laboratuvarlar:
- Pazarlama ve Tanıtım

5. SONUÇ
Çay, Türkiye ve özellikle Karadeniz bölgesi için hayati önem taşıyan bir üründür. Çay
sektörünün sürdürülebilir bir tarımsal sanayi olarak varlığını koruyabilmesi için tarımda,
sanayide ve pazarlamada alınması gereken tedbirler geliştirilmeli, uzun dönem planlamalar
yapılmalıdır. Çay sektörünün geleceği, yetiştiricilerin ve üreticilerin gelir seviyelerinin
yükseltilebilmesi, sürecin her aşaması ile ilgili radikal kararların alınarak uygulamaya
geçilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda da çay sektörü için yetki ve sorumlulukla donatılmış,
değer zincirindeki her halkayı temsil eden, stratejik uzun dönem kararlar alabilecek bir Çay
Üst Kuruluna ihtiyaç vardır.
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Türk çayını küresel düzeyde teşvik ederek, Rize’yi dünyanın en çok tanınan, tercih edilen ve
saygı duyulan çay üretim merkezlerinden biri haline getirmek vizyonu ile kurulacak olan bu
kurulun, görev ve sorumlulukları da ana hatlarıyla şu şekilde olmalıdır:
- Çay endüstrisinin her alanında; Tarım, Üretim, İhracat, gerekli regülasyon, denetim ve
kontrolu sağlamak
- Çayın zenginleştirilmesi ve çay kalitesinin geliştirilmesi için gerekli AR-GE faliyetlerine
yardımcı olmak
- İhracata destek çalışmaları yapmak; Türk çayının pazarlama ve tanıtımı konusunda gerekli
çalışmaları yapmak, markalara destek vermek
- Rize Çayı / Karadeniz çayı Coğrafi İşareti konusunda yetkili merci olmak
- Türk Çay sektörü için bilgi kaynağı olmak; Dünya veTürkiye çay endüstrisi ile ilgili bilgilieri
derlemek, analiz etmek, paylaşmak
Uzun bir zamandır sektör tarafından ihtiyaç duyulan Çay Üst Kurulunun, doğru bir yapı ve
gerekli yetki ve sorumlulukla en kısa sürede kurulması, Türk Çay Sektörünün dünya ile
rekabet edebilecek, çok daha iyi bir yere gelmesini sağlayacaktır.

Kaynaklar:
1. Sri Lanka Tea Board Official Web Site ( pureceylontea.gov)
2. Tea Board of India Official Web site (Teaboard.gov.in)
3. Kenya Tea Directorate (teaboard.or.ke)
4. ÇAYMER, Değer Zinciri Analizi Raporu
5. ÇAYMER, Çay Endüstrisinin Rekabet Stratejisi ve Yol Haritası Çalıştayı ve Raporu
6. ÇAYMER, Stratejik Pazar Araştırması Raporu
7. Rize Ticaret Borsası, Türk Çay Sektörü, Güncel Durum Raporu 2015
8. Türkiye Siyah Çay Sektörü Raporu ( Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz-Türkiye, 2009)
9. Çay Kanun Taslağı, Rize Ticaret Borsası
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