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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması için Teknik Destek” projesinin üçüncü 

bileşeni; çay üreticisi KOBİ’lerin pazarlama yeteneklerinin artırılmasıdır. Bu bileşen dahilinde, 

ÇAYMER’in kolektif markalama, tanıtım çabaları ve girişimlerinin iyileştirilmesi doğrultusunda 

faaliyetler söz konusudur. Bir faaliyet; Rize Çayı için bir pazarlama stratejisi önerilmesi 

amacıyla bir Rize Çayı Tanıtım Kampanyası geliştirilmesi ve böylelikle farkındalık artırma, 

mesajın iletilmesi ve hedef gruplar dahilinde tanınırlık sağlanması açısından ihtiyaçları 

karşılamak üzere uygun, uygulanabilir ve pratik iletişim yaklaşımları betimlenmesidir.  

Çay, Türkiye’de ve özellikle Karadeniz bölgesinde elzem bir üründür. Dolayısıyla, hem yerli hem 

de uluslararası hedef gruplar açısından cazibesini koruması için onu sürdürülebilir kılmak son 

derece önemlidir. Halihazırda Türk çayının küresel çay dünyasında herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır ve bu durum küresel bir destek ihtiyacını göstermektedir. Her ne kadar 

Türkiye’de kişi başına düşen tüketim en üst düzeyde olsa da, yerli piyasa için bile genç neslin 

sıcak çaya olan ilgisini diri tutmak üzere çabalara halen ihtiyaç bulunmaktadır.  

Gıda ve içecek sektöründeki sağlık eğilimi, özellikle de organik ürünlere yönelik eğilim, Türk 

çayı için bir fırsat olarak görülmelidir ve bu fırsat, en sağlıklı ve dünyanın böcek kimyasalından 

muaf tek çayı olma özelliğiyle birleştirilmelidir. Sağlık temelli bir konumlandırma, Türk çayına 

dünya çapında bir rekabetçi avantaj sağlayacaktır. Bu konumlandırma, uluslararası sertifikalar 

edinilmesi, organik üretime geçişin hızlandırılması ve yeni ve yenilikçi ürünlerin piyasaya 

sürülmesiyle desteklenmelidir.  

Ülke içinde ve uluslararası eksende güçlü bir iletişim planıyla desteklenen bu sağlık 

konumlandırmasını temel alan bir kampanya Türk çayına, kalıcı bir konuma sahip olmak için 

ihtiyacı olan teşviki sağlayacaktır.  

 

1. GİRİŞ: 

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması için Teknik Destek” projesinin üçüncü 

bileşeni; çay üreticisi KOBİ’lerin pazarlama yeteneklerinin artırılmasıdır. Bu bileşen dahilinde, 

kolektif markalamanın iyileştirilmesi, tanıtım çabaları ve ÇAYMER’in girişimlerine yönelik 

faaliyetler söz konusudur.  

Faaliyetlerden biri, Rize Çayı için bir pazarlama stratejisi önerilmesi ve farkındalık artırma, 

mesajın iletimi ve hedef gruplar dahilinde tanınırlık sağlama anlamında ihtiyaçları karşılamak 

üzere uygun, uygulanabilir ve pratik nitelikte iletişim yaklaşımları betimlenmesidir.  
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Doğru stratejiyi önermek için, küresel çay piyasası, rekabet ve küresel çay trendlerine dair bir 

analizin ardından Türk çay piyasasının bir SWOT analizi gerçekleştirilecektir. Ardından, Türk 

çayının diğerlerinden ayrılmasını sağlayacak ve aynı zamanda çay ürünlerinde daha fazla 

tüketiciyi tutup onlara cazip gelecek bir rekabetçi avantaj sağlayabileceğiz. Bir İletişim 

Stratejisi ve ardından bir İletişim Planı, mevcut kampanya veya gelecekteki girişimler için 

uygun iletişim yöntemlerinin tasarlanması, üretimi ve uygulanması için kılavuz ilkeler de 

sunacaktır.  

 

2. 2. ÇAY HAKKINDA ARKA PLAN BİLGİSİ 

 

2.1 ÇAY 

 

Çay, Asya’da Antik çağlardan beri ve dünyanın diğer birçok kısmında on yedinci yüzyıl 

sonundan bu yana tüketilen, Camellia Sinensis’in kurutulmuş yapraklarından hazırlanan bir 

demlenmiş bitkidir. Bugün çay sudan sonra dünyada en yaygın tüketilen içecektir ve yaklaşık 

50 ülkede üretilmekte ve 170’e yakın ülkede ticareti yapılmaktadır.  

Çay, tropikal ve alt-tropikal bir iklim bitkisidir. Çay üretimi için uygun olan bölge, kuzey 

yarımkürede 42. paralel ve güney yarımkürede 24. paraleldir. Coğrafi bir bölge olarak, kuzeyde 

Kafkasların Karadeniz’e bakan etekleri ve Japonya’nın güneydoğusu ile güneyde Brezilya’nın 

güney köşesi ve Güneydoğu Afrika olarak tanımlanabilen bir sınırdır.  

İklim açısından bakıldığında, çay, çok fazla yağış gerektiren bir bitkidir. Çay bitkisinin 1200 

mm’den fazla yağmura ihtiyacı vardır; nem içeriği %70’in üzerinde ve büyüme döneminde yıllık 

ortalama ısı 14 derece olmalıdır. Dolayısıyla, dünyadaki çay üretiminin yaklaşık %80’i Asya 

ülkelerindedir. 

Çayın üretilme biçimine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır.  

 

○ Siyah çay; olgun çay yapraklarının soldurulması, sarılması, tam fermente edilmesi, 

ateşlenmesi ve kurutulması ile yapılmaktadır. Siyah çay; dünya üretiminin yaklaşık %80’ini 

oluşturmaktadır. Siyah çay, Batı dünyasının en yaygın çay türüdür. Siyah çay neredeyse 

tamamen oksitlenmektedir. Siyah çay, tam, güçlü aromasıyla ve özellikle şeker ve kremalı 

gıdalar başta olmak üzere Batı’nın birçok yemeğiyle uyumlu olabilmesiyle tanınmaktadır.  

 

○ Yeşil çay; olgun çay yapraklarının kurutulması, buharlanması veya tavada (sıcak, kalın, metal 

bir çanak içerisinde) kızartılması ve kurutulmaya bırakılması sonucu elde edilmektedir. Yeşil 

çaylar fermente edilmemekte ve oksitlenmemiş olarak kabul edilmektedir. Bunlar, 
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oksitlenmeyi derhal durdurmak üzere işlenmektedir. Japonların yeşil çayları tipik olarak 

buharlanmaktadır. Çin tarzı çaylar, genellikle kuru ısıda işlemden geçmektedir. Japon tarzı yeşil 

çayların güçlü bitkisel, otsu veya okyanusu / deniz yosunlarını andıran bir tadı ve arkadan 

usulca gelen bir limon aroması bulunmaktadır. Çin tarzı yeşil çaylar ise genellikle kavunu 

andıran, daha şekerli bir tat profiline sahip olup, bu tada fındık, çiçek, ahşap ve/veya vanilya 

eşlik etmektedir.  

○ Beyaz çay; antioksidan açısından yüksek, kafein açısından da düşük olan, kendine has ve 

nadir bulunan bir yeşil çay türüdür. Beyaz çay, hasadın ardından derhal kurutulur ve oksitten 

arındırılır. Bu, Çin’de yetiştirilen ve ağırlıklı olarak burada hasadı kaldırılan hafif bir çaydır. İsmi, 

bitkinin beyaz görünümünden gelmektedir. Çay, soluk yeşil renktedir. Beyaz çayın hafif, hoş 

ve biraz tatlı bir tadı vardır.  

○ Oolong çayı – Siyah ile yeşil çay arasındadır. Sadece çok az bir fermantasyon sürecinden 

geçmektedir. Oolong çayları kısmen oksitlenirken, siyah çaylar tam oksitlenmektedir. Birçok 

oolong çayı, tatları ve aromalarını daha fazla geliştirmek üzere daha sonraki aşamada 

kavrulmaktadır. Geçirildikleri işlemlere bağlı olarak oolong çaylarının bal, orkide ve diğer 

çiçeklerden, liçiden ve diğer meyvelerde, ahşap, tereyağı veya krema, vanilya ve/veya 

Hindistan cevizinden oluşan tat ve aromaları olabilir.  

○ Bitki ve meyve çayları; su ile demlendiğinde aromatik ve normal şartlarda kafeinsiz bir içecek 

üreten meyve veya bitki kısımları ya da özütlerden oluşmaktadır. Bitki ve meyve çaylarının 

farklı türleri bulunmaktadır. En popülerleri arasında, Güney Amerika’da oldukça popüler bir 

bitki çayı olan Yerba Mate bulunmaktadır.  

 

2.2 KÜRESEL ÇAY PİYASASI – ÜRETİM, TÜKETİM & TİCARET 

2.2.1 ÜRETİM 

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

düşünüldüğünde, çay, miktar olarak dünyada en çok tüketilen içecektir. Uluslararası Çay 

Komitesi’nin rakamlarına göre, çayın küresel tüketimi 1993-2010 yılları arasında yüzde 60 

oranında sıçrama yaşamıştır ve daha fazla kişi çay tüketicisi oldukça önemli bir artış 

öngörülmektedir. Aynı zamanda antik bir mirası da vardır; keza 5000 yıl öncesine 

dayanmaktadır ve bu durum zengin bir kültürel geçmiş olduğunu göstermektedir. Bugün, çay 

üretiminin ekonomik ve toplumsal önemi son derece fazladır. Halihazırda 35 ülkede yetiştirilen 

çay endüstrisi, genellikle dünyanın en yoksul ülkelerinde önemli bir istihdam ve ihracat geliri 

kaynağı sağlamaktadır. Ve geniş bir insan zinciri veya ağının çay ile bir ilişkisi bulunmaktadır – 

sadece tüketici olarak değil, yetiştirici, toplayıcı, tedarikçi, tüccar ve satıcı olarak. Bu durum ise 

dünya çapında milyonlarca insanın yaşamını ve refahını etkilemektedir.  
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Uluslararası Çay Komitesi, 2001-2010 yılları arasında siyah çayın küresel piyasadaki payının 

%70’den %60’a düştüğünü; yeşil ve oolong çayların piyasadaki toplam payının ise %23’den 

%31’e gerilediğini belirtmektedir. Çin, küresel piyasada yeşil çayın %80’ini oluşturmaktadır.  

2014 yılı itibariyle, dünya çay plantasyon alanı yaklaşık 3,8 milyon hektardır. Bunun yaklaşık 2 

milyon hektarı (%52) Çin’de yer almaktadır. En büyük 10 ülke, toplam yetiştirme alanının 

%92’sine sahiptir. Dünya çay dikim alanları, diğer birçok tarımsal ekin alanının aksine bir 

azalma sergilememektedir.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
payı 

2010-14 
YBBO 

Çin 1.440.6 1.658.8 1.748.5 1.869.0 1.996.0 %52 %8 

Hindistan 579,0 600,0 605,0 564,0 604,0 %16 %1 

Sri Lanka 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 %6 %0 

Kenya 171,9 187,9 190,6 198,6 203,0 %5 %4 

Endonezya 124,6 123,3 121,6 122,5 118,9 %3 %-1 

Vietnam 113,2 114,4 114,4 114,8 115,4 %3 %0 

Myanmar 78,7 78,6 79,2 80,8 82,8 %2 %1 

Türkiye 75,9 75,9 75,9 76,4 76,0 %2 %0 

Bangladeş 52,2 56,7 57,9 58,3 59,9 %2 %3 

Japan 46,8 46,2 45,9 45,4 44,8 %1 %-1 

Diğerleri (39 ülke) 254,8 250,6 257,3 276,4 288,7 %8 %3 

Toplam 3.159,7 3.414,2 3.518,3 3.628,2 3.811,6 %100 %5 

Kaynak: FAO, 2017, ÇAYMER Proje Ekibi analizi 

 

Üretime bakıldığında, en büyük 10 çay üreticisi, dünyanın toplam çay tedarikinin –ki bu da 

yaklaşık 5,5 milyon tondur- %94’ünü oluşturmaktadır. Çin ve Hindistan, sırasıyla 2,3 ve 1,2 

milyon ton çay üretimiyle dünya üretiminin %66’sını oluşturmaktadır. Onları, Kenya (399.000 

ton), Sri Lanka (329.000 ton), Türkiye (259.000 ton) ve Vietnam (170.000 ton) izlemektedir.  

 

2.2.2 TÜKETİM: 

2015 verilerine göre, Çin dünya çay tüketiminde açık ara lider konumdadır: 1,8 milyon ton çay 

ile dünya tüketiminin %36’sını oluşturmaktadır. Çin’i; 948.000 ton çay tüketimiyle Hindistan 

izlemektedir ve %19’luk bir pay oluşturmaktadır. 253.000 ton ile toplam tüketim açısından 

üçüncü sırada yer alan Türkiye, dünyadaki tüketimin %5’ini temsil etmektedir.  
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Ancak, kişi başına çay tüketimine bakıldığında, Türkiye, yıl bazında 3,2 kg ile ilk sırada yer 

almaktadır. Diğer önemli çay içicileri; 1,8 kg ile İngiltere, 1,3 kg ile Çin, 1,1 kg ile Rusya, 0,9 kg 

ile Japonya, 0,9 kg ile Mısır ve 0,8 kg ile Pakistan’dır. Ve bu çay-sever ülkeler aynı zamanda en 

büyük ithalatçılardır.  

 

 
Tüketim 
'000 ton 

Nüfus 
Milyon Tüketim payı  Nüfus payı 

Kişi başına 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 

Endonezya 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 

 

 

2.2.3 TİCARET, İHRACAT & İTHALAT: 

 

İHRACAT  

Dünya çay ihracatına dair veriler analiz edildiğinde, öncü olan ilk 4 ülkenin Kenya, Çin, Sri Lanka 

ve Hindistan olduğu görülebilir. Bu ülkeler, yaklaşık 2 milyon ton olan toplam çay ihracatının 

%66’sını oluşturmaktadır.  

Kenya, yaklaşık 400.000 ton çay satışıyla satış hacmi açısından dünya lideridir. 2014 verilerine 

göre, Kenya’nın ilk 5 tüketicisi sırasıyla şu şekildedir: Pakistan (%21), Mısır (%17), İngiltere 

(%12), Afganistan (%10) ve Birleşik Arap Emirlikleri (%8). Bu beş ülke, Kenya’nın toplam çay 

ihracatının %68’ini oluşturmaktadır. İkinci öncü ülke olan Çin ise 2016 yılında 331.793 ton çay 

ihraç etmiştir ve başlıca tüketicileri Fas (%20), Özbekistan (%6), Senegal 8%5), Gana (%5) ve 

ABD’dir (%5).  
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Türkiye, dünya çay ihracatında oldukça küçük bir paya sahiptir (sadece %0,3); ancak son 5 yılda 

%20’lik bir artış sergilemiştir. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları ise Belçika (%35), Suriye 

(%15), Almanya (%13), Irak (%9) ve Gürcistan’dır (%3).  

 

Çay ihracatı – hacim temelli 

# İhracatçı ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 
2012-16 

YBBO 

1 Kenya 380,4 448,8 458,7 412,1 374,0 %20,3 %-0,4 

2 Çin 313,5 325,8 301,6 325,3 331,8 %18,0 %1,4 

3 Sri Lanka 318,4 355,3 325,1 304,8 286,8 %15,5 %-2,6 

4 Hindistan 225,1 254,8 212,6 235,1 230,5 %12,5 %0,6 

5 Arjantin 78,1 77,3 76,9 76,0 78,2 %4,2 %0,0 

6 Vietnam 146,9 141,0 132,3 125,2 75,6 %4,1 %-15,3 

7 Uganda 55,2 62,0 59,7 53,3 56,3 %3,1 %0,5 

8 Endonezya 70,1 70,8 66,4 61,9 51,3 %2,8 %-7,5 

9 Malawi 42,5 43,2 48,2 38,8 42,1 %2,3 %-0,3 

10 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 41,6 61,8 71,3 30,3 33,6 %1,8 %-5,2 

22 Türkiye 2,9 4,9 4,6 5,5 6,1 %0,3 %20,3 

 Diğerleri 348,6 364,9 364,8 334,4 278,4 %15,1 %-5,5 

 Toplam 2.023,2 2.210,8 2.122,4 2.002,9 1.844,6 %100,0 %-2,3 

Kaynak: ITC Trademap, 2017, ÇAYMER Proje Ekibi Analizi 

 

 

İhracat satışlarının değeri analiz edildiğinde Çin ve Sri Lanka, Kenya ve Hindistan ile 

kıyaslandığında öncü konumdadır. 2016 yılında Çin, tüm dünyanın çay ihracatının %21’ini 

gerçekleştirmiş, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net satış yapmıştır. Kenya (2,910 $/ton) ve 

Hindistan (2.871 $/ton) diğer ihracatçılar ve dünya ortalamasına göre en düşük fiyatlara 

sahiptir.  

İhracatçı ülkeler değer satışlarına göre sıralandığında, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, 

İngiltere ve ABD gibi bir dizi yeni ülke ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda en büyük 

çay ithalatçılarıdır; keza hiçbirinde çay yetişmemektedir. Yetiştirici ülkelerden görece olarak 

daha düşük fiyatlara yığınla çay satın alırlar ve bunları katma değerli çaya dönüştürürler (çay 

poşetleri, ilave bileşenler, ekstra paketleme, vs) ve daha yüksek fiyatlara yeniden ihraç 

etmektedir (yaklaşık 8500 USD/ton).  
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Çay ihracatı – değer temelli  

# 
İhracatçı 
ülke  2012 2013 2014 2015 2016 

2016, 
pay 

2012-
16 

YBBO 
Fiyat 

($/ton) 

1 Çin 1.042,1 1.246,3 1.272,7 1.381,5 1.485,0 %21,1 %9,3 4.476,0 

2 Sri Lanka 1.403,2 1.528,5 1.609,3 1.321,9 1.251,7 %17,8 %-2,8 4.365,0 

3 Kenya 1.205,0 1.218,2 1.071,5 1.222,2 1.088,5 %15,5 %-2,5 2.910,0 

4 Hindistan 685,5 816,1 656,2 677,9 661,7 %9,4 %-0,9 2.871,0 

5 

Birleşik 
Arap 
Emirlikleri 177,8 309,1 312,6 116,9 301,0 %4,3 %14,1 8.951,0 

6 Almanya 222,9 250,8 252,1 217,1 232,7 %3,3 %1,1 9.157,0 

7 Polonya 172,2 208,8 237,0 180,8 194,4 %2,8 %3,1 9.920,0 

8 İngiltere 194,9 186,5 153,6 147,3 136,5 %1,9 %-8,5 7108 

9 USA 86,9 97,3 107,8 110,4 127,7 %1,8 %10,1 7.218,0 

10 Vietnam 224,8 229,1 227,7 212,4 115,0 %1,6 %-15,4 1.521,0 

25 Türkiye 12,2 17,7 20,4 23,6 28,6 %0,4 %23,7 4.673,0 

 Diğerleri 1.779,9 1.925,3 1.881,4 1.703,2 1.411,5 %20,1 %-5,6 7.849,4 

 Toplam 7.207,3 8.033,7 7.802,3 7.315,2 7.034,5 %100,0 %-0,6 3.814,0 

Kaynak: ITC Ticaret Haritası, 2017, ÇAYMER Proje Ekibi analizi 

 

 

İTHALAT: 

Başlıca çay ithalatçıları; Rusya, Pakistan, ABD, İngiltere, Mısır’dır; ancak bunlar dünya çapında 

ithalatın değerinin sadece %33’ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çay, çok daha geniş bir 

spektrumdaki ülkeleri hedeflemektedir. Miktar olarak en fazla ithalat yapan ülke Pakistan olup 

çayının %77’sini tek bir kaynaktan, Kenya’dan tedarik etmektedir; keza burada fiyat avantajı 

vardır.  

Hacim temelli  

# İthalatçı Ülke  2012 2013 2014 2015 2016 
2016, 

pay 

2012-
16 

YBBO 

1 Pakistan 122,3 121,9 150,9 164,6 184,9 %10,3 %10,9 

2 Rusya 180,5 173,1 172,6 173,1 164,4 %9,2 %-2,3 
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3 ABD 125,6 130,2 129,2 129,7 131,1 %7,3 %1,1 

4 İngiltere 144,1 137,6 128,1 135,2 128,2 %7,2 %-2,9 

5 Kenya 8,8 12,7 10,9 97,0 92,7 %5,2 %80,4 

6 Mısır 109,4 104,7 103,3 87,9 88,5 %4,9 %-5,2 

7 Fas 53,1 57,3 59,0 64,4 67,3 %3,8 %6,1 

8 İran 77,9 122,9 73,4 70,6 62,7 %3,5 %-5,3 

9 Almanya 58,9 55,2 58,6 57,7 57,5 %3,2 %-0,6 

10 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 123,2 147,9 149,1 104,2 39,0 %2,2 %-25,0 

30 Türkiye 5,2 5,9 5,5 5,7 15,2 %0,9 %31,1 

 Diğerleri 983,9 898,8 1122,5 889,7 758,8 %42,4 %-6,3 

 Toplam 1.992,6 1.968,1 2.163,2 1.979,9 1.790,4 %100,0 %-2,6 

Kaynak: ITC Ticaret Haritası, 2017, ÇAYMER Proje Ekibi analizi 

 

Değer temelli (milyon dolar) 

# 
İthalatçı 
ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2016, pay 

2012-16 
YBBO 

1 Rusya 650,2 657,1 645,8 637,8 548,3 %8,4 %-4,2 

2 Pakistan 361,3 318,4 328,3 458,1 490,0 %7,5 %7,9 

3 ABD 436,9 475,9 467,3 468,8 483,2 %7,4 %2,6 

4 İngiltere 437,4 423,1 373,5 401,0 363,3 %5,5 %-4,5 

5 Mısır 330,5 307,3 344,8 289,8 282,3 %4,3 %-3,9 

6 İran 307,8 413,3 322,9 289,6 261,9 %4,0 %-4,0 

7 
Suudi 
Arabistan 237,4 232,3 250,5 254,0 256,4 %3,9 %1,9 

8 Almanya 218,0 232,2 237,4 225,9 226,5 %3,5 %1,0 

9 Fas 167,3 189,6 189,8 196,9 199,2 %3,0 %4,5 

10 Kenya 14,3 19,2 17,9 175,6 170,9 %2,6 %86,0 

37 Türkiye 13,7 17,6 16,0 17,0 41,1 %0,6 %31,6 

 Diğerleri 3.962,6 4.143,9 4.108,9 3.655,8 3.228,6 %49,3 %-5,0 

 Toplam 7.137,4 7.429,7 7.303,2 7.070,3 6.551,7 %100,0 %-2,1 

Kaynak: ITC Ticaret Haritası, 2017, ÇAYMER Proje Ekibi analizi 
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2.3 ORGANİK ÇAY PİYASASI  

Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD’den tüketicilerin artan talebinden dolayı, Hindistan, 

Sri Lanka ve Çin’deki az sayıda konvansiyonel çay bahçesi 1980’li yıllarda organik proseslere 

geçti ve sonuç olarak bu eğilim farklı çay üreticisi ülkelere doğru yayıldı. Organik çay sektörü 

halen çay endüstrisinin oldukça küçük bir kısmını oluşturmaktadır ve hacim olarak %1,3’den 

az bir paya sahiptir. Ancak, dünya piyasasındaki organik çay üreticilerinin sayısı ve ticareti 

yapılan organik çay miktarı son birkaç yılda yüksek büyüme oranları kaydetti. Yıllık büyüme 

oranı o zamandan beri %6 düzeyine doğru soğudu. Üreticinin yüksek fiyatla satış yaptığı niş bir 

piyasaya sahiptir.  

 

Küresel organik çay piyasası Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanın geri kalanına 

bölünebilir. Asya-Pasifik bölgesi en büyük Pazar payına sahiptir ve onun ardından Avrupa 

gelmektedir. Hindistan ve Sri Lanka’da henüz yerli bir organik çay piyasası bulunmamaktadır. 

Ancak, Çin’de organik yeşil çay için güçlü bir iç Pazar vardır. Çin, Japonya, Avrupa ve ABD’ye 

organik çay ihraç etmektedir. Hindistan ise organik siyah çay üretiminde dünya lideridir. 

Sağlıklı içeceklere yönelik yüksek talep temelinde gelişmiş ülkelerdeki organik çayın ithalatı ve 

ihracatı istikrarlı bir artış sergilemektedir. Organik çayın yaklaşık %75-80’lik kısmı ABD ve 

Almanya’ya ihraç edilirken; onları Fransa, Danimarka, Birleşik Krallık, Japonya ve Hollanda 

izlemektedir. ABD’de organik çay, çay endüstrisinin en hızlı büyüyen kısmıdır ve Kuzey Amerika 

2015 yılında büyüme patlamasının zirvesindeydi. Bu durum da kendisinin bölge açısından en 

büyük küresel piyasa olarak önemini güçlendirdi. Batı Avrupa ve Asya-Pasifik de onun biraz 

gerisinden geldiler. Farklı küresel piyasa araştırması firmaları, organik çayın sektörde ağırlığını 

sürdüreceğini ve ABD’de önümüzdeki beş yıl boyunca %5 ila 13 arasında Yıllık Bileşik Büyüme 

Oranıyla artacağını beklemektedir.  

 

Bu, ürünün yüksek fiyattan satıldığı niş bir piyasadır. Menşei ne olursa olsun tüm organik çaylar 

için beyan edilen ortalama değer, 2014 yılında kilo başına 10,18 USD idi. Organik çay açısından 

büyük piyasalara sahip olan ülkeler, yerli çay üretmemektedir ve dolayısıyla sertifikalı organik 

çay talebi tüm dünyada hızla artmaktadır.  

 

Tüketicilerin organik yiyeceklerin sağlık faydaları konusunda artan farkındalığı, hane-içi yıllık 

ortalama harcamaların artması, genişleyen dağıtım kanalı, perakende satış yerleri yoluyla 

erişilebilirliğin artması, yükselen çevresel endişeler, şirketlerin benimsediği saldırgan 

pazarlama stratejileri ve çevrimiçi perakende satıcılarının dünya çapında organik yiyecek ve 

içecek satışlarını etkilemesi beklenmektedir. Buna ek olarak, bir dizi organik gıda üreticisi de 

uluslararası standartlara uyum sağlamakta ve ürünlerini bu ürünlerin küresel kabul edilirliğini 

artıracak şekilde etiketlemektedir.  
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2. 4 KÜRESEL EĞİLİMLER  

 

2.4.1 KÜRESEL ÇAY PİYASASI 

Çay, küresel içecekler arasında en dinamik olan kategoridir. En büyük küresel içecek 

piyasalarında bulunması ve bir ürün olarak çok-yönlülüğü (hem sıcak hem soğuk, hem şekerli 

hem şekersiz ve hem sağlıklı hem de zevk amaçlı olarak kullanılan bir içecektir) sayesinde bir 

hacim ve değer artışı fırsatına sahiptir.  

Çay, bir değer yaratımı çağına girmiştir. Uzun zamandır düşük fiyatlı bir emtia olarak kabul 

edilmiştir (kahve ve paketlenmiş alkolsüz içeceklerin aksine). Ancak, soğutulmuş içime hazır 

çaydaki artış, değer artışını beraberinde getiriyor. Bununla eş zamanlı olarak sıcak yeşil çaylar, 

organik çaylar ve birinci sınıf siyah çaylarda da bir artış söz konusu. Küresel çay piyasasının 

2016-2020 yılları arasındaki dönemde %4’ün üzerinde bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranında 

istikrarlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir.  

Yeşil çay piyasası, küresel çay piyasasının en karlı sektörü olup, yatırım için yüksek bir piyasa 

potansiyeline sahiptir. Bunun sebebi ise, bu çayın sunduğu sağlık faydalarına ilişkin farkındalık 

ve talepteki artıştır. Asya-Pasifik, yeşil çay konusunda en yüksek büyüme oranı sergileyen 

bölge olup, ardından Kuzey Amerika gelmektedir.  

Küresel olarak bakıldığında, Asya-Pasifik 2016 yılında çay piyasasında egemen olmuştur ve 

2020 yılı sonuna kadar 29 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. Çay; Hindistan, Çin 

ve Japonya gibi Asya-Pasifik ülkelerinde en çok tercih edilen sıcak içecek olduğu için, bu 

ülkelerden gelen talebin artması, bu sektörün büyümesindeki temel sebeptir. Dahası, çay, 

diğer içeceklere oranla daha sağlıklı kabul edilmektedir. Dolayısıyla, sağlığına düşkün kişilerin 

gazlı içecekler yerine çayı tercih etmelerini özendirmektedir. Dahası, çay aynı zamanda 

Asya’nın birçok kısmında geleneksel ve toplumsal bir içecektir.  

2.4.2 KÜRESEL ÇAY EĞİLİMLERİ  

1. Çay Üreticileri, Çayın Sağlık Faydalarına Odaklanıyor: 

 

Çay uzun zamandır geleneksel bir tedavi olarak görülmekteydi. Sağlık ve beslenmeye dair 

tüketici farkındalığı arttıkça çay üreticileri giderek çayın sağlık faydalarını vurgulamakta ve 

piyasanın ek faydalarına probiyotik ve maitake mantarı gibi işlevsel bileşenler eklemektedir.  

 

Çay tüketiminin iyi sağlık ile güçlü bir bağlantısı bulunmaktadır ve tüketicilerin temiz etikete, 

sağlıklı içeceklere yönelik arzusu artmayı sürdürdükçe, çay piyasası da büyümektedir. Sağlık 

farkındalığı olan tüketiciler, ilave sağlık faydaları bulunan kahve ve çaya daha fazla para 
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ödemeye hazırdır. Bu durum ise çay piyasasına büyümesi için büyük bir fırsat sunmakta ve 

üreticilerin bu ilave sağlık faydalarına sahip ürünleri sunma yeteneğine imkan vermektedir. 

Tüketiciler, yeşil çayın şu konularda yardımcı olduğuna inanmaktadır: kilo kaybı, kanserin 

önlenmesi, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, hazma yardımcılık. Bu durum, yeşil çaya 

yönelik talebi artırmaktadır.  

 

Çayla bağlantılı birçok sağlık faydasına dair farkındalığın artması, küresel çay piyasası üzerinde 

olumlu bir etki doğurmayı sürdürmektedir. Çay; protein, kafein, aminoasit, ksantin ve 

flavanoid gibi biyoaktif bileşenleri kapsamaktadır. Polifenoller ve flavanoidler, çay 

yapraklarının ağırlığının üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır ve çayın sağlık faydalarının 

çoğu, çaydaki flavanoidlerle alakalıdır. Dahası, çay, yaşlanma ve kirliliğin yıkıcı etkilerinin 

azaltılmasına yardımcı olan antioksidanlar içermekte; aynı zamanda damarlarda pıhtıyı 

önleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltmada yardımcı olmaktadır. Dahası, çay, vebayı uzak 

tutmaya yardımcı olan tannin ve fluoridler içermektedir. Dolayısıyla, çayın yaygın sağlık 

faydaları, özellikle de kansere karşı korumada ve insanlarda diyabet ve obezitenin 

kontrolündeki rolü, önümüzdeki dönemde bu pazarın büyüme olanaklarını ilerletecektir.   

 

2. Sıcak Çay, Daha Genç Tüketicilerin Elde Tutulmasına Odaklanmalıdır 

 

Sıcak çay, küresel tüketim açısından şişelenmiş sudan sonra ikinci sırada gelmektedir. Değer 

satış potansiyeli, işlevsel, sağlıklı ve aromalı çay harmanlarıyla nihayetinde gerçekleşmektedir. 

Gençler arasında (kişi başına en çok çay tüketilen nüfus kesimi olarak) sadakatin sürdürülmesi 

önemlidir.  

 

Çay şirketleri, çay içimini genç tüketiciler için şık ve moda bir hale getirmek üzere çabalarda 

bulunmaktadır. Örneğin, çekici teneke kutular içerisine paketlenmiş, kendine has ve lezzetli 

çay harmanlarını marifetli bir şekilde sunmakta veya Londra Moda Haftası için eğlenceli, moda 

ve lezzetli harmanlar hazırlamaktadır.  

 

3. Organik Çay: Sürdürülebilirlik Gündeme Geliyor 

Milenyum gençliği küresel düzeyde organik çay tüketimini yoğun bir şekilde etkilemeye 

devam ederken ve üçüncü taraf sürdürülebilirlik belgelendirmesi yönündeki girişimler etiği 

ana akım kamusal söyleme dahil ederken, organik çayın geleceği büyük bir özenle 

dengeleniyor ve değişen tüketici algıları ve tercihlerine bağlı hale geliyor.  

Çok-uluslu şirketler piyasaya ya küçük organik markaları satın alarak ya da niş organik türleri 

ürün yelpazelerine katarak piyasaya giriyorlar. Bununla birlikte, endüstriyel çapta organik çay 

üretiminin zorlukları göz önüne alındığında söz konusu şirketler, bu kategoride büyük çaplı 

bir girişim gerçekleştirmek konusunda çekimserlik sergiliyorlar. Bu durum da piyasanı organik 

üretim yapmaya istekli olan küçük markalara kucak açmasını sağlıyor.  
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Milenyum etkisinin idrak edilmesi kilit önem taşımaktadır: Organik çayın başarısı, büyük 

oranda yeni tatlara karşı meraklı olduğunu gösteren, marka sadakati olmayan ve etik ve 

sağlığı tercihlerinin temeline yerleştiren ve son derece etkili olan milenyum tüketicileri 

tarafından belirleniyor. Bu etmenler, organik çay ve sürdürülebilirlik sertifikasyonunu bu 

kesim için öncelikli endişe konusu haline getiriyor.  

 

 

4. Sertifikalı Çay daha önemli hale geliyor: 

 

Tüketiciler, sürdürülebilir üretimin yönlendirilmesinde kilit önemde olup, sürdürülebilir 

kalkınma alanında asli rol oynamaktadırlar. Sürdürülebilir tüketimin toplumsal boyutlarının 

göz önüne alınmasına yönelik eğilim, ürünlerin nasıl üretildiği konusuna daha fazla dikkat 

edilmesine yol açtı. Tüketiciler giderek ürünlerin tüketiminin sağlık veya temizlik etkileriyle 

ilgilenmenin ötesine geçerek, bu tüketimin üretim faktörleri üzerinde doğurabileceği etkilerle 

–buna işçiler ve kaynaklar da dahil- ilgilenmeye başladılar. Sonuç itibariyle, sürdürülebilir 

tüketim politikaları ve girişimleri, süreçlerin ve ürünlerin etkilerini ve hizmet ve mal teminini 

dikkate alacak şekilde genişlemektedir.  

 

 

Yarı zamanlı organik tüketicileri özellikle daha fazla metalaşmış kategorilerde etik 

alternatiflere doğru çekmek amacıyla Fairtrade, Yağmur Ormanı İttifakı ve diğerleri gibi üçüncü 

taraf sertifikasyonu devam ediyor ve organik çayın USP’sine yönelik bir tehdit doğurmaya 

devam edecek. Sertifikalı çay satışları son birkaç yılda hızla artıyor. 2009-2012 yılları arasında 

satışlar her yıl %49 oranında arttı ve 2012 yılında 174.000 tona ulaştı.  

 

• UTZ: UTZ sertifikalı çayda Avrupa’nın başlıca piyasaları Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve 

İsviçre’dir.  

• Yağmur Ormanı İttifakı: Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya, Yağmur Ormanı İttifakı 

sertifikalı çayın büyük kısmını Avrupa’da satmaktadır.  

• Fairtrade: 2015 yılında Fairtrade International tarafından belgelenmiş çayın dünya çapında 

piyasası %+3 oranında artarak 12.000 tona ulaştı. Fairtrade sertifikalı çayın %71’i aynı 

zamanda organik sertifikalıdır. Birleşik Krallık, Fairtrade için en büyük pazardır.  

• Organik: Organik gıda ürünleri piyasası özellikle İsveç (2014 yılında %+39), Danimarka 

(%+8.3) ve Almanya’da (+10%) hızla büyümektedir  

 

3. TÜRK ÇAY ENDÜSTRİSİNİN ANALİZİ:  

 

3.1 TÜRK ÇAY PİYASASI ARKAPLAN BİLGİSİ : 
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Dünyanın en yüksek kişi başına tüketim düzeyine ve devasa bir piyasa boyutuna sahip olan 

Türkiye, dünyada en önemli çay ülkelerinden biridir ve gerçek bir “çay kültürüne” sahiptir; keza 

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

olmanın yanı sıra önemli bir çay üreticisidir. Çay, Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 850.000 

dekarlık bir alanda, yaklaşık 205.000 çiftçi tarafından yetiştirilmektedir. Hasadı kaldırılan taze 

çay yaprakları yılda 1.150.000 – 1.300.000 ton arasında değişmektedir. 

 

Türk çay sektöründe 197 adet aktif fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı Çaykur’a aittir; 151’i 

ise özel çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de, 29’u Trabzon’da, 10’u Giresun’da ve 

4’ü Artvin’dedir. Fabrikaların 48’si büyük; 79’u orta; 73’ü ise küçük ölçekli fabrikalardır.  

 

Çay üretiminde kamu ve özel sektörün payları, yıllar içerisinde birbirine yaklaşmıştır. Kamu 

sektörü (ÇAYKUR), yaklaşık %95-100 arasındadır; ancak 2016 yılı itibariyle %50-55’e 

gerilemiştir. ÇAYKUR’un dışında, Unilever, Doğul ve Doğan da sektörde diğer önemli 

şirketlerdir. Unilever siyah çayda en üçlü olanıyken, Doğadan meyveli, bitki çayları ve yeşil 

çayda güçlü bir şirkettir.  

 

Türkiye’de üretilen kuru çayın %98’i (220,000-230,000 ton) siyah çay; gerisi yeşil çay ve diğer 

çay çeşitleridir. 

 

3.1.1 TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI  

 

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

çay ve bitki ve meyve demlemeleri. Ayrıca, ürün türüne (paketleme) göre üç gruba ayrılabilir: 

yaprak çay, demlik poşeti ve çay poşeti. Siyah çay en popüler sıcak çay formatı olmayı 

sürdürüyor. Her ne kadar görece olarak olgun olsa da, çay tüketimi nüfus artışıyla birlikte 

artmaya devam ediyor. Yaprak çay sürekli olarak yerini demlik poşetlerine ve çay poşetlerine 

bırakıyor; keza bu türler daha modern ve daha kolay kullanımlı olarak kabul ediliyor. Çay 

poşetleri, yaprak çay türlerine göre daha iyi bir büyüme performansı sergiliyor; keza zamanı 

kısıtlı olan genç, kentli, çalışan nüfus giderek bu tür çay hazırlama yöntemlerini daha kullanışlı 

ve pratik buluyorlar. Dolayısıyla, çay poşetleri iyi bir performans sergilemeye devam ediyor; 

pratiklik ve elverişlilik sunuyor.  

 

- Siyah Çay kategorisi: 

 

Siyah çay içmek, Türk halkının yaşam ve kültürünün ayrılmaz bir parçası. Siyah çay açık ara 

başat kategori konumunda olup toplam sıcak çay piyasasında %99’luk bir paya sahip. Siyah çay 

kategorisinin sadece çok küçük bir kısmı aromalı çaylardan oluşuyor (toplam siyah çayın hacim 

payının %1’inden azı) ve bunlar ağırlıklı olarak “Earl Grey Çayı” olarak bilinen bergamot aromalı 



 

Sayfa 17 / 41 

çaylardan oluşuyor. Siyah çay kategorisi, son derece konsolide olup; Çaykur, Lipton, Doğuş 

toplam kategori hacminin yaklaşık %75’ini ve toplam satış değerinin %80’ini oluşturuyor.  

 • Siyah çay ve yaprak çay (paket) formatı, en temel olanlarıdır ve dolayısıyla en 

“emtialaştırılmış” türdür ve değişik formatlarda sunulmaktadır. Bu da siyah çayı piyasadaki en 

geleneksel ürün haline getirmektedir. Siyah yaprak çay kategorisi, toplam kategori hacminin 

%93’ünü ve perakende gelirinin %81’ini oluşturmaktadır.  

 • “Demlik poşeti” kategorisi, ağırlıklı olarak siyah çay için mevcuttur. Demlik poşeti, 

daha fazla katma değerli, elverişli ve modern çay demleme türüdür. Dolayısıyla, yaprak siyah 

çaydan iki kat daha pahalıdır. Siyah demlik poşeti, hacim olarak toplam siyah çay kategorisinin 

%5’ini ve perakende geliri olarak %7’sini oluşturmaktadır ve son yıllarda tutarlı bir artış 

sergilemiştir.  

 • İpli ve etiketli çay poşeti ilk kez Lipton tarafından 1989 yılında piyasaya sunulmuştur 

ve o dönemden beri bir fincan çay hazırlamanın tamamen farklı bir yolunu gündeme 

getirmiştir. Bu, “demli” çay elde etmenin hızlı ve pratik bir yoludur. Siyah çay poşetleri 

kategorisi siyah çay kategorisinde hacim olarak %1’lik bir pay ile görece olarak küçüktür. 

Ancak, birim başına yüksek gelirinden dolayı kategori perakende gelirinin %6’sını elinde 

tutmaktadır.  

 

- Yeşil Çay, Meyveli Çay ve Bitki Demleme Kategorisi: 

 

Bugün tüketiciler giderek iyi bir fiziksel sağlığa sahip olmayı bir hak olarak görmekte ve zinde 

kalmak için doğal ve yararlı ürünleri aramaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak, yeşil çay, bitki 

çayları ve bitki demleme kategorisi, Türkiye’deki zengin tüketiciler için inandırıcı bir Sağlık & 

Zindelik platformu haline gelmiştir; keza yüksek antioksidan, mineral ve vitamin içeriklerinden 

kaynaklanan içkin “şifa” özellikleri söz konusudur.  

Siyah çayın aksine, bitki demleme kategorisi ağırlıklı olarak çay poşeti formatında olup, 

poşetlerde satılan tüm perakende hacminin %92’sini oluşturmaktadır. Geriye kalan %8’ilk 

kısım ise yaprak çay şeklindedir. Üç ana kategori bulunmaktadır: Yeşil çay, meyve çayı ve bitki 

demleme çayları. 

Yeşil çaylar, meyve çayları ve bitki demleme kategorisi, tüketici kitlesi küçük olsa da, bu 

zamana değin en karlı ve en hızlı büyüyen kategori olmuştur. Halihazırda, yeşil çay, meyve çayı 

ve bitki demleme kategorileri birlikte düşünüldüğünde 50’nin üzerinde ürün çeşidi sunmakta 

ve toplam hacmin yaklaşık %1’ini ve toplam çay piyasasının perakende gelirinin %6’sını 

oluşturmaktadır.  

 • Bitki demleme kategorisi, tam ve işlevsel türleriyle en geniş kapsamlı olanıdır ve bitki 

demleme kategorisinin hacminin yarısını oluşturmaktadır. Ihlamur, adaçayı, rezene en çok 

bilinen ve en çok rağbet gören türlerdir. “Zayıflama” çayı harmanları, fit olmak için bir yardım 

işlevi göstermekte ve bitki demlemeleri içinde önde gelen işlevsel bir harman olmaktadır.  

 • Yeşil çay segmenti, %33’lük payla kategori hacminin neredeyse üçte birini 

oluşturmaktadır ve son on yılda iki haneli bir büyüme kaydetmeye devam etmektedir. Bu da 
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onu hanelere ulaşma açısından siyah çaydan sonra en popüler ikinci çay haline getirmektedir. 

Popülerliği, antioksidan içeriğinden kaynaklanan, algılanmış sağlık faydalarıyla ve zayıflamayı 

destekleyen içkin özelliklerinden dolayı “kilo yönetimi” şeklinde konumlanmasıyla ilintili 

görülebilir.  

 • Meyve çayı bir diğer önemli kategoridir ve lezzetli meyve tatları ve aromaları 

sundukları için “haz” ürünleri olarak kabul edilebilirler. Kuşburnu, elma, ahududu ve limon 

aromaları, en popüler olanlarıdır.  

 

Trabzon Ticaret Borsası’nın Çay Tüketim Alışkanlıkları konulu çalışmasına göre, katılanların 

sadece %11,5’lik bir kısmı, son 5 yılda çay tüketim miktarlarını azalttıklarını belirtmiştir. Ve bu 

sebepten dolayı %80,5’ik kısmı, çayı sağlıklı bulmamakta; %52,1’lik kısım ise çayın tadı, aroması 

ve kokusunun olumsuz yönde değiştiğini ileri sürmekte; %46,8’lik bir dilim ise diğer 

alternatiflerin daha pratik olduğunu belirtmektedir.  

 

3.1.2 TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAY ÜRETİMİ: 

 

2003 yılında, ÇAYKUR Türkiye’de organik çay yetiştiriciliğinin gelişimi üzerinde çalışmaya 

başladı. Bu bağlamda, Artvin, Borçka ve Rize Çamlıhemşin / Hemşin, organik çay yetiştiriciliği 

alanları olarak kabul edildi.  

2007 yılında, 378 dekar çay arazisinde 135 üreticiyle organik çay yetiştiriciliği sözleşmeleri 

imzalanmak suretiyle proje başlatıldı. 2010-2017 yılları arasında organik çay çiftçilerinin sayısı 

yıllık olarak ortalama %42 oranında arttı ve 1438’den 11943 çiftçiye erişti. Bununla paralel 

olarak, organik çay yetiştiriciliğine yönelik çay bahçelerinin miktarı 3555’ten 38.809’a yükseldi.  

 

Organik Çay Yetiştiriciliği (2010-2017) 

Yıl Çiftçilerin # kadarı Çay Tarlaları (dekar) 

2010 1.438 3.555 

2011 1.448 3.557 

2012 3.843 11.298 

2013 9.940 28.906 

2014 11.155 32.506 

2015 11.360 36.133 

2016 11.786 38.035 

2017 11.943 38.809 

Kaynak: Çay Sektörü Raporu, ÇAYKUR, 2017 
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ÇAYKUR’un yayımladığı çay sektörü raporuna göre 2017 yılında organik çay üretimi; 25.000 

ton çay yaprağı ve 5000 ton işlenmiş çay şeklinde gerçekleşti ve bu da ağırlıklı olarak (%99,8) 

organik siyah çay idi. 

Organik çay üretimi: 

Yıl Taze çay yaprakları, ton 
Organik çay üretimi, ton 

Siyah Çay          Yeşil Çay          Toplam 

2010 384 152 5 157 

2011 1.743 313 13 326 

2012 1.724 339 10 349 

2013 1.732 353 9 362 

2014 1.816 341 26 367 

2015 7.359 1.328 21 1.349 

2016 22.331 4.449 39 4.488 

2017 25.467 4.995 9 5004 

Kaynak: Çay Sektörü Raporu, ÇAYKUR, 2017  

 

 

 

3.2. TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ, GÜÇLÜ YANLAR – ZAYIF YANLAR VE FIRSATLAR – TEHDİTLER (SWOT 

ANALİZİ):  

 

Türkiye, sahip olduğu tarımsal arazi ve altyapının boyutları dikkate alındığında, dünya çay 

üretiminde beşinci sırada, ancak dünya çay ticaretinde sadece otuz üçüncü yer almaktadır. Bu 

durum, Türk çayının çay dünyasında pek bir önemi olmadığını göstermektedir. Hem yerli hem 

de uluslararası konumlandırması ışığında, Türk çayı için rekabetçi bir avantaj belirlemek üzere 

bir SWOT analizi gerçekleştirilmektedir.  

GÜÇLÜ YANLAR:  

Çay, tropik ve subtropikal iklime özgü bir bitkidir ve çok fazla yağış gerektirmektedir. 

Dolayısıyla, dünyadaki çay üretiminin yaklaşık %80’i Asya ülkelerinde ve yıl boyunca sıcak ve 

nemli olan tropik kemerde yer almaktadır. Dolayısıyla, bu çay üreticisi ülkeler için, yoğun 

nemlilik ve ısıdan kaynaklı olarak zararlı böceklerin ve otların kötücül etkileriyle mücadele 

etmek için böcek ilacı ve kimyasal kullanmamak kaçınılmazdır. Artık üretici olmayan Gürcistan 
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haricinde, Türkiye, bu yüksekliklerde  üretim yapabilen tek ülkedir. Dolayısıyla Doğu 

Karadeniz’in iklim özellikleriyle ve kış aylarında yağan kar ile Türkiye’nin çay yetiştirirken 

kimyasal böcek ilacı kullanmasına ihtiyacı yoktur. Yani; böcek ilacı kalıntıları, bu bölgede 

üretilen siyah ve yeşil çayda bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türk çayı, temizliği ve saflığı 

dikkate alındığında diğer çay üreticisi ülkeler karşısında büyük bir avantaja sahiptir. 

İkinci güç unsuru ise; organik çaydaki fırsattır. Son yıllarda, tüketiciler tarafından organik 

ürünlere yönelik talebe yanıt verebilmek için Hemşin Vadisi Rize’de organik bir çay havzasına 

dönüştürülmüştür. Burada organik gübreler kullanılmakta, toprak sıkı denetimler eşliğinde 

organik standartlara uyacak şekilde dönüştürülmektedir. Bu zamana değin Türkiye’nin organik 

siyah ve yeşil çay ürünleri olmuştur ve bunlar gerekli denetim ve belgeler eşliğinde 

üretilmekte; her aşamada da kontrol edilmektedir.  

 

Bir diğer güç unsuru ise, Türkiye’nin Avrupa’daki yegâne çiftçi olarak coğrafi konumudur. 

Dolayısıyla, benzer yönetmelikler, mevzuat, tedarik zinciri ve ulaştırma kolaylıkları açısından 

birçok avantajı beraberinde getirmektedir.  

 

Çay üretim kapasitesi ve teknik bilgi söz konusu olduğu sürece, Doğu Karadeniz bölgesi, altmış 

yılı aşkın süredir çay konusunda uzmanlaşmaktadır. Burası, bölgenin ekonomisi için büyük bir 

kaynaktır. Farklı ölçeklerde çok fazla sayıda şirket ve fabrika bulunmaktadır. Butik tarzda 

üretime sahip daha küçük KOBİ’lerden, geniş işleme kapasitesine sahip fabrikalara kadar... 

Dolayısıyla bu durum, farklı stratejiler benimsenmesi ve farklı üretim ve pazarlama tarzlarına 

sahip olan birçok ürün veya markayla rekabet edebilmek açısından bir güç sağlamaktadır.  

ZAYIFLIKLAR:   

Türk çayının en önemli zayıflığı, gözlemlenen kalite sorunları. Sektör, çiftlikten hasada, üretime 

dek her adımda sorunlarla karşılaşıyor. Taze çay yapraklarının satın alım sürecine yönelik bir 

standardizasyon bulunmamaktadır ve bu durum üretilen çay için kalite sorunlarına yol 

açmaktadır. Hasat ve ulaştırma sırasında birçok zorluk gözlemlenmektedir. Doğru bir şekilde 

yolunmayan, taşıma sırasında baskıya maruz kalan ve ezilen, işlenmeden önce uzun süre 

beklemek zorunda kalan çay yaprakları, üretilen çayın kalitesini düşürmektedir.  

Birkaç büyük üretici haricinde, diğer üreticilerin pazarlama ve markalama yetenekleri uygun 

değildir; dolayısıyla sektör ürünler, ürün çeşitleri, tatlar ve paketleme seçenekleri konusunda 

çok fazla farklılaşma yaratamamaktadır. Bu durum da Türk çayının Türkiye piyasasında bir 

emtia ürünü olarak algılanmasına yol açmaktadır. Bu, Türkiye’de çayın bir diğer zayıflığıdır.  

Diğer dezavantajı olarak ise, Türk çayı, diğer çay üreticisi ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek 

bir çay üretim maliyetiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Çay, emek yoğun bir üründür; keza 

yetiştirme, hasat ve üretim esnasında insan gücüne çok fazla gerek vardır. Diğer çay üreticisi 

ülkeler (örneğin Kenya, Çin) genellikle işgücü maliyetlerinin daha düşük olduğu, gelişmekte 
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olan ülkelerdir. Dolayısıyla, Türk çayı karşısında maliyet avantajına sahiptirler. Bu, uluslararası 

rekabet açısından bir zayıflıktır. 

 

FIRSATLAR:  

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

pozitif bir etki doğuracaktır. Sağlığına dikkat eden tüketiciler, ilave sağlık faydaları olan veya 

organik çay gibi daha sağlıklı olan çaya daha fazla para ödemeye isteklidir. Bu durum ise Türk 

çay piyasasına, büyümesi için büyük bir fırsat sunmaktadır; keza Türk çayı, diğer ülkelerle 

kıyaslandığında en temiz ve böcek ilacından muaf ürünlerden biridir. 

Özellikle dünyada organik ürün tüketimine yönelik eğilim doğru okunduğunda, Türk organik 

çayının, bu talebi karşılayacak nitelikte, tutarlı bir kaliteye ve özelliğe sahip çay sunumu 

suretiyle iyi bir pay alması muhtemeldir. Dolayısıyla, tüm çay havzasının organik çay 

yetiştiriciliği için mümkün olduğunca kısa bir süre zarfında dönüştürülmesi son derece 

önemlidir. 

Çay sektöründeki bir diğer fırsat ise, Avrupa Birliği’ne giriş durumunda ortaya çıkacaktır; keza 

Türkiye Avrupa Birliği’nde çay üreten tek ülke olacaktır. Halihazırda çay ihracatlarının 

%50’sinden fazlası AB üye ülkelerinedir; dolayısıyla ticaret için çok daha fazla şans 

bulunmaktadır. 

Halihazırda Türkiye’de üretilen ve satılan çayın büyük kısmı, dökme siyah çaydır. Dolayısıyla, 

inovasyon yoluyla büyüme fırsatı söz konusu. Dünya çapında çay tüketim alışkanlıklarının 

incelenmesi suretiyle katma değerli çay, farklı bileşenli çay, yeni çay poşetleri, çay demlikleri 

üretmek mümkün olacaktır. Bu durum, yerli piyasada daha yüksek gelir doğuracak ve ihracat 

piyasalarında yeni açılımlara yol açacaktır.  

Çay piyasalarında kişi başına en yüksek çay tüketimi yapılan nüfus topluluğunu temsil eden 

gençler arasında sadakatin korunması son derece önemlidir. Özellikle Türkiye’de bu 

segmentte büyü bir fırsat söz konusudur. Trabzon Ticaret Borsası’nın gerçekleştirdiği 

“Türkiye’de Çay Tüketim Alışkanlıkları” araştırmasına göre, çayı öncelikli içecekleri olarak 

etiketlendiren nüfus yüzdesi 65 üstü yaş grubunda %100’e yükselmektedir; 15-24 yaş 

grubunun ise sadece %82’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çay kategorisinin, sıcak çay 

kategorisine yönelik genç nüfusun ilgisinin artmasıyla birlikte büyüme fırsatı söz konusudur.  

 

TEHDİTLER: 
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Son olarak, eğer Türkiye’de çay endüstrisindeki tehditlere bakarsak, aşırı gübre kullanımı 

toprağın asit dengesini bozdu; mahsulün azalmasına yol açtı ve aynı zamanda çevre kirliliği 

doğurdu. Eğer herhangi bir önlem alınmaz ise bu durum kalitenin bozulmasına ve Türk çayının 

sağlığa faydalı özelliklerinin etkilenmesine yol açabilir.  

 

Alternatif içeceklerden gelen rekabet de çay için bir tehdit doğurabilir. TCE’nin “Türkiye’de Çay 

Tüketimi Araştırması”na göre, instant kahveyi öncelikli içecekleri olarak gören topluluğun 

yüzdesi, genç tüketiciler arasında çok daha yüksek – 65 üstü yaş grubunda %21,1 iken, 15-24 

yaş aralığında %38,5. Kahve, çok daha popülerleşmiştir ve tüketim oranları özellikle gençler 

arasında farklı türlerin ve yenilikçi ürünlerin sunulmasıyla ve modaya uygun kahve 

dükkanlarının açılmasıyla birlikte artmıştır.  

 

4. TÜRK ÇAYI İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ: 

4.1 REKABETÇİ AVANTAJ: 

Türk çayı için doğru pazarlama stratejisini ortaya koymak için rekabetçi bir avantajın tespit 

edilmesi gerekiyor. Rekabetçi bir avantaj, bir birimin mal veya hizmetlerini bir müşterinin diğer 

tüm tercihleri karşısında üstün kılan şeydir. Bu terim genellikle işletmeler için kullanılmaktadır. 

Stratejiler, rekabetçi bir ortamdaki herhangi bir kurum, ülke veya birey için geçerlidir. 

Rekabetçi bir avantaj yaratmak için, bu üç belirleyici faktör konusunda net olmanız 

gerekmektedir.  

1. Fayda: Sizin ürününüzün sağladığı gerçek fayda nedir? Bu, müşterilerinizin gerçekten 

ihtiyaç duyduğu ve gerçek bir değer sunan bir şey olmalıdır. Sadece ürününüzün 

özelliklerini bilmekle kalmamalısınız, aynı zamanda bunların müşterilerinize nasıl fayda 

sağladığını, avantajlarını da bilmelisiniz. Yani, ürününüzü etkileyen, özellikle yeni 

teknolojiye dair yeni eğilimlerden sürekli haberdar olmanız gerekmektedir.  

2. Hedef piyasa: Müşterileriniz kimlerdir? İhtiyaçlarınız nelerdir? Sizden kimin satın aldığını 

ve hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi doğru bir şekilde bilmeniz 

gerekmektedir. Yani, tüm ekonomik büyümenin yönlendiricisi olarak talebi nasıl 

yaratacağınızı bilmelisiniz.  

3. Rekabet: Gerçek rakiplerinizi nasıl belirlediniz? Bu, sadece benzer şirketler veya ürünlerin 

ötesinde bir şey. Müşterilerinizin, sizin yerine getirebileceğiniz ihtiyacı karşılamak için 

yapabileceği ilave her şeyi içermektedir.  

 

Başarılı olmak için, hedef piyasanıza sunduğunuz fayda, rekabetten çok daha iyi olmalıdır. Bu 

sizin rekabetçi avantajınızdır. Harvard Business School’dan profesör Michael Porter’a göre, 

rekabetçi avantajı sağlamanın bazı klasik stratejileri bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: 
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- Maliyet liderlik stratejisi: Düşük maliyetli liderlik stratejisi, endüstrinin rekabetçi avantaj 

kazanmasının bir sonucu olarak, düşük maliyet ve rakiplerin fiyatlarından daha düşük bir 

fiyatla çay üretimi yapılmasını gerektirmektedir. Türk çay endüstrisinin durumunda, daha 

düşük maliyetli liderliğe erişmek, Türkiye’deki yüksek üretim maliyetlerinden dolayı 

mümkün değildir. SWOT analizde belirtildiği gibi, maliyet, Türk çay sektörü açısından bir 

zayıflıktır. Kenya, rakip çay üreticileri arasında, düşük maliyetler ve çay fiyatları açısından 

önde gelen bir ülkedir.  

- Farklılaşma Stratejisi: Farklılaşma stratejisi, tüketicilere ürüne rakiplerin sunumundan 

farklılaştıran değişik nitelikler kazandırmakla ilgili bir durumdur. Bu strateji, kalite ve 

inovasyon gibi bazı farklı özelliklerin iliştirildiği farklı ürünler sunma biçiminde rekabetçi bir 

avantaj kaynağıdır. Tüketiciler, müşterilere sunulan ilave değer sebebiyle ürüne yüksek 

fiyatlar ödemeye razıdır. Türkiye, çayını rakiplerinden farklılaştırmak adına çayının en doğal 

ve sağlıklı (böcek ilaçsız) özelliklere sahip olduğunu belirtebilir. Sri Lanka, kendine has çayı 

(Seylan çayı) ve mirası için de bu stratejiyi kullanmaktadır.   

- Odak Stratejisi: Bu, bir ürün için daha dar bir segmenti veya bölgesel piyasaları 

hedeflemektedir. Ya maliyet liderliğini ya da bunu yapmak için farklılaşmayı 

kullanmaktadırlar. Odaklanmanın anahtarı; spesifik bir hedef piyasa seçmektir. Genellikle 

bu piyasa, daha geniş çaplı rakiplerin hizmet sunmadıkları küçük ve niş bir piyasa 

olmaktadır. Türk çayı, seçkin çaylar için niş piyasalar belirlemek suretiyle farklılaşma 

temelinde bir odak izleyebilir. Özellikle organik çay veya organik yeşil çay, Türkiye açısından 

iyi bir potansiyel sunmaktadır. Eğer bölgenin devasa bir organik çay havzasına 

dönüştürülmesi söz konusu olursa, bu durumda Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli 

olacaktır.  

Türkiye, sağlık yönelimli piyasaları hedeflemek ve Türk çayının sağlık faydalarını güçlendirmek 

suretiyle farklılaşma temelli bir odak stratejisiyle rekabetçi avantajını koruyabilir. Bu, kısa 

vadede, “böcek ilacından muaf” / “dünyanın en saf ve en temiz çayına” odaklanmak suretiyle 

ve ardından organik üretime geçmek suretiyle, organik çayın faydalarıyla mümkündür. Diğer 

türlü, Çin, Kenya ve Sri Lanka gibi güçlü rakipler karşısında uluslararası başarıyı sürdürmek son 

derece zorlu bir hal almaktadır. Türkiye’nin, hacim temelli satışlar ve stratejilerin dışında 

kalması, güçlü bir pazarlama eşliğinde niş bir ürünü olması gerekmektedir. Emtia 

markalamanın unsurları şu şekilde sıralanabilir: kendine has bir tüketici faydasının sağlanması, 

sürekli olarak kalitenin korunması, markanın faydaları konusunda farkındalık yaratmak ve 

sadakat elde etmek için yeterli tanıtım desteği, yenilikçi süreçler ve ürünlere erişmek için 

Ar&Ge.  
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4.2 STRATEJİ: 

Dolayısıyla, bu aşamada iki strateji geliştirmeliyiz: Türk çayı için yerli ve uluslararası stratejiler 

uygulanacaktır.  

1. Yerli piyasa:  

 

FAO’nun Çay Tüketimi rakamlarında belirtildiği gibi, Türkiye, 3,2 kg ile en yüksek kişi 

başına çay tüketimine sahip olan ülkedir. Dolayısıyla, hedef, bu sürdürülebilir büyümeyi 

sürdürmek ve çayın cazibesini tüm hedef gruplar açısından bu şekilde sürdürmek 

olmalıdır: 

 

- Türk çayının sağlık faydalarına odaklanmak;  

- Çay kültürü konusundaki farkındalığı artırmak ve tüketicileri çay kalitesi konusunda 

eğitmek;  

- İlgiyi, yenilikçi katma değerli ürünler yoluyla diri tutmak;  

- Genç kuşağın sıcak çaya olan ilgisini korumak.  

Türk çayının sağlık faydalarına odaklanılması, yapılması gereken kilit eylemlerden biridir. Çayla 

alakalı birçok sağlık faydasına dair farkındalığın artması, önümüzdeki yıllarda çay piyasası 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayı sürdürecektir. Özellikle Türk çayının, çayın salık 

faydalarına dair daha fazla iletişim sağlaması gerekmektedir. Trabzon Ticaret Borsası’nın “Çay 

Tüketim Alışkanlıkları”na göre, tüketicinin %11,5’u son beş yılda çay tüketimi alışkanlıklarını 

azalttı ve bu sebepten ötürü %80’lik bir kesim, çayın sağlıklı olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla, 

çayın sudan sonra en sağlıklı ikinci içecek olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Çayla alakalı genel 

sağlık faydalarının yanı sıra, Türk çayının “böcek ilacı barındırmaması” ve “en sağlıklı ve en 

doğal çay olması” gibi rekabetçi avantajları da Türk çay içicilerine iletilmelidir.  

Çay konusundaki farkındalığın artırılması ve tüketicilerin yüksek kaliteli çayın özellikleri 

konusunda eğitilmesi de son derece önemlidir. Halihazırda çay tüketimi yüksektir; ancak 

genellikle çay bir emtia ürünü olarak görülmektedir ve çok fazla kişi çayın yüksek nitelikli veya 

spesifik özellikleri olan bir ürün olmasını talep etmemektedir. Eğer tüketiciler çay kültürü, 

çayın özellikleri konusunda daha fazla eğitilirlerse, bu durumda daha talepkar olacaklardır ve 

bu durum üreticilerin kaliteyi artırmasına yol açacaktır.  
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Her ne kadar çay için kişi başına düşen tüketim rakamları yüksek olsa da, genellikle dökme 

siyah çaya odaklanmaktadır. Dolayısıyla, çaya yönelik ilgiyi sürdürülebilir düzeyde tutmak için 

inovasyona ihtiyaç vardır. Yeşil çay, demleme bitki çayları veya yeni paketleme alternatifleri 

araştırılmalı ve zaman zaman iletilmelidir.  

Küresel eğilime benzer şekilde, genç neslin sıcak çaya olan ilgisini diri tutmak da Türkiye’deki 

piyasa için oldukça önemlidir. Trabzon Ticaret Borsası’nın “Çay Tüketim Alışkanlıkları” 

çalışmasına göre, tüketim alışkanlıkları yaş grubuna göre değişkenlik arz etmektedir. Öncelikli 

içeceklerinden biri olarak çayı gören Türk tüketicilerinin yüzdesi, 15-24 yaş grubu için %82; 

65 yaş üstü için ise %100’dür. Bunun aksine, instant kahveyi öncelikli içeceklerinden biri 

olarak görenlerin yüzdesi 15-24 yaş grubu için %38,5; 65 yaş üstü için ise %21,1’dir. Özellikle 

15-24 yaş grubunun %43,1’i, son yıllarda instant kahve tüketimini artırdıklarını 

açıklamışlardır. Dolayısıyla, genç neslin sıcak çaya olan ilgisini diri tutmak ve onların kahveye 

yönelmelerine izin vermemek, son derece önemlidir.  

 

2. Uluslararası 

 

Her ne kadar Türkiye dünyada beşinci en büyük çay üreticisi olsa da, dünya çay ticaretinde 

önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, hedef, dünya çapında Türk çayı için bir farkındalık 

yaratmak ve onun “dünyanın en sağlıklı ve en doğal çayı” olarak bilinirliğini sağlamaktır. 

Bunun için de aşağıdakiler yapılmalıdır: 

 

- Uluslararası düzeyde bir markalama kampanyasıyla Türk çayının “böcek ilaçsız”, “en sağlıklı, 

en doğal çay” olarak konumlandırılması;  

- Daha fazla avantaj kazanmak adına tüm bölgenin organik çaya geçişinin hızlandırılması; 

- Çay yetiştiriciliği ve üretimi sırasında yüksek standartlar ve kalitenin sağlanması ve ilgili 

sertifikasyonlarla inandırıcılık elde edilmesi. 

 

Uluslararası piyasalarda başarılı olmak için Türkiye’nin –daha önce de belirtildiği gibi- rekabetçi 

bir avantajı olması gerekmektedir. Bu da, Türk çayının “böcek ilaçsız” olma gibi güçlü bir 

noktasını temel alabilir. Doğu Karadeniz bölgesinin sahip olduğu iklim özellikleri ve kışın yağan 

kar sayesinde Türkiye’nin çay yetiştirirken kimyasal böcek ilacı kullanmasına gerek yoktur. 

Dolayısıyla, böcek ilacı kalıntıları, bölgede üretilen siyah ve yeşil çayda bulunmamaktadır. Bu 

sebepten ötürü, söz konusu konumlandırmanın iyi bir şekilde ayarlanması ve uluslararası 

düzeyde siyah ve yeşil çay için bir markalama yatırımıyla desteklenmesi gerekmektedir. 

Özellikle sağlıklı yaşam eğiliminin yükseldiği ülkeler  (AB, ABD, vs.) hedeflenmelidir. 
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Tüm bölgenin organik çaya geçişinin hızlandırılması, aynı zamanda Türk çayının sağlık 

pozisyonunu güçlendirecek ve talebi artıracaktır. Eğilimler organik çay doğrultusunda olduğu 

için, bu durum Türk çayı için büyük bir değişim olacaktır. Bu, niş bir piyasadır ve ürün yüksek 

fiyata satılmaktadır. Menşei ne olursa olsun tüm organik çaylar için beyan edilen ortalama 

değer, 2014 yılında kilo başına 10,18 dolardı. Organik çayın yaklaşık %75-80’lik kısmı, ABD ve 

Almanya’ya ihraç edildi. Onu, Fransa, Danimarka, Birleşik Krallık, Japonya ve Hollanda izledi. 

ABD’de organik çay, çay endüstrisinin en hızlı büyüyen kısmı olup Kuzey Amerika, 2015 yılında 

büyüme patlamasının zirvesinde yer almaktaydı. Dolayısıyla, organik çaya yönelik markalama 

stratejileri olmalıdır ve bu stratejiler beraberinde yeni fırsatları getirmelidir.   

Uluslararası piyasalarda başarılı olmak için yüksek standartlar ve kalite sağlanmalı ve 

uluslararası belgelerle desteklenmelidir. Sertifikalı ürün sahibi olmak gibi bir küresel hedef 

yaygınlaşmaktadır. 2012 yılında, dünya çapında üretilen çayın %12’si “Yağmur Ormanı İttifakı”, 

UTZ, Fairtrade veya Organik sertifikası olmaktaydı. Sözü edilen sürdürülebilirlik durumu; 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği haklarını, toprak erozyonu, yönetimi ve su kaynaklarını, 

zararlı böceklerle mücadele ve kalıntı kontrolünü, ormansızlaşmayı ve açlığı içermektedir. 

Eldeki mevcut veri ve eğilimlere göre, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’nün 

tahminleri uyarınca 2020 yılı itibariyle dünya çapında çay ihracatlarının %80’i, sürdürülebilirlik 

sertifikası olan ürünlerden olacaktır. Sürdürülebilirliğe ek olarak, Avrupa Birliği’ne ihracat 

yapan şirketler, mevzuatla uyumlu olarak piyasaya temel sertifikaları sunabilir hale gelmelidir.  

Dolayısıyla, tüm bu pazarlama stratejilerinin bir iletişim stratejisi ve planına aktarılması 

gerekmektedir; ancak bunlardan bazıları uzun vadeli hedefler oldukları için bu iletişim planı, 

hem mevcut endişelere hem de gelecekteki girişimlere yönelik fikirleri içerecektir.  

 

5. TÜRK ÇAYI İÇİN İLETİŞİM STRATEJİSİ VE İLETİŞİM PLANI: 

 

5.1 İLETİŞİM STRATEJİSİ: 

 

Rize çayı için iletişim stratejisi, bütünsel bir perspektif ve planlama yaklaşımıyla formüle 

edilmekte; amacı ise Türk piyasası içinde iletişimin temel kurallarını belirlemektir. Uluslararası 

iletişim stratejisi ve iletişim planı, çok daha ayrıntılı bir çalışmaya gereksinim duymaktadır ve 

bu da seçili piyasalar ve ürünlerin tanımlanmasının ardından gerçekleşebilir.  

 

Bu iletişim stratejisi, hedef grupların bilgi ihtiyaçlarını, algılarını ve hassasiyetlerini göz önüne 

alan bir yaklaşım benimsemektedir. 

 

İletişim stratejisi, aşağıda belirtilen üç temel soruya yanıt vermek üzere inşa edilmelidir:  
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 İletişimin amacı nedir? (Niçin iletişim kurarız?) 

 Hedef gruplar kimlerdir? (Kiminle iletişim kurarız?) 

 Verilen kilit mesajlar nelerdir? (Bu iletişimle vermek istediğimiz şeyler nelerdir?) 

 

5.1.1 İletişimin Amacı 

 

İletişim alanının amacı; iletişim stratejisinin erişmeyi hedeflediği bir sonuçtur. Bir iletişim 

planı geliştirmek suretiyle hedef tüketici grupların mümkün olan en etkin ve tutarlı şekilde 

bilgilendirilmesi ve çay ve çay ürünlerine dair farkındalık ve ilginin artırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Bu projenin iletişim stratejisi, aşağıdaki hedeflere odaklanacaktır: 

 

Yerli olarak  

 Çok daha fazla kişinin, özellikle de daha genç hedef grupları arasında çay ve çay 

ürünlerine olan ilgisini çekmek; 

 “Türk çayının sağlık faydalarını” iletmek; 

 Hedef grupları çay kültürü, çayın niteliksel özellikleri konusunda eğitmek ve çok daha 

bilinçli tüketiciler yaratmak.  

 

Uluslararası olarak 

 Türk çayı konusunda bir farkındalık yaratmak ve dünyanın “en sağlıklı ve saf çayı” imajı 

oluşturmak 

 

 

5.1.2. Hedef Grup 

 

İletişim stratejisinin genel hedeflerine erişmek için mesajların bu hedeflere erişimde yardımcı 

olabilecek olan farklı gruplara ulaştırılması gerekmektedir. Hedef gruplar, Türkiye içinde ve 

uluslararası planda tüketiciler olarak görülebilir.  

 

Hedef grup, önceliklendirmeye bağlı olarak iki gruba ayrılmaktadır: 

 

1. Yerli hedef grup 

 

Dünyanın en yüksek kişi başına tüketim düzeyleri ve devasa bir piyasaya sahip olan 

Türkiye, dünyanın en önemli çay ülkelerinden biridir ve gerçek bir “çay kültürüne” 

sahiptir; keza çay, sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecektir. Dolayısıyla, herkes, 

Türkiye’de çayın tanıtımı hedef grubunun bir parçası olacaktır. Öncelik, 15-30 yaşları 
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arasındaki daha genç nesle verilirken –keza en düşük çay tüketim oranlarına sahiptirler 

ve instant kahve gibi diğer içecekleri tüketme doğrultusunda yüksek bir eğilimleri vardır. 

Dolayısıyla Türk çayı, liderliğini ve büyümesini sürdürebilir.  

 

2. Uluslararası hedef grup 

Çay, neredeyse tüm ülkelerde tüketilmektedir. Ancak Türk çayı, piyasanın seçkin bir 

kısmını hedeflemektedir. Bu kesimde, tüketiciler sağlıklarını daha çok 

önemsemektedirler. Daha doğal veya sağlıklı ve hatta organik ürünler arayan tüketiciler 

söz konusudur. Dolayısıyla, hedef piyasa ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Birleşik 

Krallık, Japonya ve Hollanda olacaktır ve bu ülkeler halihazırda en büyük organik çay 

ithalatçılarıdır. Elbette bu piyasaların daha fazla analiz edilmesi, böylelikle öncelikli hedef 

piyasaların belirlenmesi gerekmektedir.  

 

5.1.3. Kilit Mesajlar  

 

İletişimin amacı; belli bir gruba mesaj vermek ve mesajlarımızın farkında olmalarını sağlamak, 

bir yandan da bu mesajlara yanıt verip buna uygun olarak davranmalarını mümkün kılmaktır. 

İletişim ve tanıtım stratejisinin kilit bileşenlerinden biri, paydaşlar için tutarlı mesajlar 

yaratmaktır. Aynı hedefe erişmek için ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiği, bu mesajlara 

dahil edilmeli ve paydaşların üretilen tüm kilit mesajlarda ortak bir dil kullanmaları 

sağlanmalıdır.  

 

Kilit mesajları nelerdir, neden önemlidir?  

 

● Kilit mesajlar; hedef grubunuzun duyması, anlaması ve anımsamasını arzu ettiğiniz 

açıklamalardır. Bunlar önemli bilgilerden oluşmakta; sizin ne yaptığınız ve niçin öyle yaptığınızı 

göstermektedir. Aynı zamanda temel özelliklerinizi de göstermekte ve sağladığınız faydalara 

dair kısa bir bilgi geçmektedir.  

 

● Kilit mesajlar, iletişim planında –broşürlerden web sitesine, yerel medya üyesiyle mülakattan 

paydaşlarla toplantılara dek- tespit edilmiş herhangi bir araç ve platform için basit ve net bir 

şekilde fikirlerin iletilmesinde rehber işlevi görmektedir.  

 

● Kilit mesajlar, sunulacak bir içeriğe dair “başlık / unvan” şeklinde net, açık ve aldatıcı bir bilgi 

sunmaktadır.  

 

● Kilit mesajlar, en önemli noktaların hedef gruba iletilmesini sağlarlar; çünkü bunlar basit ve 

kolay anlaşılır şekilde ifade edilmekte ve daha az önemli ve ikincil önemdeki bilgilerden 

arındırılmaktadır.  
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● Kilit mesajlar, bilgi ve veri temelli oldukları için ticari sloganlardan ayrılmaktadır.  

 

● Kilit mesajlar, herhangi bir kurum veya örgüt için pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yapı 

taşı olarak görülebilir. Dolayısıyla, kritik önem arz ederler ve hem yazılı hem de sözlü iletişim 

yoluyla iletilmeleri gerekmektedir. 

 

● İletişim her zaman denetlenemez; ancak kilit mesajlar dizginlenebilir. Kilit mesajlar, bilginin 

tespit edilmesi ve önceliklendirilmesinde, bilginin doğruluğu, tutarlılığı ve devamlılığının 

sağlanmasında, başarının izlenip ölçülmesinde ve medya ve paydaş iletişimine 

odaklanılmasında yararlıdır.  

 

Kilit Mesajlar nasıl olmalıdır? 

 

● Kısa ve öz: İdeal olarak her biri bir, maksimum iki cümleden oluşmaktadır. Tercihen üç, 

maksimum beş kilit mesaja odaklanılmalıdır. Her bir mesaj, sadece bir fikre odaklanmalı ve 25 

kelimelik limiti aşmamalıdır.  

 

● Stratejik: Kilit mesajlar, betimleyici olmalı ve ayrıştıran boyut ve faydalara odaklanmalıdır.  

 

● İlgili: Verilecek mesajlar ile hedef grubun neyi bilmesi gerektiği arasında bir denge olmalıdır.  

 

● İlginç:  Hedef grubu tetiklemek amacıyla kilit mesajlar onlar için ilginç ve anlamlı bilgiler 

içermelidir.  

 

● Kısa: Mesajlar kısaltma ve teknik terimleri içermemelidir. Onun yerine kolaylıkla anlaşılır 

olmalıdır.  

 

● Kolayca akılda kalan: Uzun ve karmaşık cümleler kullanmak yerine, basit, kolayca akılda 

tutulan ve yinelenmesi kolay mesajlar tercih edilmelidir.  

 

● Samimi: Pasif ses yerine aktif ses kullanılmalıdır. Slogan türü açıklamalardan kaçınmak 

gereklidir.  

 

● Kişiye özel: Bilginin derinliği, dil ve kullanılan tarz, farklı hedef gruplara bağlı olarak 

kişiselleştirilmelidir. Böylelikle kilit mesajlar daha etkin bir hal alır.  

 

● Tutarlı: İletişim planı dahilindeki tüm faaliyetler hakkında mesajların verilememesi ve farklı 

gruba farklı mesajların gönderilmesi, net ve etkin olmayan bir iletişimle sonuçlanacaktır. Öte 

yandan, eğer proje hakkındaki mesajlar tüm platformlarda aynıysa ve faaliyetler yoluyla tutarlı 

hale getirilmişse, çoğaltıcı bir etkisi olacaktır.  
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Türk Çayına Yönelik Kilit Mesajlar  

 

İletişim stratejisi uygulanırken hedef gruba verilecek olan mesajlar aşağıdaki gibidir: 

 

Kilit Mesaj - 1: 

 

Türkiye, çay yetiştiriciliği sırasında böcek ilacı ve zararlı kimyasallar kullanmayan tek ülke 

olduğu için Türk çayı en doğal ve en saf olanıdır.  

 

Kilit Mesaj 2: 

 

Çay, sudan sonra en sağlıklı içecek olup; antioksidan düzeyi ve içindeki flavonoidler sayesinde 

sağlık için çok fazla yararı vardır.  

 

 

5.2. İLETİŞİM FAALİYETLERİ VE ARAÇLAR  

 

Yaklaşımın tespit edilmesi, bir iletişim planı tasarlanması açısından yüksek önemi haizdir. Keza 

bu şekilde, iletişim planının etkinliği artırılır ve uygun söylem ve araçlar eşliğinde hedef 

gruplara doğru mesajların ulaştırılması mümkün olur. İletişimin araçları, teknikleri ve 

yöntemlerini kapsayan bir iletişim yaklaşımının iletişimin sonuçları üzerinde büyü bir etkisi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, titizlikle dikkate alınması gereklidir. İletişim yöntemleri ve 

yaklaşımları, en iyi sonuçlara (bilgilendirici, eğitici, tanıtıcı, vs.) erişime yönelik odak yönelimi 

tanımlamaya yardımcı olmaktadır.  

 

Bu noktada gündeme getirilecek önemli bir dizi soru vardır: 

 

 Hangi faaliyetler planlanacaktır?  

 Hangi araçlar ve medya kullanılacaktır? 

 Hangi bilgiler dikkate alınacaktır?  

 Hangi materyaller üretilecektir? 

 

Bu bağlamda, karşılıklı etkileşimi mümkün kılan yeni iletişim araçlarının kullanımı, stratejiye 

yönelik canlı ve gelişmekte olan bir vasıf elde edilmesi, uygulama aşamasını sistematik hale 

getirmek için iletişim temelinde kilit paydaşların sınıflandırılması gerçekleşiyor. Bu sistematik 

yaklaşımın gelişmesi ile birlikte, stratejinin hedeflerini gerçekleştirmesi ve hedef gruba 

erişmesi mümkündür. 
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Rize Çay İletişim Stratejisi kapsamında, mevcut araçların etkinliği artacak; yeni mekanizmalar 

geliştirilecek ve yeni girişimlerde bulunulacaktır. Bunu desteklemek amacıyla, geleneksel 

iletişim yöntemlerine ek olarak, hedef gruba en hızlı şekilde erişmeye yardımcı olan sosyal 

medya ve dijital teknolojiler etkin bir şekilde kullanılacaktır.  

 

Faaliyet C 3.7.2’de belirtildiği gibi,  bu planda ele alınacak olan aynı görsel materyallerin 

kullanımı tavsiye edilmektedir.  

 

5.2.1 Tavsiye Edilen Basılı Materyaller 

 

Posterler: 

 

Çayın sağlık faydalarının açıklanması ve Türk çayının en doğal / böcek ilacından muaf 

boyutunun vurgulanması için posterler tasarlanacaktır.  

 

Poster tasarımları basit ancak ilginç olmalı; çarpıcı bir imaj ve kısa, göze çarpan ve akılda kalan 

bir slogan içermelidir. Posterler, diğer görünürlük materyalleri gibi, AB görünürlük kurallarını 

dikkate alacak şekilde geliştirilecektir. Üzerlerinde EU, CA ve ERA logoları olacaktır. Posterlerin 

üzerinde ayrıca ÇAYMER logosu da olacaktır ve böylelikle ÇAYMER’in görünürlüğü ve 

farkındalığının artırılmasına yardımcı olunacaktır.  

 

Posterlerin temaları ve ana mesajları / sloganları, kilit olmayan uzmanlar tarafından 

önerilecektir. Nihai Faydalanıcı ile koşullar konusunda anlaşıldıktan sonra tasarımlarda karar 

verilecektir. Her bir ana mesaj / slogan için birkaç tasarım geliştirilmesi önerilmektedir ve 

toplamda bin nüshayı geçmemelidir.  

 

Posterler her yerde, özellikle de RTSO, RTB, KOSGEB Rize Genel Müdürlüğü, DOKA, Türk Ulusal 

Çay Komitesi, TÜRKÇAYDER, ÇAYSİAD, ÇAYÜDAD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 

sergilenecektir. Bunları sergilemeleri için KOBİ’leri temsil eden kurum ve kuruluşlara da 

yaygınlaştırılacaktır. Bunların yanı sıra, merkezi noktalar, kamusal alanlar ve özel binalar gibi 

tespit edilecek yerlere de asılmak üzere posterler hazırlanacaktır.  

 

Broşür 

 

Broşürler, tanıtım ve reklam araçları arasında en basit ve en kolay erişilebilir olanlardır. 

Broşürler, farklı hedef grupları bulunan proje ve Rize Çayı hakkında farkındalığı artırmada 

yararlıdır. Çayın, çay demlemenin ve çay türlerinin sağlık faydaları konusunda ayrıntılı bilgiler 

vermek üzere bir eğitim broşürü geliştirilebilir. Bunun zamanlaması, Dünya Çay Forumu gibi 

ana tüketici faaliyetleriyle uyumlu olmalıdır ki maksimum sayıda tüketiciye ulaşabilsin. 
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Broşürler, A4 boyutunda, renkli baskılı olacak ve sekiz sayfadan oluşacaktır. İçlerinde, içerik 

hakkında daha önemli bilgiler olacak ve somut mesajlar vereceklerdir. Broşürler bilgilendirici 

olacak, çok fazla ayrıntıya girmeksizin kolay anlaşılır şekilde hazırlanacaklardır. AB’nin 

görünürlük kuralları, tasarımlarında sıkı sıkıya gözlemlenecektir.  

 

5.2.2 Değerlendirilecek diğer iletişim araçları 

 

Proje faaliyetlerinin ve Rize Çayı Kampanyası’nın sonuçlarının görünürlüğünü artırmak ve 

teşvik etmek amacıyla proje faaliyetlerini özetleyen bu iletişim planının kilit çerçevesi, 

Başlangıç Raporu’nda belirlenmişti. Ağırlıklı olarak hedef grup faaliyetleri için tasarlanan 

iletişim faaliyetleri arasında basılı materyaller bulunmaktadır. Bununla birlikte, eğer ilave 

bütçe ve insan kaynakları yaratılacaksa ÇAYMER’in açılmasının ardından plana bir dizi etkin, 

yenilikçi ve yaratıcı iletişim faaliyetleri eklenmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde, kampanya 

daha kısa süre zarfında ve daha etkin bir şekilde iletişim hedeflerine erişecektir.   

 

Bu bölüm, tavsiye edilen iletişim faaliyetleri ve araçlarını iki başlık altında ele alacaktır: 

 

- Geleneksel Medya: TV, Radyo, Dış Mekan, Basılı Yayın  

- Dijital, Sosyal ve Mobil Platform 

 

5.2.2.1 Geleneksel Medya: 

 

Kamuoyunu etkileyen en önemli araçlardan biri; dünyada ve Türkiye’de medya girişimleridir. 

Medyanın yönlendirici gücü, ÇAYMER ve Rize Çayı’nı halka tanıtırken bir katalizör olarak 

kullanılmalıdır.  

 

Medya (TV, radyo, dış mekan, dergi, gazete, vs) büyük kitlelere gerekli bilginin kısa bir süre 

içerisinde verilmesinde ve dikkatlerin çekilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Medya, dört gruba ayrılabilir: görsel (TV), işitsel (radyo), dış mekan (şamata (racket), otobüs 

durağı, reklam panosu, ışıklı panolar, duvar üzerinde reklam, vs) ve basılı medya (dergi, 

gazete).  

 

Görsel medya beraberinde birçok avantaj getirmektedir. Özellikle açıklık (açıklamalar görseller 

üzerinden yapılabilmektedir) canlılık ve akılda kalıcılık (işitilen veya okunan şeyden daha uzun 

süre bellekte kalmaktadır) onu diğerleri karşısında daha tercih edilesi kılmaktadır. İşitsel 

medya (radyo), mükemmel bir destek ve motivasyon aracıdır. Hedef grubun kolaylıkla tespit 

edip aklında tutabildiği farklı medya araçlarının ve metotların kullanılabilirliği de dış mekan 

reklamlarının en önemli özelliklerinden biridir. Öte yandan, basılı medya, kısa ve basit 

mesajlarla (el ilanları) veya kişilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldığında (reklam kuşağı) etkili 
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olabilir. Ancak, kişinin okumak için zamanını ayırması gerekmektedir. Diğer iletişim araçlarıyla 

kıyaslandığında maliyetinden bağımsız olarak medya, geri kalanlarından daha etkindir.  

 

Bu bağlamda, aşağıda sözü edilen iletişim araçlarının kullanılması, böylelikle halkın ÇAYMER 

ve Rize Çayı hakkında doğru bilgilere erişmelerinin sağlanması ve medyanın bu süreçte bir 

ortak olarak tutulması önerilmektedir.  

 

Televizyon 

 

TV reklamları ilginç ve ikna edicidir ve televizyon halen kısa sürede ve kişi başına erişim 

maliyetleri açısından geniş banda erişimde en etkin medya aracı olmayı sürdürmektedir.  

 

Özellikle de hedef grupları mümkün olduğunca etkin ve tutarlı şekilde bilgilendirmek ve Rize 

Çayı Kampanyası hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yerel ve ulusal TV’lerin kullanımı 

göz önüne alınmalıdır.  

 

Ulusal TV kanallarında Kamu Hizmeti Reklamları: 

 

Diğer AB finansmanlı projeleri kamusal veya sektörel tanıtım gruplarının yararına bir örnek 

olarak almak suretiyle ulusal TV kanallarında Rize Çayı için kamu hizmeti reklamları yayımlama 

yolları araştırılmalıdır; keza TV reklamlarının yayın bütçesi son derece yüksektir.  

 

Yerel TV Programları 

 

Ulusal TV kanalları yerine Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayın yapan yerel kanalların kullanılması 

suretiyle yerlilerle güçlü bir etkileşim kurulması mümkündür. 

 

Rize’de Kaçkar TV ve Çay TV, Trabzon’da Kadırga TV ve Giresun’da Kanal 28 gibi yerel TV 

kanallarında 30 ila 60 saniyeliğine çıkmak veya bu kanallardaki popüler programlara bir misafir 

gibi katılabilmek gereklidir.  

 

Dış Mekan 

 

İnsanlar zamanlarının büyük kısmını ev dışında geçirirler. Stroer Kentvizyon ve bağımsız bir 

araştırma şirketi olan GfK Turkey tarafından gerçekleştirilen bir dış mekan faaliyeti araştırması, 

insanların haftada altı gün evlerinden çıktıklarını ve dış mekanda ortalama iki saat 

harcadıklarını göstermektedir. Dış mekanda harcanan süre arttıkça, dış mekanda kullanılan 

medya araçlarının önemi ve etkisi de buna göre artmaktadır. Özellikle büyük kentlerde, 

insanlar hayatlarının önemli bir kısmını trafikte geçirmektedirler. Dolayısıyla, trafiğin sıkışık 

olduğu yerlerde dış mekan medya birimleriyle maksimum görünürlük sağlanabilir. Bu durum, 
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Anadolu kentlerinde özellikle önem kazanmaktadır; keza burada bir mesajın etkisi, çok daha 

büyüktür; keza büyük kentlerde olduğu gibi çok fazla mesaj yoktur ve reklamlar tüketicilere 

daha kolay bir şekilde ulaşmaktadır.  

 

ÇAYMER ve Rize Çayı Kampanyası konusunda farkındalık yaratılması, Rize, Trabzon ve Giresun 

kentlerinde yüksek görünürlük ve yüksek tanıtıma sahip stratejik noktalarda yer alan ilan 

panoları üzerindeki reklamlar yoluyla sağlanabilmektedir.  

 

 

Radyo 

 

Hedef grup ve eğilimleri, radyo reklamlarında doğru bir şekilde tespit edilebilir. Dolayısıyla, 

eğer planlama doğru bir şekilde yapılırsa, bu reklamların etkisi yüksek olabilir. Radyolar 

taşınabilir; mobil telefonlarla uyumludur; bir başka faaliyet veya farklı bir aman diliminde 

dinlenebilir. Tüm bu özellikler radyoları avantajlı kılmaktadır. Radyolar sesleri temel alırlar ve 

bu şekilde zihinlerde görüntüler yaratmak ve mevcut görüntüleri güçlendirmek adına etkin 

araçlara dönüşürler.  

 

Radyolar için dinleyici kitlesini tespit etmek daha kolaydır ve dolayısıyla bir reklam, hedef 

gruba uygun düşen, seçili bir kanalda, zaman diliminde, programa konabilir. Radyolar, mevcut 

olayları açıklamak için önemli bir araç oluşturmaktadır veya reklamlar halen en hızlı iletişim 

aracı olmalarından dolayı mevcut olayların aktarımında kendilerinden faydalanılmaktadır.  

 

Her ne kadar sadece işitsel temelli olduğu için daha az ısrarlı olsa da, reklamların sıklığının 

artmasıyla birlikte etkisi de artabilir. Bunun yanı sıra, etkin sonuçları, eğer birçok medya 

kuruluşunda gösterilen reklam kampanyalarına yönelik destekleyici bir araç olarak kullanılırsa 

çok daha görünür bir hal alabilir. Radyolar, pratik kullanımları sebebiyle geniş bir 

sosyoekonomik gruba erişebilir. Düşük maliyetiyle birleştiğinde erişilebilir olan hedef grup, 

radyoların tercih edilebilirliğini artırmaktadır.  

 

Yerel ve bölgesel radyolar genellikle diğer medya araçlarına kıyasla, özellikle bazı yerel bazlı 

işlerde çok daha etkindir. Bu bağlamda, Rize’de Kaçkar FM ve Rize’nin Sesi, Trabzon’da Radyo 

Aktif, Radyo Trabzon ve Kadırga FM, Artvin’de 08 FM ve Giresun’da Radyo Besk ve Giresun FM 

gibi popüler radyo istasyonları, ÇAYMER ve Rize Çayı’yla alakalı kilit mesajların kullanılmasında 

kısa ve çarpıcı manşetlerin yayımlanması için göz önüne alınmalıdır.  

 

Basılı Medya 

 

Dergiler ve gazeteler, reklamlarda en yaygın kullanılan iletişim araçları arasındadır. Dergi ve 

gazetelerdeki reklamlar (basın bildirileri) diğerleriyle kıyaslandığında çok daha elverişli kabul 
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edilmektedir; keza ekonomiktirler, kalıcıdırlar, esnektirler, saklanabilirler ve her haneye 

erişirler.  

 

Yerel, ulusal, sektörel gazete ve dergi reklamları, amaç doğrultusunda ürün veya hizmetin 

çarpıcı unvanlar ve ayrıntılarla net bir şekilde betimlenmesini sağlamakta, KOBİ’ler ve 

kurumlar-arası reklamcıların daha odaklı ve yoğun reklamlar yapmalarını sağlamaktadır. 

Karadeniz Gazetesi ve Taka Gazetesi gibi bölgesel yayınlarda ve yerel yayınlarda ÇAYMER ve 

Rize hakkında reklam yapılması, proje hakkında farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

 

5.2.2.2 Dijital Pazarlama, Mobil Pazarlama ve Sosyal Medya Platformları  

 

Dünyanın neredeyse yarısının İnternet’e erişiminin olduğu düşünüldüğünde dijital bir dünyada 

yaşadığımızı söyleyebiliriz. İnternet kullanan tüketici sayısının önemli düzeyde olduğu gerçeği, 

dijital platformları sunduğu fırsatlar, web siteleri, iletişim planı için iletişim hedeflerine 

erişmede videonun ve sosyal medya hesaplarının rolünün göz önüne alınmasını 

gerektirmektedir.  

 

Son 15 yılda İnternet kullanımında bir artış söz konusu oldu: 2000 yılında İnterneti dünya 

çapında kullanan yaklaşık 361 milyon kişi varken, bu rakam 2014 yılında 3 milyar doları aştı. 

Bu da yüzde 764’lük bir artış anlamına geliyor. Bugün dünyanın neredeyse yarısı İnternet 

kullanıyor.  

 

 

Türkiye’ye dair bazı çarpıcı rakamlar aşağıdaki gibidir: 

 

İnternet 

• 48 milyon kişi (tüm nüfusun %60’ı) İnternet erişimine sahiptir. 

• Halkın %87’si her gün İnternet kullanmaktadır.   

• İnternet trafiğinin %36’sı, dizüstü / masaüstü bilgisayarda, %61’i ise mobil telefonlar 

üzerinden gerçekleşmektedir.   

• Her gün ortalama PC / tablet üzerinden İnternette geçirilen süre 6 saat 46 dakikadır. Bu, TV 

izlemek için geçirilen sürenin üç kat fazlasıdır.   

 

Sosyal Medya 

• 48 milyon kişi (tüm nüfusun %60’ı) sosyal medya kullanıcısıdır. Popüler sosyal medya 

platformları şu şekildedir: Youtube (halkın %57’si), Facebook (halkın %56’sı), Instagram (halkın 

%45’i) ve Twitter (halkın %44’ü) 

• Herhangi bir cihaz üzerinde sosyal medya için harcanan süre her gün ortalama 3 saat 10 

dakikadır.  
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Video 

• Halkın %59’u online video izlemektedir.   

• İnternet kullanıcılarının %55’i her gün online video izlemekte, %24’ü ise haftada bir 

izlemektedir.  

 

Mobil 

• 71 milyon (Halkın %89’u) mobil aboneliğe sahiptir.  

• 63 milyon (Halkın %79’u) bireysel mobil araç kullanıcısıdır.  

• Toplam nüfusun %62’si ve yetişkin nüfusun %75’i akıllı telefona sahiptir.   

• Mobil telefon yoluyla internette harcanan süre, günlük 2 saat 59 dakikadır.  

 

Bu dijital kullanıcıların çoğunluğu alışveriş yapmaktadır. 2015 yılında, Türkiye’de 24,7 milyar 

dolarlık online üretim ve hizmet satışı gerçekleşmiştir.  

 

Online video izleme oranı son beş yılda her gün sosyal portallar ve Netflix, Youtube gibi web 

siteleri üzerinden online video izleyen milyonlarca kullanıcı sayesinde üç haneli artışlar 

deneyimlemektedir.  

 

Kullanıcılar ayrıca sosyalleşmek ve çevreleriyle bir şey paylaşmak için saatler harcamaktadırlar. 

Toplam çevrimiçi yaşantılarının yaklaşık üçte birini sosyal medyada geçirmektedirler. 

 

 

Zaman içerisinde, “dijital reklam” olarak adlandırılan bir konsept ortaya çıkmaya ve reklam 

sektörüne egemen olmaya başladı. Yeni bir medya planı yapıldı ve reklam sektörü, bu plan 

doğrultusunda şekillendirildi. TV’ye ek olarak, tek yönlü iletişimin araçları olarak radyo, dergi 

ve gazeteler kuruldu. Bu, zamanlarının büyük kısmını dijital ve mobil ortamda harcayan 

kullanıcılardan oluşmuş farklı ve güçlü bir iletişim kanalıdır. Bu dinamik ve etkileşimli iletişim 

kanalı, reklamcılar için çok daha cazip bir merkez haline geldi ve dolayısıyla yatırımlar bu yöne 

kaymaya başladı. Günümüzde reklamcılar reklamlarını dijital medyada yayımlamak ve hedef 

grupla etkileşime girebilmek istiyorlar.  

 

Kısacası, Türkiye’de ve dünyanın geri kalanında dijitale doğru esaslı ve çarpıcı bir geçiş 

yaşandığı gerçeği, ÇAYMER ve Rize Çayı’nın iletişim planına, kilit mesajlarını genç nesil başta 

olmak üzere kilit gruplarla paylaşması için önemli bir potansiyel sunmaktadır.  

 

Sosyal Medya Platformları 

 

Sosyal medya artık yaşantımızın her anıyla bütünleşmiş durumda. Birçok İnternet kullanıcısı, 

bir ürün veya hizmet satın almadan önce onlar hakkında sosyal medya platformlarındaki 

yorumları okumaktadır. Yakın dönemde en hızlı büyüyen dijital pazarlama kanalı olarak sosyal 
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medya pazarlama ve sosyal medya üzerindeki reklamlar, farkındalık ve tanınırlık yaratmada ve 

aynı zamanda müşteri bulma ve etkileşimde kilit bir role sahiptir. Sosyal medya üzerinden 

pazarlama, bir yandan başarılı bir içerik pazarlama yaparken, diğer yandan arama motorunun 

optimalleştirilmesinde son derece önemlidir. Sosyal medya pazarlaması, arama motoru ve 

içerik pazarlama stratejileriyle birlikte inşa edilmelidir – tıpkı diğer dijital pazarlama faaliyetleri 

gibi.  

 

Tüketicilerin sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama faaliyetleriyle ilgilenmelerinin en 

önemli sebeplerinden biri; iş çevresi veya marka ile etkileşimde bulunabilmektir. Diğer yandan, 

sosyal medya pazarlamasının sunduğu ortam, diğer pazarlama yöntemlerine kıyasla ciddi 

düzeyde saydamlık ve karşılıklı iletişim içermektedir. Sosyal medya pazarlama, iş dünyası veya 

marka ile diyalog kurulmasına imkan tanımakta ve tüketicilere soru sormak, şikayetleri 

raporlamak ve sunduğu iki yönlü iletişim ortamı yoluyla pozitif bir geri bildirimde bulunmak 

gibi birçok olanak sunmaktadır ve diğer pazarlama yöntemlerinde bu unsurlar 

bulunmamaktadır. Bu şekilde bir doğrudan iletişim, tüketicilerin, fikirlerinin işitildiğini ve 

kurumlar için önem taşıdığını hissetmeleri için bir fırsat yaratmaktadır.  

 

 

Bu bağlamda, daha genç bir kitleyi hedefleyen Rize Çay kampanyasının, Türkiye’deki en etkin 

sosyal medya platformlarını, özellikle de Facebook ve Twitter’ı kullanması için daha genç bir 

kitleyi hedeflemesi son derece önemlidir.  

 

Video 

 

Bugün videolar, heyecan verici ve popüler bir çevrim-içi deneyimin bir parçasıdır. Kapsamlı bir 

medya kanalı yoluyla hedef gruplarla iletişim kurulması, sayı ve içerik pazarlama için değerli 

fırsatların kapısını aralayabilir. Çevrimiçi stratejileri entegre etmek suretiyle, bir video 

planlayıp hazırlamak ve onu doğru insanların görebileceği şekilde tanıtmak ve birçok dilde 

sunmak mümkündür. Videoların sürekli bir şekilde izlenme konusunda esnekliği 

bulunmaktadır.  

 

Türk çayına dair tanıtım ve eğitim videolarının ve genel anlamda hedef gruplara cazip gelecek 

olan çayın sağlık faydalarının paylaşılması için ÇAYMER’e yönelik bir Youtube hesabının 

açılması da düşünülmelidir.  

 

 

5.3 ULUSLARARASI İLETİŞİM: SRİ LANKA VAKA İNCELEMESİ 

 

Türk çayı uluslararası piyasalara sunuma hazır olduğunda, daha fazla analiz eşliğinde ayrıntılı 

bir iletişim ve medya planı yapılmalıdır. Önde gelen çay ihracatçılarından biri olan Sri Lanka, 
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Seylan çayı için yeni bir uluslararası kampanya başlatmıştır. Bu, raporun bu kısmında, 

Türkiye’ye yönelik bir kampanya başlatmadan önce analiz edilecek bir örnek olarak kısaca ele 

alınacaktır.  

 

SRİ LANKA VAKASI 

Sri Lanka Çay Kurulu, Seylan çayı için küresel bir pazarlama kampanyası başlattı.  

Kampanyanın amacı; 12 öncelikli alanda Seylan Çayı’nın üstün pozisyonunu yeniden tesis 

etmek ve kaliteli çayın sembolü olan Lion Logo ile bağlantısını yeniden güçlendirmektir. 

 

Seylan Çayı, dünya çapında çaya aşina olanların 150 yılı aşkın süredir beğendiği bir çaydır. 

Ancak hızla gelişen küresel tüketici tercihleri ve içecek endüstrisinin saldırgan pazarlaması, 

Seylan Çayı’nın piyasa payının gelişimini dizginlemiştir. Seylan Çayı’nın piyasa payını 

sürdürülebilir kılmak ve geliştirmek amacıyla Sri Lanka, yeni tüketici segmentlerini çekmek ve 

içecek piyasasında ayakta kalmak amacıyla yaklaşımında çok daha saldırgan olmaya karar 

vermiştir. Kampanya, aynı zamanda menşe ülke olarak Sri Lanka ile Seylan Çayı markasını 

birbirine bağlayacak ve hükümetin ulus markalama girişimini destekleyecek, bu şekilde küresel 

piyasada üstün pozisyonunu güçlendirecektir.   

  

İlk başta 25 piyasayı hedefleyecek şekilde planlanan kampanya, daha sonra 12 kilit piyasaya 

odaklanacak şekilde daraltılmıştır. Söz konusu piyasalar şu şekildedir: 

Rusya, İran, Türkiye, Japonya, Çin, Avustralya, Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Hindistan.  

 

Girişim, 45 milyon dolar (veya 6.75 milyar Rs.) değerinde olduğu tahmin edilen Tea Cess’ten 

toplanan paralarla fonlanacaktır.  

 

 

Kampanyanın yaratıcı kısmı arasında; reklamlar, reklam panoları ve çizgi-altı reklam 

materyalleri yer almaktadır. 12 ülkedeki farklı ancak titizlikle hedeflenmiş kitlelere erişecek 

olan, oldukça iyi düşünülmüş bir stratejik medya kampanyasının planlanması ve uygulanması 

için uluslararası bir medya ajansını görevlendirmişlerdir. Özellikle tüketicilere yenilikçi bir 

şekilde ulaşmanın bir yolu olarak dijitalden söz etmişler ve tüketicilere erişim yolu bir sanat 

haline gelmiştir. Milenyum kuşağından itibaren birçok kişinin saf Seylan çayının üstün ve 

zanaatkâr kalitesi ve siyah çay içiminin sağlık faydaları konusunda pek farkında olmadığını 

belirtmişlerdir.  

 

Kampanyayı 2018 yılında yeni başlattılar; dolayısıyla sonuçların, kampanya tamamlandığında 

daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.  
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6.SONUÇ: 

Çay, Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi için kritik bir üründür. Dolayısıyla, hem yerli hem de 

uluslararası hedef gruplar açısından onun cazibesini devam ettirmek suretiyle sürdürülebilir 

kılınması son derece önemlidir. Hâlihazırda Türk çayının küresel çay dünyasında herhangi bir 

önemi bulunmamaktadır. Bu da küresel düzeyde destek ihtiyacını göstermektedir. Yerli piyasa 

için bile, her ne kadar Türkiye’nin kişi başına tüketimi en yüksek düzeyde olsa da, genç neslin 

sıcak çaya olan ilgisini canlı tutmak için çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Gıda ve içecek sektöründeki sağlık eğilimi, özellikle de organik ürünlere olan eğilim, Türk çayı 

için bir fırsat olarak görülmelidir ve bu fırsat, dünyanı en sağlıklı ve böcek ilacından azade 

çayına sahip olmanın gücüyle birlikte görülmelidir. Sağlık eğilimi temelinde bir konumlandırma 

Türk çayına dünya çapında rekabetçi bir avantaj verecektir. Bu konumlandırma, uluslararası 

belgelerin elde edilmesiyle birleştirilmeli; organik üretime geçişi hızlandırmalı; yeni ve yenilikçi 

ürünler piyasaya sunulmalıdır.  

Bu sağlık konumlandırması temelindeki bir kampanya, ülke içinde ve dışında güçlü bir iletişim 

planıyla desteklendiğinde, Türk çayına kalıcı bir pozisyon elde etmek için ihtiyaç duyduğu gücü 

verecektir.  
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