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1. GİRİŞ: 

 
İş amacıyla ya da sosyal nedenlerle farklı bir ortamı ziyaret ederek zaman geçirmek amacıyla 
ev ortamının dışında seyahat eden kimselere turist denilmektedir. Hem tatilciler hem de iş 
seyahatinde olanlar turist olarak görülmektedir, bu kişiler yurtiçinde ya da yurtdışında 
gezebilirler. Turizm işletmesi, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan her türlü 
işletmeye verilen addır.  
 
Bu nedenle, turistik geziler için cazip ve benzersiz seçenekler sunmak, bir destinasyonun 
turizm potansiyelini geliştirmenin kilit noktasıdır.  
 
Bu bakımdan, Rize Çayı, bölgeye turist çekmek için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Ancak 
bu potansiyel, istenilen şekilde henüz kullanılmamıştır. Sonuç olarak, bölgenin kendi 
potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için bir çay turizmi stratejisine ve eylem planına 
ihtiyacı bulunmaktadır.  
 

 

2. TURİZM, SEYAHAT EĞİLİMLERİ VE ÇAY TURİZMİ: 
 

Seyahat ve Turizm, 100 milyondan fazla insana doğrudan istihdam sağlamanın yanında 
farklı sektörler ve bölgeler için inanılmaz çapta dolaylı istihdam sunduğu için dünyanın en 
büyük ekonomilerinden biridir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, 
2015 yılında uluslararası turist ziyaretleri, toplam 1.260 milyar dolarlık turizm geliriyle 
toplamda 1.186 milyona ulaşmıştır. Turizm sektörünün aşamalı olarak gelişmesiyle 
birlikte, yeni turizm deneyimleri ve konseptleri ile tanışmak isteyen turistler nedeniyle “niş 
turizm” olarak adlandırılan yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır.  
 
Niş turizm, belirli bir turizm grubunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel bir turizm 
ürünün nasıl kişiselleştirilebileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla “Çay Turizmi”, kültürel 
miras turizmiyle doğa temelli çevre dostu turizminin eşsiz kombinasyonuyla dünya turizmi 
senaryosunda son dönemde ortaya çıkmış niş turizm segmentlerinden biri olarak 
tanımlanmıştır.      
 
Çay turizmi, tarih, gelenekler ve çay içmeye duyulan ilgiyle harekete geçen bir turizm 
olarak tanımlanmıştır (Joliffe, 2003). Kültürel miras turizminin de niş bir biçimi olarak 
sunulabilir ve ulusal kimlik ve kültürel miras (çay seremonileriyle Çin ve Japonya’da olduğu 
gibi) ile yakından bağlantılıdır. Fransa gibi Avrupa ülkelerinden görülen ve yıllardır geniş 
çapta ilgi gören ve popülerlik yaşayan şarap turizmi gibi yemek ile ilgili turizme paralellik 
göstermektedir.   
 
Turizm, modern turistler çay tüketimi ve tadımı ile ilgili otantik ve eşsiz deneyimler aradığı 
için çay üreten destinasyonların marka imajı ve pazarlanmasını artıracak bir potansiyele 
sahiptir. Çay turizmi, son zamanlarda popülerliğini hızla artırmakta ve giderek artan sayıda 
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turist, Hindistan, Çin ve Sri Lanka’nın yeşil çay bahçelerine akın etmektedir.  
 
Dünyadaki tüm eğilimleri ve “çay turizminin” yükselişini göz önünde bulundurduğumuzda, 
bunun Rize bölgesi için kesinlikle yeni ve gelecek vadeden bir fırsat olduğu görülmektedir. 
Rize için bir strateji ve yol haritası belirlemek amacıyla, diğer çay turizmi destinasyonlarını 
kısaca analiz ettik.    
 

 

3. DÜNYADA ÇAY ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ: 
 

Çay, dünyada en çok tüketilen sıcak içecektir ve dünyada yaklaşık 45 ülkede üretilmekte 
ve 170 ülkede çay ticareti yapılmaktadır.   
 
Özel iklim ve toprak ihtiyacı nedeniyle, çay üretimi, dünyanın yalnızca bazı özel 
bölgeleriyle sınırlıdır. Çay üretimi yapan ülkelerin çoğunluğu (en büyük üreticiler Çin, 
Hindistan ve Sri Lanka’dır), Asya kıtasında bulunmaktadır.  
 
2014 yılı itibariyle, toplam çay ekim alanı, yaklaşık 3,8 milyon hektar iken bunun yaklaşık 
2 milyon hektarı (%52), Çin’de bulunmaktadır. En fazla çay üreten ilk 10 ülke, toplam çay 
ekim alanının %92’sine sahiptir. Ekim alanı bakımından 76.000 hektar alan ile Türkiye 8. 
sırada yer almaktadır ve Avrupa’da çay üretilebilen tek ülkedir.   
 
2015 verilerine göre, en fazla çay tüketilen ülke, büyük bir farkla, Çin’dir. 1,8 milyon ton ile 
dünya çay tüketiminin %36’sını gerçekleştirmektedir. Çin’i 948.000 ton tüketimle (%19) 
Hindistan takip etmektedir. 253.000 ton (%5) tüketimle Türkiye dünya sıralamasında 3. 
sırada yer almaktadır. İlk 10 ülke incelendiğinde, bu ülkeler dünyanın toplam nüfusunun 
%56’sın temsil etmektedir ve çay tüketiminin %77’sine tekabül etmektedir.  

 
 

  
Tüketim 

'000 ton 

 
Nüfus 

Milyon 

 
Dünya 
tüketimindeki pay 

 
Dünya nüfusundaki 
pay 

 
Kişi başı 

tüketim 
kg/yıl 

Çin 1.812 1.388 36% 18% 1.3 

Hindistan 948 1.342 19% 18% 0.7 

Türkiye 253 80 5% 1% 3.2 

Rusya 155 143 3% 2% 1.1 

Pakistan 152 196 3% 3% 0.8 

ABD 130 326 3% 4% 0.4 

Japonya 108 126 2% 2% 0.9 

İngiltere 114 65 2% 1% 1.8 

Mısır 86 95 2% 1% 0.9 
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Endonezy
a 

77 263 2% 3% 0.3 

Diğerleri 1.164 3.491 23% 46% 0.3 

Toplam 4.999 7.515 100% 100% 0.7 

Kaynak: ITC, FAO, 2017, ÇAYMER Proje ekibi analizi 
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4. DÜNYADA ÇAY TURİZMİ: 

 
Çay turizmin duyulan ilginin artmasıyla birlikte, çay sektörü profesyonelleri ve çay 
meraklıları için özel turlar ve eğitim deneyimleri sunmak üzere özel tur şirketleri 
kurulmuştur. Sundukları turları analiz ettiğimizde, genelde 3 tür etkinlik olduğu 
görülmektedir:  

 

Resim 1: Özel Tur Şirketlerinin “Dünya Çayları Turları” 
 
 

1. Çay meraklıları ve tüketicileri için kapsamlı turlar: 
Çay uzmanları ve yetkililerinin rehberliğinde düzenlenen bu turlarda, turistler çayın 
ekimden fincana uzanan serüvenini deneyimlemektedir. Turistler, çay bahçelerini, çay 
fabrikalarını ziyaret etmenin yanı sıra çay tadımlarına katılırlar. Seyahat esnasında, yerel 
kültür ve gelenekleri de deneyimlemektedirler. Turlar, diğer önemli turistik cazibe merkezi 
ziyaretleri ve doğa yürüyüşü gibi pek çok doğa aktivitesi ile zenginleştirilmektedir (örneğin 
Çin’deki Çin Seddi ziyareti). Bu turlar, yaklaşık 10 gün sürmektedir.  

 
2. Eğitim programları: 
Çay profesyonelleri ve çay yaprağının gerçek tutkunları için tasarlanmış bu ayrıntılı ve 
yoğun eğitim programları, pratik deneyim sunmaktadır. Her ayrıntılı kurs, eğitim sunarken 
gerçek çay üreticilerinin hayatını yaşama imkânı sağlamaktadır. Fonksiyonel beceriler 
geliştirirken yalnızca pratikten gelen ayrıntılı bilgi edinme şansını yakalayabilirsiniz. Tarihi, 
kültürü, üretimi, ekimi, tadımı, ticareti, araştırmayı ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. 
Assam, Darjeeling, Çin Yeşil Çayı, Çin Oolong Çayı gibi farklı çay çeşitlerini içeren özel 
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eğitim programları mevcuttur.   
 

3. Alıcıların kaynak bulma seyahatleri: 
Bu turlar, çayın kaynağına giderek üreticiler ve tedarikçilerle doğrudan temas kurmak 
isteyen çay sektörü profesyonelleri ve alıcıları için organize edilmektedir. Seyahat 
programları, ülkenin veya bölgenin farklı kısımlarında bulunan olabildiğince çok çay 
üreticisini ve çay ekim alanını ziyaret etmeye odaklanmaktadır. Bu turlar, genel turizmin 
küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Zaman, genellikle çay üretim dönemidir ve yaklaşık 
10-14 gün sürmektedir.   
 
Çay turizmi açısından uzun bir süreçten geçen ülkelere baktığımızda, esas olarak üç 
ülkenin adını görürüz: Hindistan, Sri Lanka ve Çin.  

 
 
 

4.1 HİNDİSTAN: 
 

Çay turizmi, başta Darjeeling ve Assam bölgeleri olmak üzere özellikle Batı Bengal’de 
artmaktadır.  

 
Hindistan çay turizminin gelişimine baktığımızda, daha küçük ve özel işletmelerin 
dünyadaki fazla üretimle başa çıkmaya yardımcı olması bakımından bir pazarlama 
stratejisi olarak 1990’larda misafirleri ağırlamaya başladıklarını görürüz. Daha sonra, 
2000’lerin başında Hindistan kendi pazarını daha ucuz ithalata açtığında ve bu durum 
bazı üreticileri alternatif gelir kaynakları bulmaya zorladığında, çay turizmi hızlanmıştır. Bu 
nedenle, çay turizmine girmenin ana itici gücü, Hindistan’daki çay ekim alanlarının 
gelirlerini arttırması olmuştur.    
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Hindistan’daki çay bahçesi turu veya çay turizmi, çay bahçesinde kalma (pek çok işletme, modern 
imkânları olan orijinal fakat geliştirilmiş çay üreticisi bungalovları sunmaktadır), bahçe işçilerinin 
çay toplamasını izleme, huzurlu bahçe atmosferinin tadını çıkarma, çay fabrikasında çay üretimi 
süreci hakkında bilgi edinme, yerel halkın köy yaşantısını ve kültürünü deneyimleme, doğal 
parkurlarda yürüme ve daha pek çok doğa aktivitesine katılma imkânı sunmaktadır.  

 

Bu turlar, Avrupa’da oldukça popüler olan şarap turizmine de benzemektedir. İnsanlar bağlarda 
kalırken, şarap yapımı sürecini gözlemler, şarap tadımlarına katılır, şarap ve şarap aksesuarlarını 
satın alır. Bu turizm modeli, Hindistan’daki çay ekim alanları tarafından çaya uyarlanmıştır.  

 

Taş veya ahşap eski kolonyal evler, lüks butik evlere dönüştürülerek konaklama tesisi olarak 
hizmet vermektedir.  

 

Hindistan, çay turizmi gayretlerini teşvik etmek üzere uluslararası turizm fuarlarına katılmaktadır.  

 

Ayrıca, çay turizmi aktivitelerinin bir parçası olarak Hindistan’ın Darjeeling Bölgesi, “Darjeeling Çay 
ve Turizm Festivali” gibi fuarlar, festivaller organize etmektedir.  

 
 
 
 

 
 

Hindistan’dan bir örnek:  
 

Çay Aromaları Turu – 5 Gece/6 Gün (Daha İyi Olanaklar) 



 

9 
 

Turun Özellikleri: Hindistan’ın çay başkenti olan Dibrugarh’taki Mancotta Çay Mirası 
Evi’nde konaklama; çay fabrikası ziyareti; kendi çay yapraklarınızı toplama; çay tadımı 
turu; yerel köy ziyaretleri; kültürel etkinlikler; Dibrugarh’ın keşfi.  
 
Jorhat’taki Gatoonga Çay Ekim Alanı’nda hoş bir kolonyal dekoru olan 100 yıllık 
bungalovların bulunduğu Banyan Grove Heritage Hotel’de konaklama ve hoş bir çay tatili 
geçirme.  
Darjeeling: Kuzeydoğu Hindistan’daki bu güzel yayla, aromatik ve çiçek kokulu çaylarıyla 
meşhurdur.  

 
 

4.2 SRİ LANKA: 
 
 

Sri Lanka’nın en fazla yabancı gelir yaratan 5 sektöründen biri, Seylan Çayı ve Turizmidir. 
Bu nedenle, Seylan Çayı, Sri Lanka ekonomisinin en önemli paydaşlarından birisidir.  
 
Sri Lanka çay üretimine ve muhteşem manzarasına özgü zengin bir miras ve kültürel 
karma ile birlikte Seylan çay bahçeleri, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş müthiş bir 
turizm destinasyonudur.  
 
Pek çok çay ekim alanı, Orta Sri Lanka etrafında yer almaktadır ve gayri resmi çay bahçesi 
turları, çay tadımı, çay üretimine giriş gibi etkinler sunmaktadır. Ancak en seçkin ve özel 
deneyim, Sri Lanka’nın ilk Relais & Chateaux tatil köyü olan ve dünyanın tek çay bahçesi 
tatil yeri olan Sri Lanka Tea Trails tarafından sağlanmaktadır. Her biri farklı özelliklere 
sahip dört kolonyal dönem çay ekim alanı bungalovu etrafında oluşturulmuş çay tarlası 
turu, çay bahçesi deneyimini beş yıldızlı konaklama lüksüyle birleştirmektedir. Misafirler, 
birkaç gün boyunca çay tarlalarında kolonyal hayatı deneyimlerken, Seylan çayının 
öncülerinden James Taylor’un soyundan gelen kişilerin eşliğinde çay tarlalarını ve çay 
üretim tesislerini gezmektedir.  
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Galaha’daki Loolecondera Çay Ekim Alanı’nda bulunan ve 150 yıllık bir tarihe sahip olan ülkenin 
ilk çay bahçesi ile Hantana’daki ülkenin tek çay müzesi, geçmişleri Sri Lanka’nın çay ekimiyle 
bağlantılı olan popüler turizm destinasyonlarıdır.  

 
Çay Müzesi, yıkılmayı beklerken, ülkenin çay sektörü, çay üreticileri ve imalatçılarına 
adanmış bir müze kurmak amacıyla Sri Lanka Çay Meclisi ve Sri Lanka Çay Üreticileri 
Derneği ile Colombo Çay İmalatçıları Derneği tarafından kurtarılan eski bir çay 
fabrikasıdır. Müze, çay üretim sürecini gösterirken, efsane çay üreticileri ve sektörün 
öncüleri hakkında bilgi verir ve çay meraklıları için bir hediyelik eşya ve çay dükkanı sunar. 
Çay sektörünün eski resimleri ve yazılı kayıtları ile arşivlerini içeren bir kütüphane ve çayla 
ilgili konferansların düzenlenmesi için bir oditoryum da bulunmaktadır.   

 
Lider çay üretim ve satış mağazası olan Dilmah da beş gün öncesinden reserve edilebilen 
mini çay tadım oturumları düzenlemektedir.   

 
Sri Lanka’da çay turizmi, kültürel miras ve eko-turizmle birleşmiştir. Hindistan gibi Sri 
Lanka da hem çaya hem de kültürel mirasa ilgi duyan daha fazla sayıda Avrupalı turisti 
çekmek için kendi tarihi köklerini ve kolonyal geçmişini kullanmaktadır.  

 
 

4.3 ÇİN: 
 

Çay turizmi, Çin’de hızla gelişmektedir. Çin çay turizmi, hem Çinlileri hem de yabancı 
ziyaretçileri hedef almaktadır ve ziyaretçilerin aradıkları deneyim, geldikleri yere göre 
değişmektedir. Çinli ziyaretçiler genellikle dinlenmeye ve çay tadımına ilgi duyarken, 
Çin’in dışından gelen turistler çay üretimine daha fazla odaklanmaktadır – çayın yetiştiği 
tarlalarda yürüyüş yapmak ve kendileri için çay toplamak gibi etkinlikler, daha fazla 
ilgilerini çekmektedir.  

 



 

 

 
 
 

Ayrıca, çay kültürünün Çin’de oldukça eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Çin çay turları, 
Çin çay tarihi ve kültürü zenginliği ve çay meraklılarına klasik Çin çay seremonisini 
deneyimleme ve yeşil çay ile siyah çay tadımı şansı sunar. 

 
 

5. RİZE’DE ÇAY TURİZMİ FIRSATI 
 

Dünyadaki tüm eğilimler ve “çay turizminin” yükselişi göz önüne alındığında, bu durum 
Rize bölgesi için kesinlikle yeni ve gelecek vadeden bir fırsat olacaktır. Çay turizmi, 
yalnızca bölgenin finansal kalkınmasına yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda 
Türk çayının dünya çapında tanınırlığını da artıracaktır.  

 
Rize’yi ziyaret eden turist sayısı 
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Kaynak: Turizm Bakanlığı, 2017 



 

11 
 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan veriler 
incelendiğinde, Rize’yi ziyaret eden turist sayısının 2007 ve 2014 yılları arasında düzenli 
olarak arttığı, ancak son 2 yıl içerisinde sabit kaldığı ve hatta düştüğü görülmektedir. Bu 
nedenle amaç, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekecek ve toplam ziyaretçi 
sayısını ve dolayısıyla geliri artırmaya yardımcı olacak çay turizmi ve eko-turizmi 
birleştirmek gibi farklı kültürel ve deneysel tur alternatifleri ekleyerek turizmin sunduklarını 
zenginleştirmek olmalıdır.   

 
 
 

5.1 RİZE’DE GEÇMİŞ VE MEVCUT GİRİŞİMLER: 
 

Mevcut durumda, ne Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın programlarında ne de Rize Belediyesi 
ve Valiliğinin internet sitelerinin turizm sayfalarında çay turizmi bahsi geçmemektedir.  

 
Özel şirketler çay turizmi girişimleri olarak kabul edilebilecek bazı teşebbüslerde 
bulunmaktadır; ancak bu teşebbüslerin hiçbiri sürekli ve kapsamlı değildir.   

 
- DOĞADAN ÇAY: 

 
Lansman kampanyalarının bir parçası olarak Doğadan Çay, 2009’dan 2014’e kadar bazı 
çay turizmi aktiviteleri düzenlemiştir. Amaçları, çay hasat deneyimini paylaşmanın ve 
Rize’nin doğal güzelliklerini göstermenin yanı sıra kendi markalarını tanıtmaktır.  
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2 günlük turları, “Havada çay kokusu var” adı altında organize edilmiştir. Katılımcılar, 
manzaralı ve geleneksel bir yerel restoranda öğle yemeği yemek için Ayder’i ziyaret 
etmekte, bazı yürüyüş aktivitelerine katılmakta, çay toplama deneyimi yaşamak amacıyla 
Doğadan’ın çay bahçelerini ziyaret etmekte ve en son olarak çayın üretim sürecini 
gözlemlemek için çay fabrikasına bir ziyaret düzenlemektedir.  

 
Doğadan, indirimli bir fiyatla pazarlanan bu turlara sponsor olmaktadır. Doğadan ayrıca, 
bir halkla ilişkiler aktivitesi olarak basın mensupları için bazı turlar düzenlemekte ve bu 
turları satış promosyonu aktiviteleri boyunca kullanmaktadır.  

 
- İKİÇAY 

 
Trabzon, Sürmene’de bulunan bir çay üreticisi olan İkiçay, yerel tur organizatörleri ile 
birlikte çalışarak yerli ziyaretçileri fabrikalarında ağırlamakta ve onlara üretim sürecini 
göstermektedir. Misafirlerine çay tadımları yaptıran İkiçay, kendi fabrika mağazalarından 
çay satın alma fırsatı sunmaktadır. İkiçay’ın bu girişimi, oldukça sınırlı ve üretim odaklı bir 
turdur.    

 
 

 
 
 

 
6. TÜRKİYE ÇAY TURİZMİ STRATEJİLERİ VE EYLEM PLANI: 

 
6.1 VİZYON: 

 
Vizyon, çay bahçeleri, doğal güzellikleri ve Avrupa’nın tek çay üretici olma özelliği ile Rize 
bölgesinin, çay denince akla gelen ilk yerlerden biri haline gelmesi ve turizmin istihdam ve 
gelir bakımından bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan öncü sektörlerden biri olması 
amacıyla hem uluslararası hem de ulusal çapta hak ettiği üne kavuşmasını sağlamaktır.  

 
 

6.2 HEDEFLER: 
 

1. Çay yetiştiricileri, çay bahöesi sahipleri ve çay üreticilerinin gelirini artırmak, 
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2. Bölgede seyahatle ilgili diğer sektörlerin (oteller, ulaşım, gastronomi, vs.) gelirini artırmak, 
3. Dünyada Türk çayının ve kalitesinin bilinirliğini artırmak,  
4. Türk tüketicilerinin kaliteli çay, çay türleri, üretimi, demleme ve bölgenin önemi hakkında bilgisini 

ve farkındalığını artırmak,  
5. Özellikle bölgedeki genç nüfus için olmak üzere istihdam olanaklarını artırmak.  

 
 

6.3 STRATEJİLER & EYLEMLER: 
 

1. “Diğer cazip alternatiflerle birlikte farklı çay turu paketlerinin sunulması” 
 

Dünyadaki çay turizmi örneklerine baktığımızda, bu turların genellikle eko-turizm, gezi, 
kültürel miras turları gibi diğer aktivitelerle zenginleştirildiğini görmekteyiz. Bu nedenle, 
çay meraklıları için ilgi çekici olabilecek bu tür aktiviteler, çay gezileri teklifini 
geliştirmek amacıyla araştırılmalıdır:   
- Vadiler, şelaleler ve nehirler gibi Karadeniz Bölgesi’nin diğer doğal güzelliklerinden 

faydalanarak tur tekliflerini doğa yürüyüşleri, rafting ve balıkçılık gibi aktivitelerle 
zenginleştirmek,   

- Trabzon’daki Sümela Manastırı veya Alman Karl Koch’un 1843 yılında yaptığı Rize-Çimil-
Pazar tarihi gezisi gibi kültürel miras ve tarihi değerlerle bağlantılı geziler Avrupalı turistler 
için ilgi çekici olabilir,  
DOKAP Eylem Planı (2014-2018), Karadeniz Bölgesi’nde kruvaziyer turları ve yat 
turizmini geliştirmeyi amaçlar. Günübirlik çay temalı geziler, kruvaziyer turlarına 
katılan turistlere veya yatçılara sunulabilir.  

 
 

Özel sektör ve kamu sektörü ile STK’lar, çalışma grupları/konseyler oluşturmak için bir 
araya gelmeli ve bölgesel bazda ve il bazında ortak projeler planlamalıdır.  

- Çay konseptli turları planlamak ve tanıtmak amacıyla başlıca yerli tur şirketleriyle birlikte 
çalışılmalıdır.  

- “worldteatours.com” gibi çay turları konusunda uzmanlaşmış uluslararası tur şirketleriyle birlikte 

çalışarak Türkiye ve Rize’ye çay turları başlatılmalıdır.  
- Özellikle blog yazarları, seyahat web sitesi editörleri olmak üzere yerli ve yabancı basın 

mensuplarıyla birlikte çalışarak bu turlar öncelikle bu kişilere tanıtılmalıdır.  
- Potansiyel alıcıları hedef alan özel turlar, çay üreticileriyle birlikte Rize Ticaret Odası ve Ticaret 

Borsası tarafından organize edilmelidir.   
 

2. “Yerel halkın ihtiyaç duyulan altyapıyı ve konaklama, özel çay bahçeleri, 
vs. gibi tesisleri geliştirmek amacıyla teşvik edilmesi”  

 
- Konaklama / barındırma sorunu: Hindistan ve Sri Lanka çay turizmi teklifleri 
incelendiğinde, tercih edilen konaklamanın tarihi binalardan ve evlerden dönüştürülen 
özel tesisler ve butik oteller olduğu görülmüştür. Bu binalar, yalnızca şımartıcı lükse 
değil aynı zamanda bu niş turistlerin aradığı kültürel miras değerlerine sahiptir. 
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Dolayısıyla Rize’nin hem şehir merkezinde gem de yaylardaki ve çay köylerindeki 
tarihi konaklarını, taş evlerini, ahşap evlerini restore etmesi ve bunları küçük aile 
pansiyonlarına/misafirhanelerine veya butik otellere dönüştürmesi gerekmektedir.  
Örnek: Çamlıhemşin konakları 
 

 
 

 
- Bakımlı çay bahçeleri: Turistleri çekmek ve çay bahçelerinden ilave gelir elde etmek 

için çiftçilerin kendi ekim alanlarına iyi bakmaları gerekmektedir. Çayeli / Haremtepe 
Köyü’nden Besim / Kenan Çiftçi’ye ait çay bahçesi, bunun iyi bir örneğidir. Bahçeleri, 
birçok ticari çay filmi çekimi için bir set olmuştur ve çay severler için görülmesi 
gereken yerlerden biridir. Bu iyi bakımlı ve manzaralı bahçelerin sayısı artmalıdır.  

 
 

 

 
- Çay Ekim Alanları, Çay Köyleri: Hindistan’da ve Sri Lanka’da, çay turları, tam 

teşekküllü bir paket (ekim alanında konaklama, çay ekim alanının çay bahçesinde 
çay toplama, çay üretimini gözlemleme, köy hayatını deneyimleme, doğa yürüyüşü, 
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vs.) sunabilen çay ekim alanları tarafından gerçekleştirilir. Türkiye’de, bu tür tam 
teşekküllü işletmeler bulunmamaktadır. Bu nedenle, doğru altyapısı bulunan 
köylerden bazıları seçilebilir ve çay bahçeleri, konaklama, çay üretimi, restoranlar, 
mağazalar, manzara ve doğa yürüyüşü içeren ve tam teşekküllü bir deneyim sunan 
çay köyleri olarak geliştirilebilir.  

 
3. “Teknik uzmanlık oluşturmak ve bölgede turizm sektörü için nitelikli işgücü 

sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi” 
 

Turizm eğitimi, turizm kaynakları ve bunların korunması hakkında farkındalık yaratmayı 
ve bunların bölgesel kalkınmaya katkısını maksimuma çıkarmayı hedeflemektedir. 
Eğitim, misafirperverlik, turistlere etik hizmetler hakkında eğitmeye ve uzun dönemli 
finansal kazanımları göz önünde bulundurmaya dayanmaktadır. 

 
Mesleki turizm eğitiminin kalitesi ve kapasitesi geliştirilmelidir. Akademik turizm 
eğitiminin içeriği, güncellenmeli ve yenilenmelidir. Eğitim programları, yeni turizm 
ürünleri ve çeşitleri ile önemli kurumsal tekliflerle ilgili kurslarla desteklenmelidir, 
böylece değişen turizm talepleri ve ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimli personel 
bulunabilir.   
 
Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi gibi yerel 
üniversitelerinde yararlanılmalıdır. Bölgesel turizm girişimleri için gerekli personelin 
eğitilmesine yardımcı olabilecek çay turizmiyle ilgili yeni departmanlar veya ilave 
kurslar bulunabilir.  
 
Eğitimin ikinci yönü, yerel topluluk için kurslar ve eğitim programları olacaktır. Yerel 
halkın kültürel mirasın değerlerini, doğal kaynakları ve çay turizmini ve bunların 
ekonomiye katkısını anlaması amacıyla farkındalık yaratma programlarına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yerel halk, küçük işletmelerin yönetimi, hizmet kalitesi ve yabancı diller 
konularında eğitilecektir. Özellikle aile pansiyonları / misafirhanelerinin yönetimine 
ilişkin eğitimler, kritik öneme sahip olacaktır; zira bu tesisler, konaklamanın ana 
kaynağı olacaktır. El sanatları, hediyelik eşyalar, yerli Rize el sanatlarını 
canlandırmaya ilişkin eğitimler de oldukça önemli olacaktır.   
 

 
4. “Rize Çayı ve çay bölgesi için uluslararası ve yerel pazarlama/tanıtım 

aktivitelerinin planlanması ve uygulanması, bu planlarla birlikte Rize çayının tüm 
dünya çapında tanınmasına yardımcı olacak sürekli ve yüksek standartlı 
aktivitelerin organize edilmesi” 

 
 

Pazarlama ve promosyon aktiviteleri için metodoloji, süreçlerin belirlenmesi, 
demografik yapıya göre hedef pazarların, eğilimlerin ve hedef müşterilerin taleplerinin 
anlaşılması, rakip pazarların anlaşılması, gerekli pazar araştırmasının, analizin ve 
yorumun yapılmasıdır. Bu analizlerden sonra, pazarın güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları 
ve riskleri belirlenecektir.  



 

16 
 

Turizm Bakanlığı’nın 2023 stratejilerine göre, promosyonel aktiviteler planlanırken 
atılması gereken adımlar şunlardır:  
- Finansman 
- Hedef pazarların belirlenmesi 
- Pazar Araştırması 
- Hedefler 
- İletişim mesajları 
- Kullanılacak pazarlama araçları 
- Etkinliğin ölçülmesi 

Dolayısıyla, turistik bir bölgenin tanıtım aktiviteleri başlamadan önce, aşağıdaki 
noktaların tamamlanması gerekmektedir:  
- Ne tanıtılacak (iletişim mesajlarının belirlenmesi ve tanımlanması)? 
- Kime tanıtım yapılacak (hedef kitle)? 
- Nerede tanıtım yapılacak (hedef ülke)? 
- Ne zaman tanıtım yapılacak? 
- Nasıl tanıtım yapılacak (işleyiş)? 

Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı, oldukça önemli olacaktır. İnternetin, 
pazarlama ve tanıtım planlarının her adımında her şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bu girişimler, devlet ve özel sektörün ortak gayretleri ile 
gerçekleştirilecektir.  

Pazarlama stratejilerinin önemli bir bölümü olarak, halkla ilişkilere odaklanılmalıdır. 
Ülkelerinin akım belirleyicileri ve etkili kişileri, belirlenmeli ve bu kimselerden 
yararlanılmalıdır.  

Rakip ülkelerden Hindistan’ın yaptığı şekilde, çay turizmi turları ve Rize Bölgesi ile 
ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına/etkinliklerine katılım,   değerlendirilmelidir.  

Çay turizmi çabalarını güçlendirmek ve ulusal ve uluslararası ilgiyi çekmek 
amacıyla, diğer çay üretilen ülkelerde olduğu gibi (Hindistan – Darjeeling Çay 
Festivali; Tayvan – kış çayını kutlamak için Aralık Çay Festivali) çayla ilgili bazı 
festivaller organize edilmelidir. Örneğin, Mayıs ayında ilk çay yaprağı hasadı 
festivali, Ağustos ayındaki üzüm hasadı festivalleri gibidir.   

 
Çayla ilgili uluslararası etkinliklere katılım ve bu tür aktiviteler için sık sık ev sahibi 
ülke olma avantajına sahip olmak oldukça önemlidir.  
 
Çay rotaları ve çay köyleri için haritalar ve broşürler gibi malzemelerin hazırlanması 
da oldukça önemlidir. Bu malzemelerin birden fazla dilde hazırlanması 
gerekmektedir.  
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5. “Bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak için altyapı yatırımları ve geliştirmeleri 
ile idari ve finansal desteklere odaklanılması” 

 
Turizm sektörü, dünyanın her yerinden gelen teşviklerle desteklenen ve finanse edilen bir 
yatırım alanıdır.  
 
Altyapı yatırımları, oldukça önemlidir. Şehirdeki tarihi, kültürel ve diğer önemli yapıların 
restorasyonu, devlet tarafından tamamlanmalıdır. Şehir merkezlerindeki konaklama 
kapasitesinin ve şehir otellerinin artırılması da oldukça önemlidir. Özel sektörün bu 
konuda desteklenmesi gerekmektedir. Yerel spesiyalite sunan restoranların, çay 
rotalarında inşa edilmesi gerekmektedir. Rize Ticaret Borsası’na ait “Çay Bahçesi” gibi 
projeler, ziyaretçilerin farklı çay türlerini tatma, yerel el sanatı ürünlerini satın alma ve 
çay müzesini ziyaret etme, vs. imkânı bulabilecekleri otantik alışveriş merkezleri de 
çay turizmi için oldukça önemli olacaktır. Çay turizmi için seçilen bölgeler için ayrıntılı 
bir çevre planlaması yapılması da gerekmektedir. Çay rotaları üzerinde bulunan 
şelaleler, mağaralar, taş köprüler gibi diğer cazip yerlerin elden geçirilerek 
hazırlanması gerekmektedir.   
 
Ulaşım ağı ve tesislerini artırmak için yapılacak yatırımlar da oldukça önemlidir. 
Türkiye’nin uluslararası turizm pazarından oldukça uzak olması ve coğrafi koşullar 
nedeniyle, Rize çay bölgesi için en uygun ulaşım türü havayoludur. Bu nedenle, 
Rize’de inşa edilecek havalimanı, bölgedeki çay turizminin gelişmesi için oldukça 
önemlidir. Çay turizmi için seçilecek alanların etrafındaki karayolları da tamir 
edilmelidir.  
 
Turizm yatırımlarını desteklemek üzere bölge için finansman, destek ve krediler 
organize edilmelidir. Özellikle küçük KOBİ’ler, çay bahçesi sahipleri ve köylüler için 
eski tarihi evlerini aile pansiyonlarına çevirirken veya çay bahçelerini yenilerken bu 
destekler oldukça önemli olacaktır.   

 
 

7. SONUÇ: 
 

“Çay turizmi” kültürel miras turizmiyle doğa temelli çevre dostu turizminin eşsiz 
kombinasyonuyla dünya turizmi senaryosunda son dönemde ortaya çıkmış niş turizm 
segmentlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bu turizm türü, modern turistler çay tüketimi 
ve tadımı ile ilgili otantik ve eşsiz deneyimler aradığı için çay üreten destinasyonların 
marka imajı ve pazarlanmasını artıracak bir potansiyele sahiptir.  
 
Dünyadaki tüm eğilimleri ve “çay turizminin” yükselişini göz önünde bulundurduğumuzda, 
bu turizm türünün Rize bölgesi için kesinlikle yeni ve gelecek vadeden bir fırsat olduğu 
görülmektedir. Çay turizmi, yalnızca bölgenin finansal kalkınmasına yardımcı olmakla 
kalmayacak aynı zamanda Türk çayının dünya çapında tanınırlığını da artıracaktır. 
Türkiye, Avrupa’daki tek çay üretici olması ve bu sebeple Asya ülkelerine nazaran ziyaret 
edilmesinin daha kolay olması avantajından faydalanmalıdır.  
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Rize’deki çay turizmini geliştirmek için belirlenen stratejiler şunlardır:  
- Diğer cazip alternatiflerle birlikte zengin ve farklı çay turu paketlerinin sunulması, 
- Yerel halkın ihtiyaç duyulan altyapıyı ve konaklama ve özel çay behçeleri gibi tesisleri 
geliştirmeye teşvik edilmesi,   

- Teknik uzmanlık oluşturmak ve bölgedeki turizm sektörü için nitelikli işgücü sağlamak 
amacıyla eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi,  
- Rize Çayı ve çay bölgesi için uluslararası ve yerel pazarlama/tanıtım aktivitelerinin 
planlanması ve uygulanması, bu planlarla birlikte Rize çayının tüm dünya çapında tanınmasına 
yardımcı olacak sürekli ve yüksek standartlı aktivitelerin organize edilmesi, 
- Bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak için altyapı yatırımları ve geliştirmeleri ile idari ve 
finansal desteklere odaklanılması. 

 
Tüm bu eylemler, Rize bölgesinin, çay denince akla gelen ilk yerlerden biri haline gelmesi 
ve turizmin istihdam ve gelir bakımından bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan öncü 
sektörlerden biri olması amacıyla hem uluslararası hem de ulusal çapta hak ettiği üne 
kavuşmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.  
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