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TÜRK ÇAYININ
GELECEĞİNE
SAHİP ÇIK!

YAĞMUR ORMANLARI BİRLİĞİ ( RAINFOREST ALLIANCE ) DAMGASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR
TARIMIN ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖREN SİMGESİDİR.
BU DAMGA LiPTON’UN ÇEVREYE DUYARLI, SOSYAL ADALETİ KORUYAN VE ÇİFTÇİLERE
EKONOMİK FAYDA SAĞLAYAN SERTİFİKALI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARLALARDA ÇAY
ÜRETTİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.
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www.lipton.com.tr

21 Mayıs 2011’de Brezilya’da düzenlenen ‘’ Global İçecek
Tüketiminin Pazar Stratejileri’’ konulu sempozyumda sunulan
Euromonitor 2010 verilerine göre; aralarında suyun da bulunduğu
toplam 13 içecek kategorisi içerisinde %29’luk bir oranla,

çay artık sudan sonra

en çok içilen içecek değil,

sudan daha çok
içilen bir içecektir.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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SUNUŞ
ULUSAL ÇAY KONSEYİ
Ulusal Çay Konseyi’ne Tarım Kanunu’nun 11.maddesi gereğince
hazırlanan Ulusal Çay Konseyi Yönetmeliği( 8 Mayıs 2008 Perşembe
Sayı: 26870) kapsamında çay sektöründe KONSEY olarak faaliyet
yetkisi verilmiştir.
Ulusal Çay Konseyinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği gibi konsey üyesi
kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıda belirtilen alt gruplardan
oluşur:
a) Tarım alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ziraat odaları,
çiftçi dernekleri ile tarım satış kooperatifleri ve birlikleri; Türkiye Ziraat
Odaları Birliği; faaliyet konusu çay olan tarımsal amaçlı kooperatifler ve
birlikler; faaliyet konusu çay olan tarım kredi kooperatifleri; çay fidanı
üretimi yapan kişi ve kuruluşlar; çay ile ilgili diğer üretici kuruluşlar ve
tarımsal üretici birlikleri,
b) Ticaret alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ticaret
odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, faaliyet konusu çay
olan lisanslı depo işletmeleri, tüccarlar, özel sektör çay üreticileri,
çay ihracatçı birlikleri, çay tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile
ÇAYKUR’u,
c) Sanayi alt grubu üyeleri: Çay ürünleri sanayiinin olduğu
bölgelerdeki sanayi odaları; sanayi ve ticaret odaları; sanayiciler, özel
sektör çay üreticileri, çay mamulleri ve yan ürünleri sanayi ile çay
üretimi alanlarında faaliyet gösteren çay tarım satış kooperatifleri,
birlikleri veya dernekleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
ÇAYKUR’u,
ç) Araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri: Bakanlık,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standardları
Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK), çay ürünleri ve
çay mamulleri konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar,
üniversiteler, enstitüler veya araştırma merkezleri ile benzeri özel
sektör kuruluşları, doğrudan çay ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya
mühendis odaları ile ÇAYKUR’u.
Ulusal Çay Konseyi kurulduğu yıldan itibaren çay sektöründeki her
gelişmeyi yakından takip etmekte, sektörle ilgili veriler toplamakta,
çayla ilgili inceleme araştırmak yapmakta ve yaptırmakta, amaç ve
faaliyet konularıyla ilgili olarak; toplantı, seminer, panel, kongre,
çalıştay vb. etkinlikler düzenlemekte, çay üretimi, tüketimi ve ticaretinin
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmakta ayrıca çay sektörünün
gelişimi için Avrupa Birliği’ne projeler hazırlamaktadır.
Ulusal Çay Konseyi’nin temel hedefi; Çayımızın güçlü yönlerini ön
plana çıkarıp, yapacağımız çay tanıtım çalışmaları ve önemli projeler
ile 2023 yılı hedefimiz olan 50 bin ton çay ihracatını gerçekleştirmektir.
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BAŞKANDAN

Dünya’nın En Doğal Çayı
Türkiye’de Üretiliyor
Konseyler genel anlamda ürün kalitesini
iyileştirmek, ürünlerin ulusal ve uluslararası
ölçekte pazarlama gücünü yükseltmek, tarımsal
sanayinin sürekliliğini, karlılığını, ticaretini,
artırmak ve bunları sağlayacak ‘’ ulusal politika’’
oluşturmayı amaçlamaktadırlar.
Bu bağlamda konseyimizin kuruluşundan
itibaren yapmış olduğu çalışmaları ve faaliyetlerini
anlattığımız
bu
yayınımızda;
ülkemizin
vazgeçilmez içeceği ve bölge insanımızın en
önemli geçim kaynağı olan çay konusundaki
çalışmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Ulusal Çay Konseyi’nin Kurucu Başkanı Ali
Bayramoğlu döneminde ve kendi başkanlığımızda
önemli çalışmalara imza attık. Özellikle çay
sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine
yönelik toplantılar, çalıştaylar düzenlendi, çay
kanunu tasarı çalışmaları yapıldı, çay üretici
ülkeleri inceleme gezilerine ve Dünya Çay
Forumu ve Fuarlarına katılım sağlandı. Çay
sektörünün sorunları ve eksiklikleri tespit edilip
ilgili mercilerle paylaşıldı. Bundan sonraki
çalışmalarımıza yeni hedeflerle devam edeceğiz.
Öncelikli amacımız; “Türk çay tarımı ile dünyanın
en büyük organik tarım havzasını oluşturmaktır.
Yaklaşık 204 bin üretici tarafından yapılan çay
tarımının 2023 yılı vizyonumuzda hak ettiği değeri
kazanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Ülkemizde üretilen çay, iklimimizden dolayı
dünyada en doğal çaydır. Bu önemli unsuru ön
plana çıkartıp, çayımızı dünyaya tanıtacağız.
Çalışmalarımızda, desteklerini her zaman
yanımızda hissettiğimiz çok değerli üyelerimize
ve çay sektörüne katkı sağlayan herkese teşekkür
ediyoruz.
		

İmdat SÜTLÜOĞLU
Ulusal Çay Konseyi
Yönetim Kurulu Başkanı
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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ARAŞTIRMA

Çayın bilinen tarihi Çin’de başlar ve 5.000 yıl öncesine kadar uzanır. Çin’in ilk imparatorlarından Shen
Nong’un fermanları arasında, sağlık açısından tüm suların
kaynatılarak içilmesi de bulunuyordu. Seyahat etmeyi seven Nong ülkesinin ücra köşelerinden birinde bulunduğu bir yaz günü maiyeti ile birlikte dinlenmek üzere duru
ve hizmetçiler efendilerinin buyruğu üzerine içmek için
su kaynatmaya koyulurlar. Kaynamakta olan suyun içine
yakındaki bir çalıdan yaprak düşer ve etrafa hoş bir koku
yayılır.
Suyun rengi de farklı ve çekici olmuştur. İmparator bunu
görür ve suyu bir kez yudumlar ilk yudumu diğer yudumları takip eder, imparator karışımı leziz ve ferahlatıcı bulmuştur ki kabın tamamını içer. Çayın tarihi o ilk yudumla
Çin’de başlar.
İlk çay biraz keyif, biraz da tıbbi nedenlerle içilmiş, çay
içerek zihni uyanık tutmak, binbir derde deva özelliklerinden yararlanmak hep söz konusu edile gelmiştir.
Japonlar, Çinlilerden çayı altıncı yüzyılın sonuna doğru
alırlar, kendi din ritüellerine ve eskiden beri törensel olan
yemek adabına uygun düşen bir çay içme töresini geliştirirler. Avrupa’da 17. Yüzyıldan beri keyif maddesi olarak
bilinen çay, 19. Yüzyılın bir halk içeceği haline gelir. Türkler, Anadolu’ya gelmeden öncede çayı bilmelerine karşın;
çayın Türkiye’ye gelmesi ancak birkaç yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Çay içiminin Anadolu’da yaygınlaşması 19.
Yüzyıldan itibaren olmuştur.
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Çayın bilinen tarihi Çin’de başlar ve 5.000 yıl öncesine
kadar uzanır. Türkiye’de çayın yetiştirilmesi konusunda
temel oluşturan girişim ise 1917 yılında gerçekleştirilmiştir.
1924 yılında çıkan kanunla beraber 1940 yıllarında
Sovyetler Birliği’nden Gürcistan kökenli toplam 70 ton çay
tohumu satın alınarak üretim yaygınlaştırılır.

Türkiye’de çayın yetiştirilmesi
konusunda temel oluşturan girişim
ise 1917 yılında gerçekleştirilmiştir.
Rize ve havalisinin toprak ve iklim
özellikleri ile Batum ve civarı toprak ve iklim karakterlerinin birbirlerine çok benzer olduğunu gören
Ali Rıza Erten, çayın Anadolu’muzun bu parçasında da yetiştirilebileceği kanaatine
varmıştır.
TBMM’de 6 Şubat 1924 tarihinde ‘’ Rize Vilayeti ile
Borçka Kazasında Fındık, Portakal, Mandalina, Limon ve
Çay Yetiştirilmesi’’ adında 407 sayılı Kanun kabul edildi.
Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra çay tarımı ile ilgili işleri organize etmesi ve yürütmesi için Ziraat
Umum Müfettişi Zihni Derin’i görevlendirildi. İzleyen yılın başında Batum’dan satın alınan bir miktar çay tohumu
ile Rize’de bugünkü Merkez Fidanlığında çay fidanı üretilmeye başlandı.
Rize merkez fidanlığında üretilen fidanlar bir yandan yöre
halkına dağıtılırken bir yandan da üretim denemeleri ya-

pılması için pek
çok ilimize gönderildi. Gerekli destekten yoksun bulunan ve yeterli bilgi verilmeyen
üreticiler, geleceğin neler getireceğini bilmedikleri için çay
tarımına olan ilgilerini yitirdiler. Hükümetin Kendi Kendine Yetme İlkesini benimsemesi ve 1933 yılında bunu bir
programa bağlaması üzerine, ülkemizde çay tarımı yeniden
gündeme geldi. Tohum damızlık bahçeleri kurmak, fidan
üretip yeniden üretmek amacıyla, 1937, 1939 ve 1940 yıllarında Sovyetler Birliği’nden Gürcistan kökenli toplam 70
ton çay tohumu satın alınarak üretim yaygınlaştırılır.
Kaynak: htpp://www.ebeijing.gov.cn
www.ulusalcaykonseyi.org.tr

9
9

ARAŞTIRMA GEZİSİ

Çay Borsası İçin
Önemli Adım
Sri Lanka temaslarının çok verimli geçtiğini ve buradaki sistemi tüm yönleriyle yerinde
gördüklerini belirten heyet üyeleri, “Türk çaycılığının kurtuluşu olarak bu sistemin
mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde görüş bildirdiler.
Sri Lanka ve Hindistan’a Çay Borsalarını incelemek
üzere 30 Haziran 2009 tarihinde Sri Lanka’nın başkenti
Kolombo’ya giden heyet, dünyanın en eski ve en büyük
çay borsasını yerinde görerek işleyişi hakkında detaylı
bilgiler aldı. Burada çeşitli kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapan inceleme heyetinde Ulusal Çay Konseyi Eski
Başkanı Ali Bayramoğlu ile Rize Ticaret Borsası Başkanı
ve Ulusal Çay Konseyi yönetim kurulu üyesi Mehmet
Erdoğan’ın yanı sıra, RTB Meclis Başkanı ve Ulusal Çay
Konseyi yönetim kurulu üyesi Resul Okumuş, Rize Ticaret Borsası eski Başkanı Dr.Hamit Vanlı, RTSO temsilcisi
Mustafa Taşpınar, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa
Demirci, Ulusal Çay Konseyi Eski Genel Sekreteri Deniz
Varlı, Başbakanlık Ulusal Kalkınma Ajansı’ndan Av.
Alaattin Özyürek, Ak Parti Rize İl Başkanı Hasan Karal,
MHP Rize İl Başkanı Zeki Mayi ile Çay TV’den programcı Orhan Yazıcılar ve kameraman Hacı Ali bulunuyor.
Sri Lanka Çay Üst Kurulu Başkanı Lalith Hettiarachchi, Kolombo Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
J.D.Bankaranayka, Kolombo Ticaret ve Sanayi Odası eski
Başkanı ve Seylan Çay Ticareti Birliği Başkanı Avindra De
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Silva, Çay Satıcıları Birliği Başkanı Bryan Baptist, Küçük
Çaycılar Birliği Başkanı Anıl Perera, Broker’lar Birliği Başkanı Yshan Fernando, Yaş Çay Üreticileri Birliği Başkanı
G.Damita V.Perera ve Çay İhracatçıları Birliği Başkanı
Jayanatha Keragala ile görüşmelerin ardından broker firmalarını ve iki adet çay fabrikası ile çay tarlalarını ziyaret
eden heyet üyeleri, sistemin mükemmel işlediğini ve çay
borsasının kurulmasını Türk çaycılığının çıkış noktası

olarak gördüklerini ifade ettiler. Sri Lanka temaslarının çok verimli geçtiğini ve buradaki sistemi
tüm yönleriyle yerinde gördüklerini belirten heyet
üyeleri, “Türk çaycılığının kurtuluşu olarak bu
sistemin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz” şeklinde görüş bildirdiler.
Sri Lanka’daki temaslarını tamamlayarak
Kalküta’ya hareket eden heyetin başkanı Ali
Bayramoğlu, Sri Lanka’da çay borsasının bundan
120 yıl önce kurulduğunu ve ülkenin gayri safi
milli hâsılasında çayın çok büyük bir gelir kalemi
olduğunu belirterek, “30 yıldır iç savaş yaşanan
bir ülke, bu sistem sayesinde dünya çay piyasalarındaki marka değerini kaybetmeden, piyasanın
belirleyici aktörü olma özelliğini koruyabilmiştir.
Dünyada bundan daha iyi bir sistem yok. Emtia
borsası, hem müstahsili, hem sanayiciyi mutlu
etmesinin yanında, kalitenin ve marka olabilmenin
ön koşuludur” dedi.
Kalküta’ya gelir gelmez tüm heyetle birlikte Sri
Lanka seyahatinin değerlendirmesini yapan Bayramoğlu, oluşan ortak kanaatleri şu şekilde sıraladı:

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da bulunan Colombo Tea Auction (Kolombo Çay
Borsası)’nda işlemler şu şekilde yürüyor:
Satıştan 3 hafta önce çaylar broker firmanın deposuna gelir.
Broker firma üç hafta boyunca numuneleri hazırlayarak
tüm alıcılara gönderir ve numunelerin kataloglarını hazırlar.
Yani, broker firmanın deposuna gelen çay 4 haftada satışa
hazır hale geliyor; Auction(Borsa)’da açık artırma ile satışa
çıkarılıyor. Satışı yapılan çayın ücreti en geç 7 gün içerisinde
alıcı tarafından fabrika sahibine ödeniyor. Satışı müteakiben
ayın 15’inde müstahsile parası ödenmek zorundadır. Bu
durumda ortalama olarak, fabrika sahibi parasını 4 haftada,
müstahsil ise 6-7 haftada almış oluyor.
Çay üst kurulunun belirleyip onayladığı hesaplama tekniğine göre fabrika sahibi hissesine düşen orandaki bedelini
alıp, geri kalanını da müstahsillerine ödemek zorunda...
Her ne kadar müstahsil ödemeleri takip eden ayın 15’ine
kadar ödenmesi gerekiyor ise de birçok üretici firma kaliteli
yaş yaprak alabilmek için çok daha erken ödeme yapmak
durumunda kalıyor. Aynı şekilde işletme sermayesi sıkıntısı
çeken fabrika sahiplerine de broker firmalar yaptıkları anlaşmalara göre %30’a kadar finansman desteği sağlayabiliyor.

*Rize’nin geleceği ve mutlu toplum,
*Yerinde incelemelerin devam ettirilmesi,
*Toplumun bilgilendirilmesi,
*Sistemin anlatılması ve detaylandırılması,
*Sistemin yol haritasının çizilip, kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması süreci,
*Uluslararası çalışmaların yapılması,
*Broker firmalarla Joint-Venture, arkasından yeni
ortaklıklar oluşturulması ve tesislerin kıymetlenmesinin sağlanması,
*Yeni pazarlar ve markalaşma, kalite,
*Gürcistan çalışmaları,
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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TOPLANTI

Çay Kanunu Taslak
Çalışmaları Yapıldı
Çay sektörü özel girişimciliğe açıldığı 1984 yılından beri sağlıklı
bir çay kanununa ihtiyaç duymaktaydı. Sektörün sistemsiz, disiplinsiz ve
denetimsiz yapısı, müstahsilden sanayiciye, işçiden devlete kadar tüm
kesimlerin mutsuz olduğu bir tabloyu
karşımıza çıkarmıştır. Üretici ve sanayici alın terinin karşılığını alamamaktadır ve devlet sektörü finanse etmek
durumundadır. Türk çayı devlet tarafından finanse edilmek zorunda değildir. Çünkü çayımız doğal oluşu nedeniyle dünya çayları arasında rekabet
üstünlüğüne sahiptir. Çayımızın kaliteli ürettiğimiz takdirde, devletin finansörlüğüne ihtiyaç kalmayacağı gibi,
bölgemizde geçimi çaya bağlı olan 1 milyon insanın ferah
seviyesi yükselecektir.
Bu amaca yönelik olarak sektörün tüm kesimlerinin görüşü alınarak hazırladığımız Çay Kanun Taslağı’nı,
ihtiyaç olduğu toplumun geniş kesimlerince kabul gördüğünde tüm yönetmelikleriyle birlikte elimizin altındadır ve
siyasi iradeye sunulmak üzere beklemektedir.
Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali BAYRAMOĞLU ile Rize Ticaret Borsası Başkanı- UÇK Üyesi
Mehmet ERDOĞAN’ın eşbaşkanlığında, çay sektörünün
tüm ilgililerinin temsiliyle oluşturulan çalıştay tarafından 2
Kasım 2009 yılında başlatılan çay kanunu taslak çalışmalarının ilk etabı Mayıs 2010 sonu itibariyle tamamlandı. 19 kişilik çalıştay tarafından, 120 saatlik mesai harcanarak oluşturulan ön taslak, yaklaşık 800 kurum ve bir o kadar kişiye
ulaştırılarak, görüş ve önerileri istendi. Çay kanunu taslak
çalışmaları bakanlıklar, bölge milletvekilleri, kamu kurumları, bölge illerindeki yerel yönetim organları, üst kurullar,
ürün konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve medya organları ile paylaşıldı.
RTB Başkanı- Ulusal Çay konseyi üyesi Mehmet
ERDOĞAN ile Meclis Başkanı-UÇK üyesi Resul OKUMUŞ tarafından başta Rize ve ilçeleri olmak üzere düzenle12

Ulusal Çay Konseyi

nen bölgesel toplantılarla, Çay Kanunu Taslak çalışmalarını
ve Çay İhtisas Borsası’nı bütün bölgeye anlatıldı.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Trabzon Ticaret
Borsası, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Arhavi, Hopa, Derepazarı,
İyidere, Of ilçelerinde ve Giresun’da bölgesel toplantılar
düzenlenerek, çay sektörüne sistem kazandırmayı amaçla-

yan çay kanunu taslak çalışmaları ve çay ihtisas borsası hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, çay sektörünün sorunları ile çözüm önerilerimiz yerel ve ulusal TV kanalarında
dile getirildi.
Çay İhtisas Borsası’nın (Emtia Borsası) Ne Olduğunu Anlatan Kitapçık Hazırlandı
Çay İhtisas Borsası’nın ne olduğu, neden gerekli
olduğu ve ne faydaları olduğunu anlatan kitapçık hazırladık.
Cep kitapçığı şeklinde, 20 bin tane bastırılan kitapçıkları özellikle müstahsile ulaştırarak, kafalardaki soru
işaretlerine cevap vermeyi amaçladık. Cep kitapçığında,
borsanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, ne faydası olacağı gibi
sorulara cevap veriliyor.
BAYRAMOĞLU: ‘’ Mevcut çay kanunu, sorunlara
çözüm getirmek bir yana, sorunların müsebbibi durumun-

dadır. Çünkü mevcut kanunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle sektör adeta başıboş kalmıştır. Kimin
ne yaptığı belirsizdir. Bulanık suda balık avlanmaktadır ve
ne yazık ki suda çok fazla balık yoktur. Bunun için sadece
az sayıda balığı avlayabilen küçük bir kesim durumundan
memnundur. Bu sürdürülemez yapı sektörü bitme noktasına getirmiştir. Sektörün tamamen yok olmasına seyirci
kalmadık ve sorumluluk sahibi insanların yapması gerektiği gibi, popülizm yapmadan, bir yıllık çalışmanın ürünü
olarak ortaya bu taslağı çıkardık’’ dedi.
ERDOĞAN: “Umuyorum ki, bu taslak kısa süre
içinde yasallaşacak ve bölgemizde 1 milyon insanın geçimini sağladığı çay sektörü değer kazanacaktır. Bu sayede
yaş çaydan kuru çaya sektörün bütün temsilcileri için belirsizlikler ortadan kalkacak ve çay üreticileri daha fazla gelir
elde edecektir.’’ dedi.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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ÇAY BORSASI
nedir?
(Emtia Borsası)
Çay İhtisas Borsası; arz ve talebin dengelendiği,
hangi kalitede ne kadar çaya ihtiyaç olduğunun belirlendiği, alıcı ile satıcıyı bir araya getirip kaliteyi ön planda tutarak rekabet ortamında fiyatın belirlendiği sistemdir.
Çay Borsasında;
- Bilgiler tek merkezde toplanır,
- Alıcılarla satıcılar dürüst ve şeffaf,
- Kuru çay peşin parayla satılır,
- Güvenli alışveriş sağlanır,
- Teslimat ve ödemeler garanti altındadır.

NEDEN ÇAY
İHTİSAS BORSASI?
Çay İhtisas Borsası’nın en
önemli faydası, çayın peşin fiyatla satılması ve kaliteyi artırmasıdır.
Belirlenen taban fiyatın üzerinde ve kaliteye göre fiyat teşekkül
eder. Yaş yapraktan kuru çaya kadar
kalite arttıkça fiyatta otomatik olarak
yükselir.
Tüketiciye daha kaliteli çay
ulaşır.
Fiyat yükseldikçe hem müstahsil hem fabrikalar daha çok kazanır. Böylece bölgeye giren kaynak artar.
Bölgeye giren kaynağın artması bölge ekonomisini canlandırır.
Kalitenin artması ulusal ve
uluslar arası arenada marka ve yeni
imaj oluşmasına vesile olur.
Borsa sistemi, kazan-kazan
esasına göre çalıştığı ve bölgeye daha
çok kaynak sağlandığı için kaybeden
olmayacağı gibi sektörün tüm kesimleriyle bölgemizin esnafından tüccarına kadar herkes kazanç sağlar.
14
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Çay Borsası; müstahsilin daha fazla kazandığı ve
aylık kota miktarlarına göre parasını zamanında aldığı Türk
çaycılığının ihtiyacı olan sistemdir. Bu sistem sadece çay
sektörüne değil tüm tarım sektörüne model teşkil edecek
önemli bir girişimdir.

ÇAY İHTİSAS BORSASI
NASIL ÇALIŞIR?

Üretilen kuru çay, satıştan 3 hafta önce broker firmanın deposuna gelir.
Broker firma için hiçbir şekilde harman yapmaz. Ayrı ayrı gelen çayları 3 hafta boyunca satışa hazırlar.
Çayların laboratuar ortamında kimyasal analizleri ile tadım
analizleri yapılır; kuru çayın kalitesi ve taban fiyatın altına inmeyecek
şekilde takribi satış fiyatı belirlenir.
Alıcılara 10-30 gr’lık numuneler gönderilir. Broker firma çaylar için satış kataloğunu hazırlar.
Bu katalogda; çayın miktarı, hangi bölgenin çayı olduğu, hangi
nev’i çay olduğu, ambalaj şekli gibi çaya ait bütün özellikler belirtilir.
Üçüncü haftanın sonunda satış günü geldiğinde satıcı ile alıcılar borsada bir araya gelir.
Numuneleri ve satış kataloğu önceden alıcılara gönderilen her
bir kalem dökme çayın satışı yapılır.
Satış esnasında açılış fiyatı anons edilir. En yüksek fiyatı veren
alıcı çayı alır.
Satışı takip eden 7 gün içerisinde alıcı, çayın parasını brokera
öder.
Broker firma, tahsilatı müteakip en geç 7 gün içinde fabrikaya
kuru çay bedelini, fabrika da tahsilatı yaptığı günden itibaren en geç 15
gün içinde yaş çay bedelini müstahsile öder.
Sistemde herkesin alacağı garanti altındadır.
Borsadaki satış itibariyle;
Fabrika sahibi parasını en geç 1 hafta içinde, Müstahsil de parasını en geç 3 hafta içinde almış olur.

ÇAY İHTİSAS BORSASI
ALICI FİRMALARA NE
KAZANDIRIR?
Borsa sayesinde alıcılar, tüm arzı tek
bir yerde görüp tüm bilgilere tek merkezden
ulaşır.
İhtiyacı olan malı bulabilmek için
farklı pazarlarda dolaşarak gereksiz yere zaman, emek ve para harcamaz.
Alıcılara ekipman vs yanında danışmanlık desteği sağlanır.
Çayın kalitesi hakkındaki bilgiler güvenilirdir.
Alıcı firmalara lojistik ve nakliye hizmeti sağlanır.

ÇAY İHTİSAS BORSASI
MÜSTAHSİLE NE
KAZANDIRIR?
* Kuru çay borsada satıldığı anda yaş çay bedeli
belirlenen orana göre hesaplanır.
* Yaş yaprak bedeli, kuru çayın satışından itibaren en geç 3 haftada müstahsile ödenmiş olur.
* Kalite arttıkça fiyat yükselir. Müstahsil, kaliteli yaş yapraktan daha fazla para kazanır.
* Müstahsil, hangi gün ne kadar yaş yaprak satacağını bilir; hasat planlaması yapar.
* Toplama olgunluğuna gelen çay bahçeleri
öncelikle toplanacağından, dönem içinde toplama periyodu uzar. Bu durum müstahsilin gelirlerini maksimum, giderlerini min. Kılar.
* Müstahsile bahçelerin yenilenmesi, budanması, gübrelenmesi, bakımı konularında teknik
destek sağlanır.
* Peşin çay satışı sayesinde orta ve uzun vadede yeniden çaylık yapma planlarını yapabilecek
ve buna bağlı olarak, organizasyon kurarak yatırım imkanına sahip olacaklardır.
* Gübrelemeden bakıma, toplamadan taşımaya kadar tüm hizmetleri anlaşma yaptıkları üreticilerin organize etmeleri münasebetiyle hem
tasarruf eder hem de rahatlarlar.

ÇAY İHTİSAS BORSASI
DEVLETE NE KAZANDIRIR?
Borsada tüm işlemler şeffaf ve kayıt altındadır.
Vergiler zamanında alınır.
Devlet, çayla ilgili gerçek ve güncel bilgilere sahip olur; sektörün geleceğine yönelik doğru politikalar
belirleyebilir.
İhracatı artırır.
İlave istihdam sağlar.
Türkiye’nin dışa açık büyüme politikasına katkı
sağlar.
Piyasada sınırlı sayıda olan çay nev’ileri artar.
Böylece her çeşit kalite ve yeterli miktarda kuru çay piyasaya arz edilir.
Kaçak çay ile mücadelede etkin bir rol üstlenir.

ÇAY İHTİSAS BORSASI
SANAYİCİYE NE KAZANDIRIR?
Borsa, tüm alıcıları bir araya getirerek psikolojik rekabet ortamı oluşturur ve fiyatların yükselmesini sağlar. Sektör
değer kazanır.
Hem üretici, hem alıcı, hem satıcı piyasa hakkındaki
tüm gerçek bilgilere şeffaf bir ortamda ulaşır.
Böylece;
Herkes gelecek planlamasını sağlıklı bir şekilde yapar.
Güvenilir, adil ve gerçekçi fiyat aralıkları oluşur.
Ödemeler garantili olarak zamanında ve güvenli şekilde yapılır.
Bankalar ve broker firmalar tarafından çay sanayinde
gerektiğinde avans kullandırılır.
Sanayici yaş yaprak alım programı yapabilir.
Böylece fabrikasını maksimum kapasitede ve uzun
müddetle çalıştırır.
Borsa, alıcıları rekabete sokarak fiyatların kaliteyle
beraber yukarı çıkmasını sağlar.
Sanayici; üzerinden finansman, pazarlama, tahsilat,
teminat gibi yükler kalktığından, daha kaliteli üretime odaklanır.
Yaptıkları yatırımın bir değer olduğunu anlar.
Fabrikaların tasnif sistemleri geliştirilerek, çeşitli sınıf çaylar elde edilir.
Butik-Niş marketler oluşur; sektörün cirosu artar.
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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Kalite Danışma Heyeti
Ulusal Çay Konseyi ve Rize Ticaret Borsası tarafından oluşturulan
Kalite Danışma Heyeti, çay fabrikalarını inceleyerek, çayda kalitenin
yükseltilmesi için işletmelere önerilerde bulundu.

n
iteni
l
a
K
a
Çayd ltilmesi
e
Yüks anıyor
l
Amaç
Tarım İl Müdürlüğü, Çaykur, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Borsadan uzmanların katılımıyla oluşturulan Kalite Danışma Heyeti, Rize ve ilçelerindeki çay fabrikaları
ile alım yerlerinde incelemelerde bulunarak, eksikliklerin giderilmesi konusunda fabrika sahiplerine önerilerde bulundu.
2009 yılında oluşturulan Kalite Danışma Heyetinin
kamu ve özel sektöre ait çay fabrikalarını ziyaret edip, çayda
kalitenin yükseltilmesi için fabrika sahiplerine ve yöneticilere tavsiyelerde bulunarak bir nevi ücretsiz danışmanlık hizmeti
verdiklerini söyleyen Rize Ticaret Borsası
Başkanı ve Ulusal Çay Konseyi Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, “Oluşturduğumuz kalite danışma heyetinde
alanında uzman kişiler bulunmaktadır.
Ekibimiz, çay imalatı yapan fabrikaları
ziyaret ederek, daha kaliteli çay üretimi
için işletmelerimize önerilerde bulunuyor.
Fabrika sahibi arkadaşlarımız bu uygulamadan son derece memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda
bu uygulamayı daha da geliştirerek devam
ettireceğiz” dedi.
2009 yılında kurulan Kalite Danışma Heyetinde ilk yıl Fuat Aksu(Ziraat

16
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Müh.- Tarım İl Müdürlüğü), Remzi Sekban(Ziraat Müh.- Çaykur), Paşa Ali Horoz(Ziraat Müh.- Rize Ziraat Odası), Muhammet Pertek(Ziraat Müh.-Ziraat Mühendisleri Odası) ve İsmail
Soba(Ziraat Müh.- Borsa) görev yapmış; 2010 yılındaki heyette
ise Çaykur’dan Kimya Mühendisi Hüsnü Sarı ile Ziraat Mühendisi Temel Karademir ve Tarım İl Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Sedat Evci katıldı.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr

17
17

ARAŞTIRMA GEZİSİ

Dünya Çay Forumu’na
Türkiye Damgası
8-10 Mart 2010 tarihleri
arasında Dubai’de
gerçekleştirilen ve 30 ülkeden
yaklaşık 400 delegenin katıldığı
3. Uluslararası Çay Forumu
ve Fuarına Türk Çaycılığı
damgasını vurdu.

18
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Yıllarca farklı ülkelerde çayla ilgili çeşitli organizasyonlar yapılmasına rağmen, uluslararası arenada Türkiye’nin ilk kez temsil
edildiği Dünya Çay Forumu ve Fuarına ülkemiz adına katılan
Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali Bayramoğlu ile Ulusal Çay
Konseyi yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Erdoğan ve Resul Okumuş, diğer ülke temsilcilerine Türk çay sektörü hakkında
bilgi vererek, bundan sonra yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Türkiye’yi ilk defa böyle bir organizasyonda gören yabancı
katılımcılar, Türkiye hakkındaki yanlış ve eksik bilgileri düzelttiklerini belirterek, bundan sonraki tüm organizasyonlarda
Türkiye’yi de görmek istediklerini vurguladılar.

Forumda Türk çaycılığı
hakkında bilgi verdiğimiz
yabancı katılımcılar, Türk
çayı hakkında detaylı bilgi
sahibi olmak için birçok soru
yöneltti.

Forumun açılış konuşmasını yapan
Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi
Bakanı Sultan Bin Saeed Al Mansoori, Türkiye standı ile özel olarak ilgilendi. Mansoori, iki ülke arasındaki
ticaretin gelişiminde çayın önemli bir

yer tutmasını arzu ettiğini kaydetti.
Forumda Türk çaycılığı hakkında
bilgi verdiğimiz yabancı katılımcılar,
Türk çayı hakkında detaylı bilgi sahibi
olmak için birçok soru yöneltti.
Forumda “Dünya Çay Birliği” kurul-

Ulusal Çay Konseyi
Eski Başkanı Ali
Bayramoğlu’nun
kurulmasını teklif
ettiği “Dünya Çay
Birliği” konusu tüm
delegasyon tarafından
kabul görürken, bu
konuda çalışmaların
başlatılması karar
altına alındı.

ması konusundaki teklifimiz, tüm delegasyon tarafından kabul görürken,
bu konuda çalışmaların başlatılması
karar altına alındı. Bunun yanında yeni
teknolojilerin geliştirilmesi, uluslararası çay pazarında ortak hareket edilmesi, yeni ve özellikli ürünlerin ortak
AR-GE faaliyetleri ile desteklenmesi,
dünya çaycılığının ortak sorunlarının
çözümünde beraber hareket edilmesi
ve dünya çay tüketimin artırılmasına
yönelik çeşitli faaliyetlerin yapılması
konusundaki Türk heyetinin önerileri
tüm katılımcılardan büyük beğeni alarak, alkışlarla desteklendi.
Forumun ardından Türkiye standını
ziyaret eden diğer ülkelerin katılımcıları, Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirerek, çok önemli
çay ülkesi olan Türkiye’nin, bu kadar
önemli ve yenilikçi fikirlerle daha önceki toplantılara katılmamış olmasının
ne kadar önemli bir eksiklik olduğunu
vurguladılar.
Öte yandan, tüm programa katılarak
destek veren ve yardımlarını esirgemeyen Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Ümit Yalçın’ın ilgisi Türk delegasyonunu memnun etti.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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ÇAY SORUNLARI
ÇÖZÜM TOPLANTISI
Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı tarafından
organize edilen
ve 03/10/201104/10/2011
tarihlerinde 2 gün
süren ‘’Çay Sorunları
Çözüm Toplantısı’’
Rize Ticaret Borsası
konferans salonunda
gerçekleştirildi.
20
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Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmed Mehdi Eker
ve Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli ile
her iki bakanlıktaki Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile Uzmanları, Ulusal Çay Konseyi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rize Ticaret Borsası, Rize Ziraat Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın da başkanlar
düzeyinde temsil edildiği, ayrıca Rize
Eski Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ile
Milletvekilleri Hasan Karal ve Nusret
Bayraktar ile Ak Parti İl Başkanı Hikmet Ayar’ın katıldığı toplantının ikinci
gününde çay sektörünün içinde bulunduğu sorunların çözümü için eylem planı hazırlandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet
Erdoğan, Türk çaycılığının sorunlarının, bir sistem dahilinde işlememesin-

den kaynaklandığını söyledi ve sektörün düzenlenip disipline edildiği Çay
İhtisas Borsası’nın kurulması gerektiğini vurguladı.’’
Bakan Yazıcı, Çay sektörünün
sorunu kalite eksikliğinden kaynaklanıyor. Doğal çayımızı kaliteli üreterek,
dünya çay piyasasına ulaşmak zorundayız” dedi. Yapılması gerekenleri; mevcut
çaylık alanların yeniden ölçümü ve ruhsatlandırılması, yaş çay hasatında kaliteli ürün teslim alınması, çay tanıtımının
profesyonelce yapılması, kaçak çayın tümüyle önlenmesi olarak sıraladı.
Çayın bizler için sadece sıradan
bir tarım ürünü ve sıradan bir içecek olmadığını ifade eden Bakan Eker, “Çay,
bizim kültürümüzde, edebiyatımızda,
sanatımızda yer alıyor. Ülkemizde 1
milyon 300 bin ton yaş çay yaprağı üretiliyor. 200 binin üzerinde üreticiyi ve
tüketici olarak hemen herkesi ilgilen-

diriyor. Biz bu toplantıya sektörün bütün ilgili taraflarını davet
ettik ve çözüm odaklı olmasını arzu ediyoruz. Bu toplantıdan
çıkacak sonuçlar, Bakanlığımız tarafından eylem planına dökülerek, hayata geçirilecektir” şeklinde konuştu.

“Tarım arazilerinin miras yoluyla küçülmesi en
büyük sorundur”

Bakan Eker, Türk tarımının önündeki en önemli sorun
olarak, arazilerin miras yoluyla küçülmesi olduğunu belirterek,
“Çay sektörü de bundan nasibini almaktadır. Üyesi olduğum 61.
hükümet döneminde hazırladığımız taslağı yasalaştırıp, bu sorunu çözeceğimize inanıyorum” dedi.

“Vizyon projelerimiz var”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker, geliştirdikleri bazı vizyon projeleri olduğunu söyleyerek,
“Kimyasal gübreyi terk edip, Asya çaylarına göre coğrafya avantajından dolayı ilaç kullanmadığımız için doğal olan çayımızı yüksek kalitede üreterek dünyaya yüksek fiyatlara satabiliriz. Çaylık
alanların yenilenmesi, organik çay tarımının yaygınlaştırılması,
çay atıklarından organik gübre üretilmesi, çay klonlarının çelikle çoğaltılması, bakterilerle gübre ihtiyacının giderilmesi, siyah
çayın işleme kalitesinin yükseltilmesi, yeşil çayda çeşitlilik, çözülebilir çay üretimi, çayın aynı zamanda sıhhi bir ürün olarak
piyasaya sürülmesi gibi vizyon projelerimizi Çaykur’la beraber
hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Bakan Eker, “Bütün bunları yapabilmek için eğer
mevcut çay kanunu önümüzde engel teşkil ediyor ve bize ya-

pacaklarımızı yaptırmıyorsa, ihtiyaç olduğu bu masa etrafındaki
paydaşlar tarafından ortaya konuyorsa, onu değiştirip yeni bir
çay kanunu da yapabiliriz. Bu çalıştaydan yeni bir çay kanununa
ihtiyaç var şeklinde bir karar çıkarsa, onu değerlendirmeye alır ve
kanun çalışması yaparız” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın açıkladığı eylem
planı 15 maddededen oluşuyor. Çay sektörünün bütün paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan Çay Eylem Planı şöyle:

1. Yaş çay ürününde kalitenin artırılması,
2. Ekonomik ömrünü tamamlayan çaylıkların yenilenmesi,
3. Siyah Çay imalatında mevzuat çalışmaları,
4. Çay atıklarının organik madde olarak değerlendirilmesi,
5. Kuru çayda piyasa düzeninin sağlanarak ticaretin kayıt altına
alınması ve fiyat istikrarının sağlanması,
6. Çay kaçakçılığının önlenmesi,
7. Gıda üretim tesisleriyle (kuru çay paketleme) ilgili mevzuatın
yeniden düzenlenmesi,
8. Kuru çay ihracatının desteklenmesi,
9. Kayıt dışı çaylık alanların kayıt altına alınması,
10. Çaylıkların miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi,
11. Kuru çayda markalaşma,
12. Organik çay üretiminin geliştirilmesi,
13. Kuru çay üretiminde ürün çeşitliğinin artırılması,
14. Çay budama sisteminin ve destekleme modelinin yerine yeni
bir model geliştirilmesi,
15. Türk çayının menşe’inin tespiti amacıyla DNA markerlerinin
belirlenmesi.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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Çayda KDV %1 olmalı
29 Kasım 2011 tarihinde Rize Ticaret Borsası’nda bir araya gelen sivil toplum
kuruluşları ve Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Rahmi Üstün’ün de
yer aldığı ortak basın toplantısı ile çayın temel tüketim maddesi olduğu ve Çayın
KDV’sinin % 1’e düşürülmesi için ortak basın toplantısı ile talepte bulundu.
Çay Sektörü KDV’nin % 1′e düşürülmesi için
ortak basın toplantısı ile talepte bulundu. Rize Ticaret
Borsası’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve
Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Rahmi
Üstün’ün de yer aldığı ortak basın toplantısı ile çayın
temel tüketim maddesi olduğu ve bu yüzden KDV’nin
yüzde 1 olarak uygulanması gerektiği belirtildi.
Bölgedeki sivil toplum kuruluşları adına basın
bildirisini okuyan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet
Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nun, 30.12.2007 tarih ve
26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13007
No’lu kararına istinaden ‘Çay’ alım ve satımında KDV’nin
yüzde 8 olarak uygulanmakta olduğunu hatırlatarak,
“Oysa, temel tüketim maddelerinde uygulanan KDV
oranı %1’dir. Çay, hiç şüphesiz, Türk vatandaşlarının
temel gıda maddelerindendir” dedi.
Çayın artık ‘Milli İçeceğimiz’ haline geldiğini,
halkın; sabah kahvaltıdan başlayarak, akşamın geç
saatlerine kadar sudan sonra en çok tükettiği içecek
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olduğunu belirten Erdoğan, Kamu kurumlarının,
Belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve sosyal yardım
kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine dağıttıkları yardım kolilerinde mutlaka Çay bulunduğunu ifade etti.

Kayıt dışılık ortadan kalkacak,
devletin vergi geliri artacak

Ülke ekonomisini yakından ilgilendiren cari açığa
KDV’nin yüksek ya da düşük olmasının hiçbir etkisi
olmadığını dile getiren Erdoğan, “Çayın tarladan bardağa
kadar hiçbir aşamasında ithal girdi kullanılmamakta,
tamamen yerli hammadde ve yerli teknoloji ile üretilmektedir. Ayrıca ülkemiz, ithal çaya kesinlikle ihtiyaç
duymamaktadır. Bununla beraber, KDV indirimi kaçak
çayın da önüne geçecektir. Halkımızın tükettiği çayın
tamamı, ülkemizde sağlıklı ortamda, doğal yollardan
üretilerek tüketiciye sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.
Çayda KDV’nin düşürülmesinin, enflasyon rakamlarına
da yansıyacağını savunan Rize Ticaret Borsası Başkanı

Mehmet Erdoğan, ”Son yıllarda enflasyonla mücadelede sağlanan başarıya paralel olarak halkın
temel tüketim maddeleri arasında bulunan çay
fiyatları aşağıya düşeceğinden, enflasyonun da
düşmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.
KDV oranının % 1’e düşürülmesi ile devletin
vergi kaybına uğramayacağını, aksine kayıtdışılık
ortadan kalkacağı için KDV indiriminden kaynaklanan gelir kaybının; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi şeklinde katlanarak geri döneceğini
söyleyen Erdoğan, “Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın, 26.12.2010 tarihindeki Bütçe
görüşmeleri sırasında ‘Tarımda kayıt dışılığı % 5
seviyesine çekeceğiz’ şeklinde ifade ettiği üzere,
kayıt dışılıkla mücadele bir hükümet politikası
olarak uygulanmaktadır ve Çayda KDV’nin
düşürülmesi, yine Başbakanımız’ın ‘Tarım ürünlerinde KDV oranlarını düşüreceğiz’ yaklaşımıyla
birebir örtüşmekte olup, kayıt dışılığın önlenmesi
çalışmalarına da destek olacaktır” dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
“Tüm bu nedenlerden dolayı, Türk halkı
tarafından temel tüketim maddesi olarak
kullanılan Çay’ın devlet nazarında da ‘Temel
Tüketim Maddesi’ olarak değerlendirilmesini ve
Çay’da uygulanan KDV oranının % 8’den % 1’e
indirilmesini, aşağıda imzaları bulunan kurumlar
olarak talep ediyoruz.”

Toplantıya katılarak, Çayda KDV oranının
% 1’e düşürülmesi için imza veren sivil
toplum kuruluşları şunlar:
Mehmet ERDOĞAN
Rize Ticaret Borsası
Yunus KALDIRIM		
ÇAYKUR
Prof.Dr. O.KARAMUSTAFA Rize Üniversitesi
Gafur KARALİ		
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Muammer BERBEROĞLU Rize SMMMO
Nevzat PALİÇ		
Rize Ziraat Odası
Resul OKUMUŞ		
Rize Ticaret Borsası
Eren NİZAM		
Giresun Ticaret Borsası
Mustafa DEMİRCİ
Çayeli Ziraat Odası
Kemal KAHRAMAN
Trabzon Ticaret Borsası
Av. Harun MERTOĞLU Rize Barosu
Recep Eksilmez		
Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası
Muhammet PERTEK
Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şubesi
Köksal KASAPOĞLU
Tüketici Hakları Derneği Rize Şubesi
Mustafa KÜLÜNKOĞLU Rize Sanayici ve İş Adamları Derneği
Mehmet Emin DİLSİZ
ASKON Rize Şubesi
Recep TAYLAN		
MÜSİAD Rize Şubesi
Tahsin Bekir YAZICI
Rize-Artvin Esnaf-San.Bölge Birliği
Hasan KAHRAMANTÜRK Pazar Ziraat Odası
Engin KOYUNCU		
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa BAYRAK		
Rize Gazeteciler Derneği
Güray KIVRAK		
Ziraatçılar Derneği Rize Şubesi
Rahmi ÜSTÜN		
Ulusal Çay Konseyi
Yasin ŞİMŞEK		
TÜMSİAD Rize Şubesi
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Çay Sektörü
“Ortak Akılda” Birleşti
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki en önemli tarım ürünlerinden olan çayın sorunlarının konuşularak
çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı’nın öncülüğünde, 13 Mart
2011 tarihinde Ulusal Çay Konseyi ve Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘Çay Sektörü
Ortak Akıl Toplantısı’nda çayın geleceğine yönelik önemli kararlar alındı.

Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali
Bayramoğlu, toplantıda alınan kararların sektörün geleceğini yakından ilgilendirdiğini belirterek, “Bu toplantı,
çay sektörünün ileriye gitmesi, değerinin artarak bölge ekonomisine katkı
sağlaması ve bölge insanımızın refah
seviyesinin yükselmesi bakımından
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önemli bir fırsat olmuştur” dedi.
Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr.Nihat Pakdil ile Gümrük Müsteşar Yardımcısı Arslan Günler’in de
katıldığı toplantı, Tarım Bakanlığı,
Gümrük ve Hazine Müsteşarlıkları,
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Rize ve çevre illerden kamu

ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 39 kişilik kalabalık bir katılımcı grubuyla Rize Ticaret Borsası
konferans salonunda yapıldı.
Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali
Bayramoğlu, yazılı açıklama yaparak
toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda ele alınan ve önümüzdeki süreçte
takibi yapılacak konular 9 başlıkta toplanmıştır:
1. Yakalanan kaçak çayların TASİŞ aracılığıyla satışı,
kaçak çaya meşruiyet kazandırması nedeniyle sakıncalıdır
ve sektöre büyük zarar vermektedir. Çaykur’un talebi doğrultusunda ele geçirilen kaçak çayların piyasaya girmemesi
için Çaykur’a devredilmesi konusunda daha önce alınan
karara karşılık yine Çaykur’un imajına ve markasına zarar
vereceği şeklindeki tereddütler gözönüne alınarak yeni bir
tasfiye planında çalışılmasına ve kaçak çayların satışı yapılmaksızın gübre imalatı veya yenilenebilir enerji kapsamında kurulacak olan biomas tesislerine hammadde olarak
devredilebilmesinin yol haritasının oluşturulmasına,
2. Budama, Yenileme ve Gübreleme konularında sektörün geleceğine yönelik çalışmaların hızlandırılarak, bu
yıl itibariyle sona erecek budama işleminin yerine ikame
edilecek yenileme sisteminin altyapısının hazır hale getirilmesine,
3. Gıda Kodeksi ve Siyah Çay Tebliğindeki düzenle-

meler konusunda eksik kalan hususların netleştirilerek paket içeriklerinin ve tasarımlarının netleştirilmesine,
4. Özellikle yaş çay imalatçısı olmayıp farklı vilayetlerde sadece paketleme işiyle iştigal eden firmaların çay paketlemesi yapanlarına, farklı bir ruhsatlandırma prosedürü
uygulanarak yurda kaçak olarak sokulan çayların paket içine girmesini engelleyici çalışmalar yapılmasına,
5. Kişi beraberinde eşya olarak yurda sokulan çok
miktardaki çayın ticarete konu edilmesinin önüne geçilmesine, 1 kg ile sınırlı olan bu hakkın fazlasına kesinlikle göz
yumulmamasına ve kişilerin haricinde bu hakkı istismar
ederek kullanmaya çalışanlara fırsat verilmemesine,
6. Arz-talep ve fiyat- kalite sisteminin oluşturulması için
var olan kuralların yenilenmesine ve uygulamaların sağlıklı
bir şekilde yapılabilmesi için kontrol mekanizması oluşturulmasına, zarar edecek fiyat ve şartlarda mal satışının enwww.ulusalcaykonseyi.org.tr
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gellenmesi için üretici ve satıcıları bilgilendirici çalışmalar
yapılmasına,

zulan Türk çayı imajının düzeltilmesi için çeşitli tanıtım ve
faaliyetler yapılmasına ve diğer çay üreticisi ülkelerde Türk
müteşebbislerin yatırım yaparak veya tesis satın almak su7. Destekleme konusunda ödemelerin zamanında yapıl- retiyle sektöre uluslararası bir boyut kazandırma çalışmalamasına, dekar başına 2000 kg’ın üzerinde ürün teslim eden rına hız verilmesine,
müstahsillerin mağduriyetinin yeni sürgün döneminden
önce giderilerek, sistemi suistimal etmeye çalışanların belir- 9. Sunumu yapılan “Çay Kanunu Taslak Çalışması”
yla ilgili olarak dağıtılan taslak üzerinde tüm kurum ve kulenip, gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasına,
ruluşların hızlıca bir değerlendirme yaparak görüş, öneri ve
8. Uluslararası marka olunması için altyapı çalışmaları- değişiklik taleplerini acilen Ulusal Çay Konseyine bildirmena hız verilmesine, takas/kliring anlaşmaları doğrultusunda lerine yönelik karar alındı.
yıllar önce uygulanan düşük fiyat politikaları nedeniyle bo-

Toplantı katılımcıları;
1. Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu
2. Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil
3. Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Arslan Günler
4. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan
5. TÜGEM Genel Müdürü Ali Karaca
6. TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Bozkurt
7. Rize Tarım İl Müdürü Adem Çekiç
8. ÇAYKUR Genel Müdür V. Süleyman Pınarbaş
9. ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Yunus Kaldırım
10. ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr.Turgay Turna
11. Gümrük Müsteşarlığı Daire Başkanı Şüheda Barlas
12. Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Necmi Keskinsoy
13. TEDGEM Daire Başkanı Mahmut Durmuş
14. TAGEM Daire Başkanı Şahin Anıl
15. Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdür Yrd. Mehmet Güzel
16. Gümrük Müsteşarlığı Daire Başkanı Aydın Şahin
17. Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Emin Şahin
18. Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Hikmet Er
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19. Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selman Ayaz
20. Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Nilay Demir
21. Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanı Sadullah Güngör
22. Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş
23. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yrd. Mustafa Taşpınar
24. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kemal Kahraman
25. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç
26. ÇAYKUR Hukuk Müşaviri Dilaver Demir
27. Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Muhammet Pertek
28. Çay Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Rahmi Üstün
29. Rize Gümrük Muhafaza Başmüdürü Mesut Doğru
30. Trabzon Gümrük Muhafaza Başmüdürü Recep Bilgin
31. Rize SMMMO Başkanı Muammer Berberoğlu
32. Çayeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Demirci
33. Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin İnce
34. Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu

www.ulusalcaykonseyi.org.tr

27
27

ARAŞTIRMA GEZİSİ

Konseyimiz Dünyadaki
Çay Üretici Ülkelerini
Yerinde İnceledi
Çay sektörünün sorunlarına çözüm
arayışları esnasında dünyadaki diğer
üretici ülke modellerinin yerinde
incelenmesi iyi uygulama transferi
açısından önemli bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir. Bu düşünceyle
18 kişiden oluşan Rize heyeti dünya
çay üretiminde dördüncü ülke olan
Sri Lanka’ya düzenlenen iş gezisi
programı ile 30 Ocak- 5 Şubat 2012
tarihleri arasında çay bahçelerinden,
fabrikalarına, satışın gerçekleştiği broker
sisteminden paketleme tesislerine kadar
tüm aşamalarına yönelik incelemelerde
ve temaslarda bulunmuştur.
28
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Rize Ticaret Borsası tarafından organize edilen iş gezisi programına Çay İşletmeleri Genel Müdürü
İmdat Sütlüoğlu, Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Rize Ticaret Borsası
Başkanı ve Ulusal Çay Konseyi yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı ve Ulusal
Çay Konseyi yönetim kurulu üyesi Resul Okumuş, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Gafur Karali, Rize Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım ve çay işletmecileri, sektör temsilcilerinden oluşan heyet
katılmıştır.
Program süresinde ziyaret edilen işletmelerden Rilhena
unsurunun plantasyon yapılarak ıslah edilmiş bahçeleri olduğunu işaret etmiştir. Üreticilerden alınan çayın ulusal çay borsası
Estate ’in yöneticisi Uditha Tennekoon heyete firmaları ve Sri
Lanka çay sektörü hakkında bilgiler vermiştir.
siteminde belirlenen fiyatlar üzerinden satışı
yapılması sonrasında denemesi yapılmaktadır.
İşlenen yaş çayın yaklaşık %20’sini kendi planRilhena Estate
tasyon alanlarından elde ettiklerini ifade eden
Üretilen kuru çay için belirlenen ortalama fiyaYöneticisi
Tennekoon buralardan elde edilen ürüne ilişkin
tın %64’lük kısmı kadar bedelin üretici payı olUditha Tennekoon:
duğu belirtilmiştir. Fabrikanın borsadan kuru
istatistiklerin de düzenli olarak takip edildiğini
‘’Sri Lanka Çayının
belirtmiştir.
çay satış bedelini alabilmesi için öncelikle üreKalitesinin Temel
tici payını ödemesinin zorunlu olması da bir
Bu veriler doğrultusunda bahçe verimUnsuru Plantasyon
lerinin denetim altında tutulduğuna da işaret
diğer önemli noktadır. Borsa sisteminin satış
Yapılarak Islah
etmiştir. Her alanın özellikle 3 yılda bir budanve tahsilat konularındaki yükü üzerlerinden
Edilmiş
Çay
dığı ve en çok 30 yılda bir tamamen sökülerek
alarak asıl işleri olan üretim ve kalite ile ilgili
Behçeleridir’’
konulara odaklanma imkânı verdiği de ifade
yeniden plantasyon yapıldığı da vurgulanmıştır.
İşlenen çayın kalan %80’inin alındığı bahçelerin
edilmiştir. Verilen bilgilendirme ardından heçoğunluğu kooperatifler olan üretici birlikleri tarafından sağlanyet fabrika içerisinde imalat aşamalarına yönelik incelemelerde
bulundu.
dığına ifade eden Tennekoon, Sri Lanka çayının kalitesinin temel
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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Programda ziyaret edilen bir diğer fabrika da Galpaditenne işletmesidir. Tesiste hem Ortodoks hem de CTC imalat
yöntemlerinde işleme yapılan hatlar bulunmaktadır. Özellikle,
CTC hattı heyetteki çay fabrikası işletmecileri tarafından heyecan ile incelenmiştir.
Ülkemizde yaygın olmayan bu imalat usulünün en
önemli özelliği elde edilen kuru çayın poşet kullanımında dem
verme oranının yüksek olması olarak ifade edilmektedir. Özellikle, ihracata yönelik imalat yapılması planlandığı takdirde CTC
imalat oranlarının artırılması gerektiğine işaret edilmektedir.
Çay bahçeleri ve işleme tesislerine ilişkin ziyaretlerden
sonra heyet Sri Lanka’da faaliyetlerini sürdüren 8 broker firması
bu fiyatların da üzerinde olabildiği ve tüm bu fiyatların kayıt altıiçerisinde yıllık 75.000 ton kuru çay satışı ve %24’lük pazar payı
na alınarak arşivlendiği belirtilmiştir. Brokerdan alınan ürünleri
ile en büyüğü olan Forbes & Walkers Tea Brokers (PVT) Ltd.
daha sonra dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterilerine gönderfirmasına ziyarette bulunmuştur. Burada firma yöneticisi Sayın
diklerini ifade eden Nonis, bu müşteriler arasında Türkiye’den
Yshan Fernando heyete firmaları ve broker sistemi hakkında
firmaların da yer aldığını eklemiştir. Esasen broker sisteminin
bilgiler vererek heyetin sorularını cevaplandırmıştır. Forbes &
fabrikalar ve üreticilerin işine geldiğini, böyWalker 300 fabrikanın ürettiği kuru çayın
le bir sistem olmaması halinde kendilerinin
satışını gerçekleştirmektedir. Fabrikalardan
zamanla daha ucuza kuru çay alabileceklerini
alınan çay lotlar halinde kayıt edilmektedir.
Bu ziyaretler esnasında yade ifade etmiştir. Aslında fabrikaların kendi
Her lottan alınan numuneler üzerinde yapıkataloglarını hazırlamak suretiyle doğrudan
lan değerlendirme sonrasında kaliteye göre
pılan en önemli gözlem Sri
satış yapabileceklerini fakat bunun onlara
fiyatlandırma yapılarak kataloglar hazırlanLanka’da çayın ekonomik
bir avantaj sağlamadığı için tercih etmedikmaktadır. Bu kataloglar satıştan bir hafta
değerini daha da artırmaya
lerini de eklemiştir.
önce alıcı firmalara gönderilmektedir. Tüm
yönelik
olarak
tüm
aşamaHeyet program süresinde Abdulla insatışlar müzayede salonlarında açık artırma
larda kalite iyileştirmesine
ternational (PVT) Ltd. de ziyaret etmiştir.
usulüyle gerçekleştirilmektedir. Oldukça
odaklanıldığı olmuştur.
Burada imal edilen içi alüminyum folyo kaphızlı yapılan satış işlemiyle 1 dakikalık süre
lı 50 kg.lık kağıt paketler kuru çayların muiçerisinde yaklaşık 7 lotun satışı gerçekleştihafazası için kullanılmaktadır. Kuru çayın
rilmektedir. Bu usulde yapılan satışlarda alıçevreden koku ve nem almaması için son
cının fiyat kırma şansı olmadığı için satışın
derece
uygun
olan
bu
paketler stoklama esnasında da kalitenin
daha yüksek fiyatlarla gerçekleştiği önemle vurgulanmıştır.
korunabilmesini sağlamaktadır. Heyet ayrıca çay paketleme tesiBrokerlar tarafından gerçekleştirilen satışlara katılarak
si ziyaretinde de bulanarak incelemeler gerçekleştirmiştir.
kuru çay satın alan ve ithalat gerçekleştiren firmalardan CeySonuç olarak, Sri Lanka seyahati çayın bahçede toplanlon Tea Marketing (Pvt) Ltd. yöneticisi Sayın Jayantha Nonis
masından fabrikada işlenmesine, broker satışından paketlenerek
ile yapılan görüşme esnasında broker satış sistemi hakkında ve
ithalatına kadar tüm aşamalarda faaliyet yürüten firmaların ziyaçayı brokerdan satın aldıktan sonra gerçekleştirdikleri işlemler
ret edilmesi ile noktalanmıştır. Bu ziyaretler esnasında yapılan
hakkında bilgiler alındı.
en önemli gözlem Sri Lanka’da çayın ekonomik değerini daha
Açık artırmaya katılmadan önce kendilerine gönderilen
da artırmaya yönelik olarak tüm aşamalarda kalite iyileştirmesikataloglar üzerinden bir fiyat belirlediklerini ve buna göre teklif
ne odaklanıldığı olmuştur.
verdiklerini belirtmektedirler. Bazı durumlarda satın almaların
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Bölgemizdeki
çay sektörü
yapılanmasının sahip
olduğu kümelenme
potansiyelinin
geliştirilmesine yönelik
master plan çalışmaları
içerisinde stratejilere
de yer verilmesi gerekli
görülmektedir.

Ülkemiz çay sektörüne yönelik olarak
bu seyahatten çıkarılabilecek en önemli
dersler şu şekildedir;
*Yaş çay verim ve kalite artışı için plantasyon çalışmalarının
planlanarak bir an önce çay bahçeleri rehabilitasyonuna başlanması
*Üreticinin çay tarımında iyi yöntemler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması
*Hammadde kalitesinin artırılması için üreticiden, çay işçisine
kadar yaş çayın kuru çaya dönüşümü sürecinde etkileşimde
bulunan herkesin kalite anlayışı konusunda eğitim verilmesi
*Kuru çay satışlarına yönelik pazarda düzenlemeler yapılarak
üretici ödemelerinin istikrarlı ve adil paylaşım modeline dayanan bir anlayışla gerçekleştirilmesi için çalışılması
*Fiyat yapılanmasının kalite unsuru üzerine odaklanmasını
sağlayacak bir model ile Türk çayında kalitenin teşvik edilmesinin sağlanması
*Çayın hak ettiği değeri bulması için bir sistem oluşturulması,
*Bütün bu çalışmaların yasal düzenleme ile desteklenmesi,
Ülkemiz ve bölgemiz açısından son derece önemli
bir yeri olan çay sektöründe iyileştirme çalışmaları ancak ve
ancak tüm paydaşların katılımında gerçekleştirilirse istenilen
sonuçlar elde edilebilecektir. Bu doğrultuda, Rize Ticaret
Borsası ve tüm tarafları bütünleyici, konunun tüm açılarını
kapsayıcı bir yaklaşımla oluşturmayı planladığı Çay Sektörü
için yasal düzenlenmenin gerekliliği bir kez daha anlaşılmaktadır.
Bölgemizdeki çay sektörü yapılanmasının sahip
olduğu kümelenme potansiyelinin geliştirilmesine yönelik
master plan çalışmaları içerisinde stratejilere de yer verilmesi
gerekli görülmektedir. İleri bir tarihte uluslararası tecrübeler edinmek üzere dünya çay üretimindeki diğer lider ülkeler
olan Çin, Hindistan, Vietnam, Malezya ve Endonezya’ya da
benzeri ziyaretler yapılmasının plan hazırlık sürecine önemli
katkılar sağlayacaktır.
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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ARAŞTIRMA GEZİSİ

Kenya Çay Sektörü
İnceleme Gezisi
Rize Ticaret Borsasının organize
ettiği Kenya Çay Sektörü İnceleme Gezisi’ne Rize Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Erdoğan, Ulusal Çay Konseyi Eski
Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu,
Meclis Başkanı ve Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Resul Okumuş, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Sayın İmdat Sütlüoğlu,
Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder’in katılımı ile
05-07 Şubat 2012 tarihinde yapıldı.

Kenya Çayı’nın tarihçesi:
• Kenya çayla 1903 yılında Limouri Bölgesinde tanıştı,
• 1924 yılında ticari anlamda çiftçilik başladı,
• 1950 yıllarda küçük çay yetiştiricileri faaliyete geçti,
• 1957 yılında ilk küçük işletmeleri fabrikası Nyeri de
kuruldu,
• Özel Bitkileri Koruma Kurulu 1960 yıllarında kuruldu,
• Kenyan Tea Devoloping Assocation (Kenya Çay
Geliştirme Birliği) Küçük ölçekli işletmeleri bir araya
getirmek için devletin desteği ile 1964 yılında kuruldu,
• Kenya’da nüfusun % 80’i tarımdan kazanıp hayatını
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sürdürüyor.
• Üç milyon insan dolaylı veya dolaysız çaydan geçiniyor.
• Çay, Kenya’nın gelişmesinde, büyümesinde çok
önemli tutmuştur,
• Kenya’nın ihracatının % 20’sini çay teşkil eder
• 2010 yılında Kenya’nın en önemli ihraç ürünü çay
olup, 90 Milyon Kenya Şilingi gelir elde etti.
• Kenya çay üretiminin %62’si küçük işletmeler, % 38’i
büyük işletmeler tarafından yapılıyor.

Kenya Çay İhracatı:
Kenya Çayın % 21 iMısır’a, % 17 Pakistan, % 16.7
İngiltere ve % 11’i Afganistan’a ihraç ediyor
Kenya’ çay üretiminin % 62’sini elinde bulunduran Kenya Küçük İşletmeler Birliği Kenya’nın çay sektörüne
yön veren lider bir organizasyon kimliğini taşıyor.
15 Haziran da çıkan bir kanunla KTDA ya özel bir yapı
kazandırdılar. KTDA’nın bünyesinde 65 çay fabrikası
bulunmakta ve bu fabrikalar tamamen çiftçilere ait. Bu
yapı ile dünyadaki en büyük çay yönetim ajansı kimliğini
de taşıyor. (Kenya Çay Geliştirme Ajansı)
KTDA Küçük Çay İşletmelerine araştırma- geliştirme
hizmetini sunmak, çay üretimi ve pazarlanmasında
etkin rol oynamak, yaş yaprak ödemelerini zamanında
yapmak, üretim tesislerine, mali, yönetim, satın alma,
insan kaynaklarının planlanması, işletme kalitesinin
geliştirilmesi konusunda destek veriyor.
KTDA vizyon olarak dünyada en kaliteli çay üretimi,
sunumunu yapan şirket olmak. Misyonunda ise; üretim,
pazarlama da kaliteyi yakalayarak sektörde karlılığını
maksimum seviyelere çıkartarak üyelerine hizmet vermek.

Yılda 56.6 milyar ton yaş çay işliyor, 566 bin küçük
ölçekli çiftçi, Sigorta Şirketleri, Finans Şirketleri,
Depolama ve Pazarlama Şirketleri, Paketleme ve
Harman Tesisleri, Hidro Elektrik Üretim Tesisleri
bulunmaktadır.
KTDA’nın yapısında Çiftçiler + Fabrikalar + KTDA
şeklinde bir yapı mevcut. Fabrika ve kurum yönetiminde çiftçilerden seçilerek oluşan bir organizasyon
yapısı bulunmaktadır. Fabrikalara alınan işçiler de aynı
şekilde bir sistem ile istihdamı sağlanıyor.
KTDA Çay Üretiminde başlangıçtan 2010 yılına 19.775
milyar tondan 598 Milyar tona artış gösterdi, Yıllara
göre 1964 yılında 3.580 hektardan 109.012 hektara
yükseldi.
• KTDA Çayının % 80 Mombasa Borsasında satılıyor,
• % 15 i direk satış
• % 05 i yerel satış olarak gerçekleşiyor
• En önemli özellik KTDA üretiminin % 96’si ihraç
ediliyor.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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TEA BOARD OF KENYA
(KENYA ÇAY ÜST KURULU)
Kenya Çay Sektörü ile ilgili Fabrika Üretim
Lisansları, Satıcı- Alıcı Lisanslarını düzenler, Borsa,
Broker Sistemini Kontrol eder, Çay Araştırma Geliştirme
Vakfı aracılığı ile çay sektöründe araştırmalar yapıyor,
yayınlar hazırlamak, yurtiçi ve yurtdışında Kenya Çayı’nın

markalaşması için aktiviteler yapmak ve çay ile ilgili bütün
politikaları hükümete öneren bir kurum.
Vizyon olarak dünya çayını en çok tercih edilen
çay yapmak, müşteri odaklı, şeffaf, yaratıcı, yenilikçi bir
sistemi sektörde oluşturmayı amaçlıyorlar.

East African TeaTrade
Association

(Doğu Afrika Çay Ticaret Birliği)
Doğu Afrika Çay Ticaret Birliği, çay üreticileri,
çay satıcıları, ihracatçı, broker, depoları ve bütün
Afrika için katkı sağlayan bir kuruluştur . EATTA
Doğu Afrika’da 13 ülkeye hizmet veriyor.
Bünyesinde 59 Üretici, 14 Paketçi, 11 Broker, 14
Depo ve 75 Akredite alıcı bulunmaktadır.
EATTA 1956 1956 yılında kuruldu,1969
Mombasaya taşındı,1992 dolarla satış başladı. 1998
Londra Borsası kapandı, 2006 Beş yıllık stratejik
plan hazırlandı.
EATTA Ticarette karşılaşılan yasal sorunları
gidererek ticareti destekleyen bir hizmet sunuyor,
Kalite standartları ile ilgili konularda kriterlerin belirlenmesinde etkin, Ayrıca yaptığı çalışmalarla Afrika çayının marka olması için ulusal ve uluslararası
alanda çalışmalar yapıyor.
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Kenya Çay Sektörü seyahatinde tarladan, üretim aşamasına,
broker satışından paketlenerek ithalatına kadar tüm
aşamalarda faaliyet yürüten birimler ziyaret edilmesi ile
noktalanmıştır. Bu ziyaretler esnasında yapılan en önemli gözlem Kenya Çay sektöründe oluşturulan yapı, sistem ve çaya
değer verilmesi. Afrika Çay Ticaret Birliği ile oluşturulan güç,
dünya çay sektöründe çok önemli rol oynamaktadır.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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Dünyanın en büyük turizm ve ticaret
merkezlerinden biri halen gelen Dubai’de
iki yılda bir düzenlenen “Dünya Çay Forumu Toplantıları ve Fuarına” katılmak
üzere ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat
Sütlüoğlu, Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali Bayramoğlu, Ulusal Çay Konseyi yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Erdoğan ve Resul Okumuş, RTEÜ
Rektör Yardımcısı Osman Karamustafa,
DOKA Rize Temsilcisi Fatih Özdemir,
ÇAYKUR Dış Fuarlar Sorumlusu Miraç Mollamehmetoğlu, RTB Genel Koordinatörü Hasan Önder, Okumuş Çay
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Okumuş’tan oluşan bir heyet 4 Nisan
2012 tarihinde Dubai’ye gitti.
Heyet, burada ilk ziyaretini Dubai Serbest Bölgesi’ndeki Dünya Çay Ticaret
Merkezi’ne (DTTC) yaptı. Merkezde incelemelerde bulunan heyet yetkililerden
bilgiler aldı. Merkezin, Kenya, Sri Lanka, Endonezya, Vietnam, İran, Uganda,
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Tanzanya gibi ülkelerden gelen yılda 500
bin ton kuru çayı paketlenerek dünyaya
pazarlıyor. Dünya siyah çay pazarının
yüzde 15’ini elinde bulunduran merkezi gezen heyet ardından merkezde ofisi
bulunan Kenya ülkesinin yetkilileri ile bir
araya geldi.
Ulusal Çay Konseyi Eski Başkanı Ali
Bayramoğlu, burada yaptığı açıklamada
Dubai’de bir gram yaş çay yaprağı bulma
imkanı yokken ülkede kurulan merkezde daha önce yılda 20 bin ton dolayında
kuru çay paketlenerek pazarlarken şimdi
bu rakamı yılda 500 bin tonun üzerine
çıktığını söyledi. Bayramoğlu, “Dünyanın her yanına çay satıyorlar. Dünyanın
her tarafından çay alıp karıştırıyorlar ve
yeniden dünyaya satıyorlar. Bu potansiyel
bunlar daha önce burada yokken bizde
vardı. Rize’de serbest bölgemiz var. Bu
serbest bölgeye yakın Rusya, Ukrayna
ve Türk Cumhuriyetleri gibi ülkeler ciddi çay tüketen ülkeler. O ülkelere Türk

çayını da karıştırarak serbest bölgemiz
üzerinden çay satabilirdik. Ama konuyu
uzaktan yakından bilmeyen ve ticaretin
fonksiyonunu anlamayan bir takım insanlar kamuoyu hep öne çıkarak yanlış
yönlendirdi. Dezenformasyon yapmaları
bu kadar önemli bir potansiyel imkanımızı kaybetmemize neden oldu. Dolayısıyla bu merkez Dubai’ye önemli katkılar
sağlıyor. Dünyada siyah çay ticareti 3.5
milyon ton civarında. Genel kapasitenin
yüzde 15’ine ulaşmış durumdular. Gelecek yıl 500 bin ton sattıkları siyah çay
miktarını 1 milyon tona çıkarırlarsa hiç
şaşırmayın. Ama biz yine de kaybetmiş
değiliz. Halen devam edebiliriz. Rusya,
Ukrayna Türk Cumhuriyetleri çay pazarı
ortalama 350 bin tondur. Lojistik ve bölge imkanlarımız açısından bu pazarı kullanma imkanımız var. İnşallah aklı selim
galip gelir de bizde önümüzdeki süreçte
bunları yapma imkanı buluruz.” dedi.

SÜTLÜOĞLU:

ERDOĞAN:

RİZE’DE ÇAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KURULABİLİR

ORGANİK ÜRETİM ŞEKİLLERİNİ PLANLAMAMIZ GEREKİYOR

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ise yaptığı
açıklamada Dubai serbest bölgesinin dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirterek “Çok hızlı
geliştiler. Bu merkez içerisinde çayla ilgili bir bölgede yer
alıyor. Bölgenin dünya ticaretinde söz sahibi olduğu gibi
dünya çay ticaretinde de söz sahibi olduğunu görüyoruz.
Serbest bölgeler iyi çalıştığında o bölgelere ciddi katkılar
veren yerlerdir. Maalesef Rize’deki serbest bölge yürümedi. Dubai’deki serbest bölge üzerinde durulması gerekiyor. Buradaki serbest bölgede imalat var. Dünyanın her
tarafından gelen çaylar burada paketleniyor ve yine dünyanın her tarafına pazarlanıyor. Bu durumun incelenmesi
gerekiyor. Rize’de çok yönlü bir organize sanayi bölgesinin
faydalı olacağını düşünüyoruz. Rize’de bir organize sanayi
bölgesini çay organize sanayi bölgesi olarak düzenleyebiliriz. İki organize sanayi bölgemiz kurulması planlanıyor.
Ancak bir kere ülkede üretilen çayın kalitesinin sağlanması
önemli. Tüketicinin sağlığının korunması ve aldatılmaması
çok önemli. Bunu sağlayabiliriz. Üreticinin mağdur olmaması, çay sanayicisinin de mağdur olmaması ve bölgede
bir sermaye birikimi oluşması çayın istikrara kavuşması
değerinde satılması ile mümkün. Bunun yolu ciddi oto
kontrol mekanizmasının oluşmasından geçiyor.”

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Dubai’nin çayın merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek “Bunun özünde bir
sistem ve temel var. Eğer biz dünyaya açılacaksak veya
2023 yılında dünyaya 50
bin ton dolayında katma
değeri yüksek ürün sataErdoğan: “Yeni
caksak muhakkak burayaş çay sezonunda
larda bulunmamız gerebeklemeden organiğe kiyor. Buraya daha önce
çay satabilmek için bazı
yakın ürünleri
firmalarla irtibatımız olüretim şekillerini
muştu. Ancak o zaman
planlamamız
fiyatlarımız uygun düşmegerekiyor.”
di. Ama şuanda gördüğümüz kadarıyla kalite, doğal
ürün ve organik ürünleri
açık bir şekilleri var. Bu konuda bizde çalışma yapmalıyız.
Özellikle yeni yaş çay sezonunda beklemeden organiğe yakın ürünleri üretim şekillerini planlamamız gerekiyor.”
Heyet, Dubai’de Dünya Çay Forumu toplantıları
ve fuar etkinliklerine katılacak.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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TOPLANTI

Ulusal Çay Konseyi Yeni Başkanı

İmdat Sütlüoğlu
Ulusal Çay Konseyi’nin kuruluşundan itibaren çalışmalarıyla çay sektörüne katkı sağlayan Kurucu Başkan Ali
Bayramoğlu’nun 02/07/2012 tarihinde konsey başkanlığından istifa etmesi üzerine Ulusal Çay Konseyi Başkanlığı’na
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu seçildi.
Ulusal Çay Konseyi Başkanlığı Toplantısı’nda yönetim kurulu, Sütlüoğlu’nun konsey başkanlığını onayladı.
Sütlüoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, kendisini göreve layık bulanlara teşekkür ederek,
“Amacımız Türkiye’de çay tarımını daha ileriye taşımak, müstahsillerimizin sorunlarını çözmek” dedi.
Üreticinin pazar payını genişletmeyi amaçladıklarını
belirten Sütlüoğlu, “2023 yılı vizyonumuzda Türk çayını
iyi bir yere getirmek istiyoruz. Türk çayının marka değerini artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu
Göreve geldiği günden itibaren çayda iyileştirmeler yaptıklarını ve organik tarımı teşvik ettiklerini
vurgulayarak, yaşanan sorunların en aza indirilmesi için sorumluluklarının artarak devam
ettiğini belirtti.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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TOPLANTI

İyi Tarım Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması Çalıştayı

‘’İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi’’ kapsamında; iyi tarım uygulamaları standartlarının uluslararası standartlarla uyumluluğunu sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 15-19 Ekim 2012 tarihleri
arasında Antalya ili Kemer ilçesinde Rose Residance Hotel’de
düzenlenen çalıştaya Ulusal Çay Konseyi adına Yönetim Kurulu
Üyemiz , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık Müşaviri Bahattin Bozkurt katılmıştır.
Dünya’da uygulanmakta olan iyi tarım uygulamalarının çay
tarımı ile ilgili kriterlerinin tartışıldığı çalıştay da ülkemizde ilk
defa çay tarımında uygulanması gereken kontrol noktaları yanında bu noktalarda uyulması gereken uygunluk kriterleri görüşülmüştür. 134 kontrol noktasının uygunluk kriterleri belirlenmiştir. Ayrıca, bunlarla ilgili olarak uygulama seviyeleri gözden
geçirilmiştir.
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GLOBAL G.A.P Entegre Çiftlik Güvencesi/ Çay Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri Çalıştayında; Çay’da
çoğalma( üreme ) materyali, işyeri geçmişi ve yönetimi, toprak
ve alt katman yönetimi, gübre kullanımı, sulama/ fertıgatıon,
bitki koruma,hasat( mahsul toplama), işleme ünitesi, işçi sağlığı-güvenliği ve rahatlığı, atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm
ve yeniden kullanım, çevre korunması ve şikayet formu konu
başlıkları detaylı olarak incelenmiştir.
Çay tarımı için ülkemizde ilk defa yapılan böyle bir çalışmanın
gelecekte Türk çayının üretimi ve ticaretinde bir farkındalık yaratarak bölgemize faydalı olacağı inancındayız. Bu çalıştayla belirlenen kriterler kesinleşmemiş olup, çalıştayın bir ayağının da
Rize’de yapılması planlanmaktadır.

DÜNYANIN
EN DOĞAL
ÇAYI
Türk çayını dünya çay
sektöründen ayıran en
önemli özellik ikliminden
kaynaklanmaktadır.
Çin, Hindistan, Sri Lanka
gibi Asya ülkelerinde çay üretim
bölgeleri kar yağışı almamaktadır.
Ancak Türkiye’de ise çay üretim
bölgeleri kar yağışı almaktadır. Bu
durum Türk çayına çok önemli bir
özellik kazandırmaktadır.
Ülkemizin iklimsel özelliğinden
dolayı çay bahçelerimizde zararlı
böcekler, parazitler yaşamamakta
böylece Türk çayı hiçbir şekilde
pestisid, inteksid ve kimyasal
katkı maddesi içermemektedir.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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PROJE

Ulusal Çay Konseyi öncülüğünde, Rize Ticaret Borsası
ortaklığıyla hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ‘Türk Çay Sektöründe Stratejik Marka Yönetimi Eğitim Projesi’ tamamlandı. Rize Ticaret Borsası toplantı salonunda, 9-10-11
Ocak 2013 tarihlerinde 3 gün süreyle devam eden eğitim
programına çay sektöründeki üst düzey yetkililer katıldı.
Eğitim kapsamında; faklı pazarlar incelendi, dünyadan ve
Türkiye’den farklı uygulamalar üzerine konuşuldu, katılımcıların fabrikalarında var olan durumların tartışılması
sağlandı. Marka değerinin nasıl oluşturulacağı, markanın
firmalar, tüketiciler açısından faydaları, marka yaratmada
kalitenin önemi üzerinde duruldu.

Projede eğitmen olarak görev alan Marka Yönetim
Danışmanı Mehmet Ak’ın akademik bilgi birikimi ve 25
yıllık yoğun iş tecrübelerinden faydalanıldı. Proje ile çay
sektöründeki marka bilinirliğini artırmak, tüketici tercihlerinde kalite algısına dayanan bilinç geliştirmek, bir
ürünü, hizmeti veya fikri pazarlayabilme yeteneklerini
artırmak, gelişmeleri anlatan bir rapor sunmak, strateji
önermek, bilgiyi paylaşmak, beceriyi geliştirmek, sorunu
saptamak, markaların yol haritasını çizmek ve stratejik
boyutta markanın geleceğini belirlemek amaçlandı. Türk
çayının markalaşma sürecinde ve 1 milyon insanın geçim kaynağını teşkil eden, milli ürün konumundaki çayın
uluslararası pazarda rekabet edebilir duruma getirilmesine
katkıda bulundu.
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Marka Yönetim Danışmanı Mehmet AK:

Marka Olmak ”Kanaryanın
Kanaryanın Kuyruğundaki
Sarı Rengin Açık Tonu’’nu
farkedebilmektir.
Tonu
Marka olabilmek için piyasada algılanan ve
değişmeyen bir imajınız olmalıdır: Dünya markası olabilmek için önce kuvvetli bir ürün, sonra kuvvetli bir
organizasyon(işletme, pazarlama, imaj) şart. Öncelikle
kendi ülkemizde kuvvetli bir yerel marka olmadan, uluslar
arası bir marka olmak artık günümüzde çok zor. Ürününüz ne kadar güçlü olursa olsun, eğer müşterinin ihtiyaç,
istek ve beklentilerini karşılayamıyor, sonuçta beyinlerde
duygusal bir tatmin sağlamıyorsa, istediğiniz başarıya ulaşmanız çok zordur. Maksimum başarı için ürün /hizmette ‘’
Toplam Kalite’’ şarttır. Kalite bir bütündür. Marka yaratma
süreci doğru yönetildiğinde, tüketiciyi satın alması konusunda mutlaka ikna eder. Her gün yüzlerce firma kurulmakta, ancak bunların çok azı marka haline gelebilmektedir. Mehmet AK; Marka olmak ve markanın sürekliliğini
sağlamak için pazarlama iletişiminin önemine değinerek,
marka olmanın bir iddia ortaya koymak anlamına geldiğini belirterek, başkalarının kötü yönlerini göstermeye
çalışmaktansa, kendi yaptığımız işi daha iyi nasıl yapabiliriz, buna odaklanmamız gerektiğinin üstünü çizdi. Burada
anlatılmak istenen şudur;
*Babadan kalma yöntemlerle,
*Sezgiler ve tahminlerle,
*Sadece tecrübeye dayanarak( teknik bilgi, artistik yeterlilik olmadan),
*Onlar öyle yapmış olmuş, biz de aynısını yaparsak olur
düşüncesiyle,
*Vizyon yetersizlikleriyle,
*Yanlış, yetersiz kaptanlarla,
*Yanlış yönetim kadrolarıyla,
*Uzman olmayan uzmanlarla,
*Yanlış( uzman kadrosu olmayan) reklam ajanslarıyla ve
PR şirketleriyle marka yaratmak neredeyse imkansızdır.

Marka detayları görebilmektir:
Kurum/marka kimliği, satış noktaları, tanıtım çalışmaları,
ürün, hedef kitle… Söz konusu marka olunca bunların
hepsi mutlaka birbirleriyle aynı frekansta olmalıdır.
Marka vaattir: Markaların başarı sırlarından biri de
tüketiciye bazı yararlarını vaat etmesidir. Yani bir marka
oluştururken, ürün hedef kitlenin mutlaka önemli bir sorununu çözmeli, bazı özelliklerine çok güveniliyorsa onlar
reklamlarda mutlaka ön plana çıkartılmalı, anlatılmalı,
marka yolculuğunda, eldeki tüm güçler çok iyi kullanılmalıdır.
Marka gerçektir: Marka mutlaka gerçek temeller üzerine
oturtulmalı, oluşturulan imajda doğruluk, güven, kalite,
sağlamlık, yeri geldiğinde yenilikçilik mesajları da verilmelidir. Ve söylenenler ile yapılanlar mutlaka birbirini
tutmalı, hatta marka olmak için daha da fazlası yapılmalıdır. Çünkü tüketici bu artıların fazlalığına bakarak, en
fazla artısı olanın bedelini, benzerlerine göre daha pahalı
olsa da, seve seve ödeyerek satın almaktadır.
Marka bilgidir: Günümüz bilgi çağıdır. Dünya sadece
bilgiyle gelişebilmektedir. Marka da bilgidir, sadece bilgiyle
yaratılabilir ve bilgiyle yönetilebilir. Her geçen gün daha
da artan yoğun rekabet şartları, bilgiye dayalı olmadan bir
marka yaratmayı asla mümkün kılmamaktadır.
Sonuç olarak, kısacası ne yaparsanız yapın, mutlaka her
konuda; konusunda eğitimli, işini iyi bilen kişilerle yapın.
Zaman kaybının para kaybı olduğunu unutmayın.

SÜTLÜOĞLU:

‘’ÇAYIMIZIN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ
ANLATMAMIZ LAZIM’’
Ulusal Çay Konseyi Başkanı ve Çaykur Genel Müdürü
İmdat Sütlüoğlu ise; son yıllara kadar Türk çayının doğru
şekilde tanıtımının yapılamadığını vurgulayarak, “Çayımızın güçlü yönlerini anlatmamız lazım. Artık bu sürece
başladık; 2023 hedefimiz olan 50 bin ton çay ihracatını, bu
gibi projeler ve yapacağımız tanıtım çalışmaları ile gerçekleştireceğiz.” dedi. Eğitim sonunda Ulusal Çay Konseyi
Başkanımız İmdat Sütlüoğlu tarafından eğitmen Mehmet
Ak’a plaket takdimi yapıldı. Mehmet Ak’ta Başkanımıza ‘’
Marka Yönetimi ve İmaj’’kitabını hediye etti.
Gerçekleştirilen bu önemli projenin devamında Ulusal
Çay Konseyi olarak çay sektörüne yol haritası olacak projeler yapmaya devam edeceğiz.
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VİZYONUMUZU
GENİŞLETİYORUZ
Ulusal Çay Konseyi kurulduğu yıldan itibaren çay
sektörü adına yapmış olduğu çalışmalarını İmdat Sütlüoğlu Başkanlığı’nda 2023 yılı vizyonu doğrultusunda Türk
çayını hak ettiği yere getirmek ve Türk çayının marka
değerini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Türk Çay Sektörünün geliştirilmesine yönelik
Ulusal Çay Konseyi olarak Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu’ nun öncülüğünde bir dizi faaliyet yapılmasını planladık.
Öncelikle Türk Çayının organik ve sağlık yönünü
anlatan Çayda Kamu Spotu çalışması konseyimiz tarafından başlatıldı. Kamu Spotu çalışmaları T.C. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülmektedir.
Hayatımızın her anının vazgeçilmez içeceği olan
çayımız, kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Bu
düşünceden yola çıkarak Türk çay kültürünün çocuklar
tarafından da tanınması ve tanıtılması amacıyla çocukların
severek izlediği Pepee isimli çizgi film kahramanını çay
kültürümüzle tanıştırmak amacıyla TRT Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
Diğer önemli bir çalışmamızda Çay Tarım Anketi
üzerinedir. Çayda budama, gübreleme ve hasat konularında düzenlemekte olduğumuz anket çalışması çay hasadı

döneminde çay üreticilerimize uygulanacak olup çıkacak
olan sonuçlar dahilinde çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizde çay denince akla Rize gelir. Fakat
ilimizde çayla ilgili kapsamlı bir arşiv ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla Rize Ticaret
Borsası’nın öncülüğünde kurulacak olan Çay Kütüphanesi çalışmalarına konseyimizde yardımcı olmaktadır.
Çay Türklerin gündelik hayatına geç girmesine
karşın çok kısa sürede geleneksel ve kültürel bir içecek
haline gelmiştir. Çay kültürü, Türkler için müşterek yaşamın ve misafirperverliğin sembolik temsilcisi olmuştur.
Yeni nesile de bu bilinci yaşatmak amacıyla üniversiteler
arası Çayda Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.
Konseyimiz Vizyonunu Projelerle
Geliştirmeyi Amaçlıyor
Türk çayının tanıtılması, pazarlanması, markalaşması, çay sektöründe işbirliği ve kümelenme, inovasyon
konularında çok önemli projeleri hayata geçirebilmek için
AB Hibe programlarına proje hazırlıklarına devam ediyoruz. Konsey olarak vizyonumuzu projelerle geliştirmeyi
amaçlıyoruz.
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Doğu Karadeniz İhracatcılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi
GÜRDOĞAN, Dergimize Çay Sektörünü Değerlendirdi.

Türk Çayı
İhracat Atağında
İlk Adım: Rusya Pazarı
DKİB olarak çayın ihracatını artırmaya
yönelik yapmayı planladığınız çalışmalarınız
veya projeleriniz nelerdir?
DKİB olarak 2011 yılından bu yana “Doğu Karadeniz
Bölgesinde Çay İhracatçısı Firmaların İhracat Kapasitesini Artırma Projesi”ni yürütmekteyiz. Ekonomi Bakanlığımızın “2010/8
Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliği” kapsamında yürütülen söz konusu projemiz ile;
çay sektörü ihracatçılarının, çayın yüksek katma değer ile ihracata
odaklamasını sağlamak amacıyla tarladan uluslararası pazarlara sunulmasına kadar olan tüm süreçlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi
suretiyle uluslararası rekabet olanaklarının geliştirilmesi ve ihracat
kapasitelerini arttırarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine ve
sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlama hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; proje katılımcısı firmalarımıza yönelik gerçekleştirilen ihtiyaç analiz çalışmasını müteakip Üretim ve İhracat
Kapasitesini Artırma ve Uluslararası Rekabet Olanaklarını Geliştirme Amaçlı Dış Ticaret Eğitimleri düzenlenmiş, akabinde ise dünyanın en önemli çay fuarlarından bir olan Hong Kong uluslararası
Çay fuarına katılım sağlanmış, firmalarımızın en son çay trendlerini
ve teknolojilerini yerinde incelemelerine imkan yaratılmıştır.
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2013 yılı Ekim ayında ise projemizin devamı niteliğinde
olan firmalarımızın ürünlerini tanıtma ve satışına yönelik olarak
World Food Moskow fuarına Birliğimiz öncülüğünde katılım planlanmaktadır. Dünyadaki arz göz önüne alınarak en büyük ithalatçı
konumundaki Rusya’ya ihracat gerçekleştirebilmek için çayda ürün
çeşitliliğinin sağlanması, tüketiciyi satın alma ve cazibe yönünden
etkileyen ambalajların kullanımına gidilmesi ve etkili sunum mefhumlarının gözetilmesi suretiyle Rusya Federasyonu’ndaki fuara
katılım kararı alınmış olup dünyanın en büyük çay ithalatçısı konumunda bulunan dev pazardaki alıcıların istekleri göz önüne alınarak söz konusu fuarda müşteri portföyünün oluşturulması planlanmaktadır.
Projemizin bundan sonraki aşamalarında çay imalatçısı
firmalarımız arasında kümeleme olgusunun da ön plana çıkarılarak
firmaların tek başına geliştiremediği ürünlerin işbirliği güç birliği ve
Üniversite-sanayi işbirliği modeli ile yeni ürünler geliştirilerek, bu
ürünler sayesinde çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaştırılması
noktasında çalışmalarımız sürdürülecektir. Bu plan çerçevesinde,
Türk çayında sektördeki paydaşların oluşturacağı güçlü tedarik zinciri ile sağlanacak güç birliğinin sinerjisi ile ihracata odaklanmanın
sağlanması ve bunun akabinde oluşturulması planlanan uluslararası
bir marka ile ihracat gerçekleştirilmesi ve hedef pazarlarda yüksek
oranda talep gören çay türevlerinin üretimi sağlanarak ürün çeşit-

liliğinin gerçekleştirilmesi kısa vadedeki öncelikli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır.

Sizce Türkiye çay ihracatını nasıl
artırabilir?
Ülkemiz dünya çay üretiminde ilk 5 ülke arasında yer
almasına rağmen, bu güne kadar üretimimiz ölçeğinde ve diğer
üretici ülkeler eşdeğerinde dünya çay ihracatından yeterli düzeyde pay alamamıştır. Uluslararası piyasaların talep ettiği ürün
özelliğinde ürün geliştirilememesi, yüksek üretim maliyetleri,
üretim teknolojilerinin sadece iç piyasa odaklı kurgulanması ve
sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansman yetersizlikleri
gibi nedenler, bugüne kadar çay ihracatından yeterli düzeyde pay
alamamamızdaki sorunların başında yer almaktadır.
Yıllık yaklaşık 12 milyon Dolar ihracat performansına
sahip olan sektörün ana ihracat ve üretim merkezi yaklaşık % 75
payla Rize ilimiz olup, çay ihracatımızın önemli bir bölümü AB
ülkelerinden Almanya, Hollanda ve İngiltere ile ABD’ye yönelik
olurken, son yıllarda BDT, Irak ve Polonya ile birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır. Ancak, bu ihracat performansı ile dünya çay
ticaretinden aldığımız pay yok denecek kadar azdır.
Oysa Türk çayının tarım ve sanayisinde kimyasal ilaç
ve katkı maddesi kullanılmadan üretilmesi ihracatta önemli bir
avantajdır. Ancak bu avantaj iç ve dış pazarda yeterince kullanılamamaktadır. Çay tüketicisi kalite ve ambalaj konusunda bilgilendirilmelidir. Uluslararası çay pazarları hakkında doğru bilgiye
sahip olunmalı ve teknolojik gelişmeleri yakından izlenmelidir.
Özellikle, kuru çay üretiminde gıda kodeksine ve dünya standartlarına uygun kalitede üretim ve ambalajlama yapılmalı, Pazar sunum şartları iyileştirilerek geliştirilmeli, kaliteli kuru çay
üretilerek ihracat şansı yükseltilmelidir. Ayrıca, ürün çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Siyah çayın yanı sıra yeşil çay, altın
çay, beyaz çay, çay pudrası, kremi gibi birçok ürünün üretilerek
farklı ürün yelpazesi ile pazarda yer edinilmesi önem taşımaktadır. Şimdiden sektörde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel
sektör işletmeleri, bilim kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum
örgütlerinin, çaycılığımızın ve çay ihracatımızın geliştirilmesi,
korunması ve rekabet edebilir düzeye ulaştırılması yönünde çalışmalara başlaması gerekmektedir.
Öte yandan, Çay, bitki olarak yetiştiricilikten, tüketici
bardağına kadar olan tüm aşamalarda birçok sektörle ilişki içindedir. Yaş çay ürünü tarım sektöründen sağlanırken, Madencilik
sektöründen kömür, Petro-Kimya sektöründen petrol ürünleri,
Enerji sektöründen elektrik, Ambalaj ve Kağıt-Basım endüstrisinden kağıt, Demir- Çelik sanayinden demir çelik ürünleri,
Ulaştırma sektöründen nakliye, Gübre sanayinden kimyevi gübre temin edilmektedir. Bu nedenle, bahse konu sektörler çay sektörü ile girift ilişki içinde olup, söz konusu sektörlerde meydana
gelen ya da gelebilecek olan tüm değişim ve gelişmelerden dolaylı olarak etkilenebilmektedir. Ancak tersi düşünüldüğünde, bu
haliyle çay sektörü kümeleme faaliyetlerine ve güçlü bir tedarik
zinciri tesis edilmesine uygun bir sektör olarak değerlendirilebilmektedir.
Dolayısıyla çay sektöründe işbirliği, güç birliği ve kümeleme modeli ile sektördeki aktörlerin çabuk pazara girmeleri,
bilgiye çabuk ulaşmaları, finans elde etmeleri, Ar-Ge, üretim ve
pazarlama ortaklığı yapmaları, riski dağıtmaları, ihracatlarını artırmaları suretiyle bölge ekonomisini yukarıya çekmeleri ve böl-

Rusya Federasyonu’ndaki
fuara katılım kararı
alınmış olup dünyanın
en büyük çay ithalatçısı
konumunda bulunan
dev pazardaki
alıcıların istekleri
göz önüne alınarak
söz konusu fuarda
müşteri portföyünün
oluşturulması
planlanmaktadır.
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ge halkını sosyo-ekonomik yönden refaha taşımaları uzun vadede
mümkün bulunmaktadır.

Çay sektöründe ne gibi eksiklikler
görmektesiniz, bu eksiklikleri çay sektörü
nasıl giderebilir?

Ülkemiz açısından, çay sektöründe, ihracat potansiyeli olmasına rağmen pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya ve eldeki kaynakların dış ticaret bilgi düzeyi
ve uluslararası pazarlamaya ait vizyon eksikliği nedeniyle elverişli
biçimde kullanılamamasına dayanmaktadır.
Çay ihracatının gelişememesinin altında yatan , rekabet
edilebilir fiyat oluşumunun yanında rekabeti en fazla olumsuz
yönde etkileyen nedenlerden biri de sektörde var olan firmaların
kurumsallaşma kapasitesinin düşük olması ve buna bağlı olarak
uluslararası pazarlamada bilgi eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlardır. İç talep ve ihracat artırılamaz ise bu sektörde faaliyet gösteren
firmalar olumsuz etkilenecek ve bölgede sosyo-ekonomik dengeler
bozulacaktır.
Sistemsiz bir yapıyla yoluna devam etmek zorunda kalan
ve bundan dolayı birçok sorunla baş başa kalan sektöre en büyük
darbeyi vuran çay kaçakçılığı konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Ayrıca, miras yoluyla küçülen çay tarım alanlarından elde edilen ürün miktarı azaldığından, bireylerin ihtiyaçlarını
karşılayacak gelir elde edilememektedir.

Türk çayını uluslararası marka haline
getirmek için neler yapmalıyız?

Bilindiği üzere, yapılan üretimin dünya pazarlarında bir
marka değeri kazanması üretimin tüm aşamalarını ve pazarlanmasını kapsayan bir süreçtir. Kalite, markalaşmanın ilk adımıdır. Ancak her kaliteli ürün “marka” değildir. Pazarlama ve tanıtım burada
çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, markalaşma, kaliteyi
pazarlama stratejisidir ve önce tüm bu süreçlerdeki aksayan yönleri
doğru tespit edip, mükemmel üretim ve pazarlama sistemini oluşturmamız gerekmektedir.
Dünya çapında marka üretmek aynı zamanda kendi kültürünü tanıtmak ve transfer etmek demektir. Çay da, diğer içeceklerden farklı olarak kültürel kodları en fazla taşıyan ürünlerden
biridir. “Turkish Tea” olarak adlandırılacak olan Türk çayı ve altında oluşacak markalarla, Türk çay içme kültürü ve diğer geleneksel
unsurlarımız dünyaya tanıtılacaktır.
Çayımızın bir uluslararası marka haline gelmesi için gerekenlerden
biri de bölgemiz için altın değerinde bulunan çaydan sıcak içecek
dışında yüksek katma değer ihtiva eden ürünler geliştirilmesidir.
Faydaları sayılamayacak düzeyde olan çaydan diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi gerek gıda ve gerekse sağlık ve kozmetik alanında
ürünler geliştirilmesi için ivedilikle bir güç birliği veya enstitü tarzı
bölge STÖ’lerinin ve özel sektörün iştiraki ile AR-GE imalat faaliyetinde bulunacak bir birimin kurulması gerekmektedir.
Öte yandan, çay fabrikalarında otomasyon ihtiyacı analizinin yapılıp, doğru yatırımların yapılması önem taşımaktadır.
Bununla bağlantılı olarak kapasite artırımı da üzerinde çalışılması
gereken bir başka husustur. Ayrıca, son yıllarda hızla büyüyen organik çay pazarında daha fazla yer almak için organik çay alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, senede sadece
90 gün çalışan çay fabrikalarının atıl dönemde başka faaliyetlerde
bulunabilmesi için de düzenlemeler yapılması da bir ihtiyaçtır.
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Dünyada çayın marka değerinde başarı sağlamış ükeleri
analiz edecek olursak; Çay üretimi olmayan ancak buna rağmen
dünya çay pazarında önemli aktörler haline gelen reeksportçu ülkeler olarak bilinen İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve
Almanya gibi Ülkelerin; yeşil çay ve alternatif ürünler konusunda
ön plana çıkmış oldukları ve dünya ticaretinde söz sahibi ülkeler oldukları görülmektedir. Bu ülkeler dünyadan dökme çayı alıp bunu
kendi işleyerek, paketleyerek pazarlamakta ve nihai tüketime yoğun
pazarlama ve tutundurma faaliyetleri ile getirerek yüksek dışsatım
düzeyleri ile dünya ticaretinden önemli oranlarda pay almaktadırlar. Buradan çıkan sonuçlardan biri; ülkemiz örneğinde olduğu
gibi, çayın üretim avantajına sahip olmanın tek başına artık bir güç
ve potansiyel olarak kabul edilmemesi gerektiği, bilakis sunumun,
pazarlamanın, tanıtım ve tutundurma faaliyetlerinin, tüketicilere
nüfuz eden etkili promosyonun ve tüketici tercihlerine göre ürün
çeşitliliğine gidilmesinin sektörün en önemli ve olmazsa olmaz unsurları olduğudur.
Artık çay dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerle harmanlarak ve katma değer katılarak adaçayı, ardıç meyvesi, bamya çiçeği
(hibisküs), kuşburnu, ıhlamur, rezene, ginkgo biloba, ginseng, vb
diğer bir çok bitkinin yaprak, çiçek, tohum, kök ve kabuk gibi kısımlarından elde edilen çaylarda dünyamızda gittikçe artan bir miktarda tüketilmektedir.
Bitkisel çaylar genellikle bayanlar tarafından hem içlerindeki etkili bileşikler nedeniyle destekleyici sağlık ve güzellik ürünleri olarak hem de duygusal bir iyilik hali, belirgin bir huzur hissi verdiği için fazlaca tüketilmektedir. Günümüzde bunlara haklı olarak
fonksiyonel çaylar da denilmektedir. Tüketiciler üzerinde psikolojik
satın alma güdüsü uyandıran bu pazarlama modeli çay dışsatımında
da kullanılabilecek bir model olarak değerlendirilebilir.
Benzer şekilde çay türevli nihai ürünler geliştirilebilir. Örneğin son uygulamalarda da görülmektedir ki çay; bazı içecekler ile
kek, bisküvi, peynir, dondurma, şekerleme ve cips gibi gıda ürünlerine; sabun, krem ve deodorant gibi kozmetik ürünlerine, iplik gibi
tekstil ürünlerine; diş macunlarına, klima filtrelerine antioksidan ve
antimikrobiyal özelliklerinden dolayı eklenerek oldukça geniş bir
ürün yelpazesinde kendine yer bulabilmektedir.
Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel
idarelerin ortak organizasyonları ve destekleri ile özellikle turistik
bölgelerde çay tüketimine ve satışına imkan sağlayacak, çay evleri
(tea houses) gibi yapıların kurulması, free shoplarda çay ürünlerinin satılması, turizm sektöründeki yapı ve organizasyonlarda çayın
tanıtımına etkin bir biçimde olanak sağlayacak çay tanıtım grubu
gibi oluşumların kurulmasına olanak sağlanması büyük önem arz
etmektedir.
Sonuç olarak, ana fikir Türk çayının dünya pazarlarındaki
ihracat potansiyelini harekete geçirip çay sektörünün gerçek değerine erişmesini sağlamamızın zaruri oluşudur. Bunun için her şeyden
önce gerek üretici, gerek sanayici olarak üretim ve pazarlama politikalarımızı dünya gerçeklerine göre uyarlamamız ve pazarlamayı da
dünya gerçekleri ve arz talebine göre şekillendirmemiz gerekmekte
olduğudur. Bu gerçeği gözeterek ürün çeşitliliğine gidilmesi ve modern bir pazarlama anlayışına geçiş için farkındalık artışı faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Günümüzde tek bir yaş çay
üretimi olmadığı halde dünya ticaretinde söz sahibi ülke olan İngiltere örneğinde olduğu gibi etkili bir uluslararası pazarlama stratejisi
izlememiz halinde aynı zamanda üretici bir ülke olmamamızın da
sunacağı avantajlar ile dünya piyasalarında uluslararası bir marka
olarak söz sahibi ülke konumuna gelmemiz hiçte zor olmayacaktır.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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Başkent’te Bakanlarla
Çay İçin Buluştuk
Toplantının gündem maddeleri; Çay ihracatımızı artırmak adına Rusya çay pazarında yerimizi
almak için yapılacak teşebbüslerle ilgili gerekli destek sağlanması üzerineydi. Ayrıca çay ithalatında fon uygulaması, İhracatta devlet desteği, gümrük kapılarında free shoplarda çay tanıtım
stantlarının kurulması konuları dile getirildi.
Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu , Yönetim Kurulu üyeleri, Rahmi
Üstün, Mehmet Erdoğan, Bahattin Bozkurt, Resul
Okumuş, Nevzat Paliç, İsmail Albayrak , Dilaver Demir
ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet
Hamdi Gürdoğan’ın katılımıyla oluşan heyet ile 21 Mart
2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker ile çay sektörü adına bir dizi önemli görüşmeler
yapıldı.
Sayın Bakan Yazıcı ile yapılan görüşmelerde;
Ulusal Çay Konseyi’nin çay sektörü için yapmış olduğu

50

Ulusal Çay Konseyi

çalışmalar anlatıldı. Toplantının gündem maddelerinden
ilki çay ihracatımızı artırmak adına Rusya çay pazarında
yerimizi almak için yapılacak teşebbüslerle ilgili gerekli
destek sağlanması üzerineydi. Ayrıca çay ithalatında fon
uygulaması, ihracatta devlet desteği, gümrük kapılarında
free shoplarda çay tanıtım stantlarının kurulması konuları dile getirildi.
		‘’
Hayati
YAZICI: Özellikle Rusya çay pazarına
girilmesi konusundaki iradeyi desteklediğini bu konuda
bakanlık olarak da her türlü desteği vereceklerini ayrıca
free shoplardaki çay tanıtım konusunda gerekli talimatları
vereceğini’’ ifade etti.

Ulusal Çay Konseyi görüşmelerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker’i ziyaretiyle devam etti.
Mehdi EKER: “Türk çayının kalitesinin arttırılması, konseyin kendi ayakları üzerinde durması için çay sektörünün destek
vermesinin gerekliliğini, bakanlığımıza çayın problemleri ile ilgili
öneriler sunulmasını , şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
çaya destek vermeye devam edeceklerini, 2012 yılı çay primlerinin
de bu hafta sonuna kadar üretici hesaplarına aktarılacağını ‘’ belirtti.
Ankara’da her iki bakanımızla yapılan toplantıların bundan
sonra daha sık yapılarak karşılıklı görüşmelerin sektör açısından
daha yararlı olunacağı kanaatine varıldı.

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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5. Olağan Genel
Kurulumuzu Yaptık
Konseyimizin 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı
29 Mart 2013 tarihinde Cuma günü saat:14.00’da Rize
Ticaret Borsası’nda yapıldı. Kongrede konuşma yapan
Konsey Yönetim Kurulu Başkanımız İmdat Sütlüoğlu;
“Ürün konseylerinin isminin büyük olduğunu ama yeterli
kaynağa sahip bulunmadığı için faaliyet yapmakta ve
projeler geliştirmekte güçlük çektiğini ifade etti. Yine de
kısıtlı imkanlar ile hem önceki başkan Ali Bayramoğlu
hem de kendi başkanlığı döneminde önemli çalışmalara
imza attığını belirten Sütlüoğlu, kaynak yetersizliği
nedeniyle Ulusal Çay Konseyi’nin daha çok fikir bazında
sektöre katkı sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu
olduğunu ifade etti. Ulusal Çay Konseyi olarak, sektörün
keşmekeş durumunu düzeltecek bir yasal altyapı hazırlığı
içerisinde olduklarını belirten Sütlüoğlu, yetkililerin buna
destek vermesini ve TBMM’ce onaylanarak yürürlüğe
girmesini arzu ettiklerini söyledi. Sektörün mevcut dağınık
ve disiplinsiz yapısının en çok zincirin en zayıf halkası
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konumundaki müstahsile zarar verdiğini
ifade eden Sütlüoğlu, yasal altyapıdaki
eksikliklerin giderilmemesi halinde hem
sektörün her geçen gün değer kaybetmeye
devam edeceğini hem de çay müstahsilinin sorunlarının artarak devam edeceğini
vurguladı.
Konsey Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz ve aynı zamanda Rize Ticaret
Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise ;
Bir çok önemli projeyi Ulusal Çay Konseyi olarak kurulduğu günden bu yana
gerçekleştirdik ama kaynak yetersizliği
nedeniyle birçoğunu da hayata geçiremedik.
O yüzden, Konsey üyesi olarak bizlerin
Ulusal Çay Konseyi’ne kaynak oluşturmak
için daha fazla katkı sağlamamız gerektiğini
ifade etti.

Konseyin 4 adet alt grubundan ikişer kişi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
temsilcisinden oluşan toplam 9 kişilik Konsey yönetimi şu isimlerden oluştu:
1. A –Tarım Alt Grubu: Rize Ziraat Odası-Nevzat Paliç
2. A-Tarım Alt Grubu: Derepazarı Ziraat Odası: İsmail Albayrak
3. B- Ticaret Alt Grubu: Rize Ticaret Borsası: Mehmet Erdoğan
4. B- Ticaret Alt Grubu: Rize Ticaret ve Sanayi Odası: Şakir Öztürk
5. C –Sanayi Alt Grubu: Okumuş Çay: Resul Okumuş
6. C- Sanayi Alt Grubu: ÇAYKUR: Dilaver Demir
7. Ç-Araştırma ve Meslek Grubu: ÇAYKUR: İmdat Sütlüoğlu
8. Ç-Araştırma ve Meslek Grubu: ÇAYSİAD: Rahmi Üstün
9. Gıda Tarım ve Haycancılık Bakanlığı Temsilcisi: Bahattin Bozkurt

www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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1. SÜRGÜ

1.

RİZE TİCARET BORSASI

SÜRGÜ

2008 - 2012 YILLARI 1. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
TİCARET BORSASI ADI

2009

2010

2011

2012

RİZE TİCARET BORSASI

%+-

ÖZEL SEKTÖR

85.970.085

127.337.200

194.778.371

174.536.443

136.518.343

-27,85

ÇAYKUR

183.323.025

160.859.399

156.139.748

186.599.261

172.337.447

-8,28

TOPLAM

269.293.110

288.196.599

350.918.119

361.135.704

308.855.790

-16,93

ÖZEL SEKTÖR

15.789.456

20.750.247

35.750.123

34.186.867

26.449.338

-29,25

ÇAYKUR

45.570.339

37.726.580

34.138.411

41.409.717

41.598.355

0,45

TOPLAM

61.359.795

58.476.827

69.888.534

75.596.584

68.047.693

-11,09

ÖZEL SEKTÖR

2.439.466

3.714.002

6.000.903

5.311.746

5.652.200

6,02

ÇAYKUR

4.501.265

3.996.053

3.876.129

4.645.415

4.439.444

-4,64

TOPLAM

6.940.731

7.710.055

9.877.032

9.957.161

10.091.644

1,33

TRABZON TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI

SAMSUN TİCARET BORSASI

ÖZEL SEKTÖR

217.877

970.368

275.745

225.549

-22,26

GENEL TOPLAM

233.394.629

202.582.032

194.154.288

232.654.393

218.375.246

-6,54

ÖZEL SEKTÖR TOPLAM

104.416.884

151.801.449

237.499.765

214.310.801

168.845.430

-26,93

GENEL TOPLAM
ÇAYKUR % ORANI
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
TOPLAMDA FARK %'LERİ

337.811.513

354.383.481

431.654.053

446.965.194

387.220.676

69,09
30,91
38,18

57,16
42,84
14,33

44,98
55,02
-10,04

-15,43

52,05
47,95
4,10
YAŞ ÇAYIN RİZE
İLLERE GÖRE TRABZON
GİRESUN
%'LİK
SAMSUN
DAĞILIMI

56,40
43,60
12,79
79,76
17,57
2,61
0,058248181

2008-2012 YILLAR YAŞ ÇAY İSTATİSTİK
( RİZE 1 . SÜRGÜ )

Öze Sektör

1
85.970.085

2
127.337.200

3
194.778.371

4
174.536.443

5
136.518.343

çaykur

183.323.025

160.859.399

156.139.748

186.599.261

172.337.447
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0
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2008-2012 YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
1.
( TRABZON 1. SÜRGÜ ) SÜRGÜ
1. SÜRGÜ

50.000.000

2008-2012
40.000.000

YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 1. SÜRGÜ )

30.000.000
50.000.000

20.000.000

40.000.000

10.000.000

30.000.000

0

1
Özel Sektör 15.789.45
10.000.000
Çaykur
45.570.33
20.000.000

0

1
Özel Sektör 15.789.45
Çaykur
45.570.33

2
20.750.24
37.726.58

2
20.750.24
37.726.58

3
35.750.12
34.138.41

3
35.750.12
34.138.41

4
34.186.86
41.409.71

4
34.186.86
41.409.71

5
26.449.33
41.598.35

5
26.449.33
41.598.35

2008-2012 YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 1. SÜRGÜ )

7.000.0002008-2012

YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 1. SÜRGÜ )

6.000.000
7.000.000
5.000.000
6.000.000
4.000.000
5.000.000

3.000.000

4.000.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000 0

1
2
3
4
5
0
Özel Sektör
2.439.466
3.714.002
6.000.903
5.311.746
5.652.200
1
2
3
4
5
Çaykur
4.501.2653.714.002
3.996.0536.000.903
3.876.129
4.645.415
4.439.444
Özel
Sektör 2.439.466
5.311.746
5.652.200
Çaykur

4.501.265

3.996.053

3.876.129

80,00
80,00

YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
(1. Sürgü 08 -12 )
80,00
(1. Sürgü 08 -12 )
80,00

İLLERE GÖRE YAŞ ÇAY ALIM
( 2012
1. Sürgü
( 2012
1. Sürgü
) )

60,00 60,00
50,00 50,00
40,00 40,00
30,00

60,00

60,00

30,00

20,00

50,00

20,00

10,00

50,00

10,00

0,00

40,00

0,00

-10,00

40,00

30,00

-20,00 -10,00

17,57

30,00
20,00

17,57

20,00
10,00

0,00

70,00

70,00

79,76
79,76

70,00
70,00

0,00
10,00

4.439.444

YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI

İLLERE GÖRE YAŞ ÇAY ALIM

90,00
90,00

4.645.415

RİZE

RİZE

TRABZON

TRABZON

2,61

2,61

GİRESUN

GİRESUN

0,05824818
1
0,05824818

1
SAMSUN

SAMSUN

01/mm/ 02/mm/ 03/mm/ 04/mm/ 05/mm/
1900
190002/mm/
190003/mm/
190004/mm/
1900 05/mm/
01/mm/
69,09190057,16 1900
44,98 1900
52,05 1900
56,40 1900

-20,00

Çaykur
ÖzelÇaykur
Sektör

30,9169,09
42,8457,16
55,02 44,98
47,95 52,05
43,60 56,40
38,18
14,33
-10,04
4,10
12,79
Özel Sektör

Fark

Fark

30,91

42,84

55,02

47,95

43,60

38,18

14,33

-10,04

4,10

12,79

Kaynak: Rize Ticaret Borsası
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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SÜRGÜ

2008 - 2012 YILLARI 2. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
2008

TİCARET BORSASI ADI

2009

2010

2011

2012

%+-

RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

164.005.485

158.269.853

202.714.968

178.139.092

136.547.643

-23,35

ÇAYKUR

247.931.822

194.871.399

169.565.335

191.257.895

191.553.366

0,15

TOPLAM

411.937.307

353.141.252

372.280.303

369.396.987

328.101.009

-11,18

TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

30.819.838

32.629.794

40.224.660

31.608.487

22.916.350

-27,50

ÇAYKUR

56.793.116

47.771.194

37.052.839

43.179.865

45.702.066

5,84

TOPLAM

87.612.954

80.400.988

77.277.499

74.788.352

68.618.416

-8,25

GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

3.723.673

4.388.285

5.317.894

5.841.184

4.809.875

-17,66

ÇAYKUR

4.909.980

3.950.893

3.724.303

4.227.607

4.351.034

2,92

TOPLAM

8.633.653

8.339.178

9.042.197

10.068.791

9.160.909

-9,02

SAMSUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

712.642

895.516

974.440

213.092

-100,00

GENEL TOPLAM
309.634.918

246.593.486

210.342.477

238.665.367

241.606.466

1,23

ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI

199.261.638

196.183.448

249.231.962

215.801.855

164.273.868

-23,88

GENEL TOPLAM

508.896.556

442.776.934

459.574.439

454.467.222

405.880.334

ÇAYKUR % ORANI
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
TOPLAMDA FARK %'LERİ

60,84
39,16
21,69

55,69
44,31
11,38

45,77
54,23
-8,46

-10,69

52,52
47,48
5,03
RİZE
YAŞ ÇAYIN
İLLERE GÖRE TRABZON
GİRESUN
%'LİK
SAMSUN
DAĞILIMI

2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
( RİZE 2. SÜRGÜ )

250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

1
2
3
4
5
Özel Sektör 164.005.48 158.269.85 202.714.96 178.139.09 136.547.64
Çaykur
247.931.82 194.871.39 169.565.33 191.257.89 191.553.36
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59,53
40,47
19,05
80,84
16,91
2,26
0,00

2009

ÇAYKUR TOPLAM

2.
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SÜRGÜ
2008 - 2012 YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 2. SÜRGÜ )
2. SÜRGÜ

2008 - 2012 YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 2. SÜRGÜ )

60.000.000
50.000.000
40.000.000

60.000.000

30.000.000
50.000.000
40.000.000
20.000.000
30.000.000
10.000.000
20.000.000

0

1
2
3
4
5
Özel Sektör 30.819.838 32.629.794 40.224.660 31.608.487 22.916.350
Çaykur 0
56.793.116 47.771.194 37.052.839 43.179.865 45.702.066

10.000.000

1
Özel Sektör 30.819.838
Çaykur
56.793.116

2
32.629.794
47.771.194

3
40.224.660
37.052.839

4
31.608.487
43.179.865

5
22.916.350
45.702.066

2008 - 2012 YAŞÇAY İSTATİSTİK
GİRESUN
2. İSTATİSTİK
SÜRGÜ)
2008 - (2012
YAŞÇAY
( GİRESUN 2. SÜRGÜ)

6.000.000
6.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000
1.000.000
00

1 1
2 2
3 3
4
5
4
5
Özel
Sektör
3.723.673
4.388.285
5.317.894
5.841.184
4.809.875
Özel Sektör 3.723.673 4.388.285 5.317.894 5.841.184 4.809.875
Çaykur
4.909.980
4.351.034
Çaykur
4.909.980 3.950.893
3.950.8933.724.303
3.724.3034.227.607
4.227.607
4.351.034

90,00
80,00

90,00

İLLERE GÖRE YAŞÇAY DAĞILIMI
İLLERE(GÖRE
YAŞÇAY
2012 2.
Sürgü ) DAĞILIMI
80,84 ( 2012 2. Sürgü )

YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
YAŞÇAY
ÜRÜN
( 2. Sürgü
08 -ALIM
12 ) ORANLARI
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00

80,84

70,00

80,00

60,00

70,00

50,00

60,00

40,00

16,91

50,00
30,00
20,00
40,00

16,91

10,00
30,00
0,00

20,00
10,00
0,00

RİZE

RİZE

TRABZON

TRABZON

2,26

2,26

GİRESUN

GİRESUN

0,00

0,00

SAMSUN

SAMSUN

Özel

( 2. Sürgü 08 - 12 )

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00 1
-10,00
Sektör-20,00
60,84

2
55,69

3
45,77

5
59,53

347,48 440,47
5
FarkÖzel Sektör
21,6960,84
11,3855,69
-8,46 45,77
5,03 52,52
19,05 59,53
Çaykur
39,16
44,31
54,23
47,48
40,47
Fark
21,69
11,38
-8,46
5,03
19,05
Çaykur

39,16 1 44,31 2 54,23

4
52,52

Kaynak: Rize Ticaret Borsası
www.ulusalcaykonseyi.org.tr
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3. SÜRGÜ

3.

SÜRGÜ

2008 - 2012 YILLARI 3. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
2008

TİCARET BORSASI ADI

2009

2010

2011

2012

%+-

RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

119.283.272

122.197.194

185.293.748

125.872.667

134.865.654

7,14

ÇAYKUR

88.719.266

117.195.710

149.637.002

146.579.480

155.970.672

6,41

TOPLAM

208.002.538

239.392.904

334.930.750

272.452.147

290.836.326

6,75

TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

35.146.608

35.310.616

34.941.323

15.128.017

23.225.837

53,53

ÇAYKUR

16.294.478

25.119.701

33.441.397

32.489.980

36.322.784

11,80

TOPLAM

51.441.086

60.430.317

68.382.720

47.617.997

59.548.621

25,05

GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

5.635.310

4.354.164

6.993.589

5.733.560

4.318.618

-24,68

ÇAYKUR

2.060.391

2.047.145

2.821.613

2.591.353

3.010.050

16,16

TOPLAM

7.695.701

6.401.309

9.815.202

8.324.913

7.328.668

-11,97

772.653

1.976.679

155,83

SAMSUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR

713.268

595.327

1.389.800

GENEL TOPLAM
ÇAYKUR TOPLAM

107.074.135

144.362.556

185.900.012

181.660.813

195.303.506

7,51

ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI

160.065.190

161.861.974

227.228.660

146.734.244

164.386.788

12,03

GENEL TOPLAM

267.139.325

306.224.530

413.128.672

328.395.057

359.690.294

9,53

(

47,14
45,00
55,32
52,86
55,00
44,68
YILI
5,71 YAŞÇAY
10,00İSTATİSTİK
-10,64
YAŞ ÇAYIN
RİZE 3. SÜRGÜ
) RİZE
İLLERE GÖRE TRABZON
GİRESUN
%'LİK
SAMSUN
DAĞILIMI

54,30
45,70
8,60
80,86
16,56
2,04
0,549550275

200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

1
2
3
4
5
Özel Sektör 119.283.272 122.197.194 185.293.748 125.872.667 134.865.654
Çaykur
88.719.266 117.195.710 149.637.002 146.579.480 155.970.672
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2009

40,08
59,92
- 2012
TOPLAMDA FARK %'LERİ2008
19,84

ÇAYKUR % ORANI
ÖZEL SEKTÖR % ORANI

3. SÜRGÜ

2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK 3.
SÜRGÜ
( TRABZON 3. SÜRGÜ )
3. SÜRGÜ

40.000.000
35.000.000
2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
30.000.000
( TRABZON 3. SÜRGÜ )
25.000.000
40.000.000
20.000.000
35.000.000
15.000.000
30.000.000

10.000.000

25.000.000

5.000.000

20.000.000

15.000.000 0

1
10.000.000
Özel Sektör 35.146.608
Çaykur
16.294.478
5.000.000

0
Özel Sektör
Çaykur

1
35.146.608
16.294.478

2
35.310.616
25.119.701
2
35.310.616
25.119.701

3
34.941.323
33.441.397

3
34.941.323
33.441.397

4
15.128.017
32.489.980

4
15.128.017
32.489.980

5
23.225.837
36.322.784

5
23.225.837
36.322.784

2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 3. SÜRGÜ )

2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 3. SÜRGÜ )
7.000.000
6.000.000

7.000.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000
5.000.000
3.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

0

1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
Özel Sektör 5.635.310
4.354.164
6.993.589
5.733.560 54.318.618
Özel Sektör 5.635.310
4.354.164
6.993.589
5.733.560
4.318.618
Çaykur
2.060.391 2.047.145
2.047.145 2.821.613
2.821.6132.591.353
2.591.3533.010.050
3.010.050
Çaykur
2.060.391

İLLERE
YAŞÇAY
DAĞILIM
İLLEREGÖRE
GÖRE
YAŞÇAY
DAĞILIM
( 2012 3. Sürgü)

YAŞÇAY
ÜRÜN
ALIM ALIM
ORANLARI
YAŞÇAY
ÜRÜN
ORANLARI
( 3. Sürgü 08 -12)

( 2012 3. Sürgü)

100,00

100,00
80,00

80,86

80,86

80,00
60,00
40,00
60,00

16,56

20,00
40,00
0,00

20,00
0,00

16,56
RİZE

RİZE

2,04 0,54955027
5

2,04 0,54955027
5

TRABZON GİRESUN SAMSUN

TRABZON GİRESUN SAMSUN

( 3. Sürgü 08 -12)

70,00
60,0070,00
50,0060,00
40,00
30,0050,00
20,0040,00
10,0030,00
0,0020,00
-10,0010,00
-20,00 0,00

2
3
4
5
-10,00 1
-20,00
40,08
47,14
45,00
55,32
54,30
1
2
3
4
5
Özel Sektör 59,92
52,86
55,00
44,68
45,70
Çaykur
40,08
47,14
45,00
55,32
54,30
Fark
19,84
5,71
10,00 -10,64
8,60
Çaykur

Özel Sektör 59,92
Fark
19,84

52,86

55,00

44,68

45,70

5,71

10,00

-10,64

8,60

Kaynak: Rize Ticaret Borsası
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GENEL TOPLAM

GENEL
TOPLAM

2008 - 2012 YILLARI GENEL TOPLAM YAŞ ÇAY ALIMLARI
2008

TİCARET BORSASI ADI

2009

2010

2011

2012

RİZE TİCARET BORSASI

%+-

ÖZEL SEKTÖR

369.258.842

407.804.247

582.787.087

478.548.202

407.931.640

-17,31

ÇAYKUR

519.974.113

472.926.508

475.342.085

524.436.636

519.861.485

-0,88

TOPLAM

889.232.955

880.730.755

1.058.129.172

1.002.984.838

927.793.125

-8,10

ÖZEL SEKTÖR

81.755.902

88.690.657

110.916.106

80.923.371

72.591.525

-11,48

ÇAYKUR

118.657.933

110.617.475

104.632.647

117.079.562

123.623.205

5,29

TOPLAM

200.413.835

199.308.132

215.548.753

198.002.933

196.214.730

-0,91

ÖZEL SEKTÖR

11.798.449

12.456.451

18.312.386

16.886.490

14.780.693

-14,25

ÇAYKUR

11.471.636

9.994.091

10.422.045

11.464.375

11.800.528

2,85

TOPLAM

23.270.085

22.450.542

28.734.431

28.350.865

26.581.221

-6,66

ÖZEL SEKTÖR

2.297.948

1.261.490

2.202.228

42,72

TRABZON TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI

SAMSUN TİCARET BORSASI
4.624.091

3.334.608

GENEL TOPLAM

ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI

465.111.141

513.575.446

715.350.187

577.619.553

497.506.086

-16,10

ÇAYKUR TOPLAMI

650.103.682

593.538.074

590.396.777

652.980.573

655.285.218

0,35

1.115.214.823

1.107.113.520

1.305.746.964

1.230.600.126

1.152.791.304

-6,75

TOPLAM
ÜRETİLEN YAKLAŞIK
KURUÇAY

223.042.965

221.422.704

265.066.634

221.508.023

213.266.391

600.000.000
500.000.000

YAŞ ÇAYIN
İLLERE GÖRE
%'LİK
DAĞILIMI

RİZE
TRABZON
GİRESUN
SAMSUN

80,48
17,02
2,31
0,19

2009

2008 - 2012
46,39 YILLARI
54,78 YAŞÇAY
46,94GENEL
43,16
53,61
45,22
53,06
56,84
( RİZE
)
7,22
-9,57
6,12
13,69

41,71
ÇAYKUR % ORANI
(C391/C392)*100
TOPLAMDA FARK %'LERİ
#DEĞER!

ÖZEL SEKTÖR % ORANI

-3,86

400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0

1
2
3
4
5
Özel Sektör 369.258.84 407.804.24 582.787.08 478.548.20 407.931.64
Çaykur
519.974.11 472.926.50 475.342.08 524.436.63 519.861.48
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GENEL TOPLAM

2008 - 2012 YILLARI YAŞÇAY GENEL
( TRABZON )
GENEL

TOPLAM

140.000.000
120.000.000
100.000.000

2008 - 2012 YILLARI YAŞÇAY GENEL
( TRABZON )

80.000.000

140.000.000

60.000.000
120.000.000
40.000.000
100.000.000
80.000.000
20.000.000
60.000.000

0

1
2
3
4
5
Özel Sektör 81.755.902 88.690.657 110.916.10 80.923.371 72.591.525
20.000.000
Çaykur
118.657.93 110.617.47 104.632.64 117.079.56 123.623.20
40.000.000
0

1
Özel Sektör 81.755.902
Çaykur
118.657.93

2
88.690.657
110.617.47

3
110.916.10
104.632.64

4
80.923.371
117.079.56

2008 - 2012 YAŞÇAY GENEL
( GİRESUN )

5
72.591.525
123.623.20

2008 - 2012 YAŞÇAY GENEL
( GİRESUN )

20.000.000
18.000.000

20.000.000

16.000.000

18.000.000

14.000.000

16.000.000

12.000.000
14.000.000
10.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
8.000.000
6.000.000
6.000.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

4
5
1 1
2 2
3 3
4
5
Özel
Sektör
11.798.449
12.456.451
18.312.386
16.886.490
14.780.693
Özel Sektör 11.798.449
12.456.451
18.312.386
16.886.490
14.780.693
Çaykur
Çaykur
11.471.636
11.800.528
11.471.636 9.994.091
9.994.091 10.422.045
10.422.04511.464.375
11.464.375
11.800.528
İLLERE YAŞÇAY GÖRE GENEL DAĞILIM
İLLERE YAŞÇAY
GÖRE GENEL DAĞILIM
( 2012 Genel)

YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
YAŞÇAY
ÜRÜN
ALIM ORANLARI
(2008- 2012
Genel)

( 2012 Genel)

90,00
80,00
90,00
70,00
80,00
60,00
50,00
70,00
40,00
60,00
30,00
50,00
20,00
40,00
10,00
30,00
0,00

20,00
10,00
0,00

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00

80,48

80,48
17,02

2,31

17,02
RİZE

RİZE

TRABZON

TRABZON

GİRESUN

0,19

2,31SAMSUN 0,19

GİRESUN

SAMSUN

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00

(2008- 2012 Genel)

1
2
3
4
5
Özel Sektör 41,71 146,39 254,78 3
46,94 43,16
4
5
Çaykur
0,0041,71
53,6146,39
45,2254,78
53,06 46,94
56,84 43,16
Özel Sektör
Fark
0,00
7,22 -9,57 6,12 13,69

Çaykur

0,00

53,61 45,22 53,06 56,84

Fark

0,00

7,22

-9,57

6,12

13,69

Kaynak: Rize Ticaret Borsası
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ABD

127

ÇİN

306

PAKİSTAN

94

HİNDİSTAN

235

MISIR

87

VİETNAM

137

Kaynak: FAO

Kaynak: FAO

BAŞLICA ÇAY İTHALATÇISI
BAŞLICA ÇAY İHRACATÇISI
ÜLKELER (2010)
ÜLKELER (2010)
İLLERİN ÇAYLIK ALAN DAĞILIMI (2011)
ÜLKELER
İLİ

RUSYA
FEDERASYONU
RİZE

İNGİLTERE
TRABZON
ABD
ARTVİN
PAKİSTAN
GİRESUN
MISIR
ORDU
Kaynak: FAO

TOPLAM

MİKTAR
(BİNTON)
ÇAYLIK
ALAN
(DEKAR)

182
497.897
150
155.265
127
85.755
94
19.810
87
114

758.641

ÜLKELER

%
65,61
20,41
11,30
2,61
0,02

MİKTAR (BİNTON)

KENYA

418

SRİ LANKA

313

ÇİN

306

HİNDİSTAN

235

VİETNAM

137

Kaynak: FAO

100

Kaynak: FAO

İLLERİN ÇAYLIK ALAN DAĞILIMI (2011)
ALAN
İLİ
DÜNYA
KURUÇAYLIK
ÇAY
(DEKAR)
RİZE
ÜRETİMİ
(2010) 497.897

TRABZON
ÜLKELER
ARTVİN
ÇİN
GİRESUN
HİNDİSTAN
ORDU
KENYA
TOPLAM
SRİ LANKA
Kaynak: FAO

155.265
MİKTAR
(BİNTON)

85.755
1.467
19.810
991
114
399
758.641
282

20,41
11,30
2,61
0,02
100

ÜLKELER
ÇİN

MİKTAR
(BİNTON)

1.419

HİNDİSTAN

583

SRİ LANKA

218

KENYA

172

TÜRKİYE

235

VİETNAM

113

VİETNAM

198

ENDONEZYA

108

DÜNYA
KURU ÇAY
150
ENDONEZYA
ÜRETİMİ
(2010) 780
DİĞER ÜLKELER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
ÜLKELER

MİKTAR
4.502
(BİNTON)

DÜNYA
ÇAY TARIM
76
TÜRKİYE
ALANLARI
(2010)
429
DİĞER ÜLKELER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
ÜLKELER

MİKTAR
3.118
(BİNTON)

1.467

ÇİN ÇAYKUR
Kaynak:

1.419

HİNDİSTAN

991

HİNDİSTAN

583

KENYA

399

SRİ LANKA

218

SRİ LANKA

282

KENYA

172

ÇİN FAO ve ÇAYKUR
Kaynak:

66

DÜNYA ÇAY TARIM
65,61ALANLARI (2010)
%
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