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ÖNSÖZ

Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplu-
ma hizmet uygulamaları olmak üzere üç önemli fonksiyonu 

vardır. Yükseköğretim Kurulu’nun son yıllarda gündeme getirdiği ihti-
saslaşma ve üniversitelerin bulundukları bölgelere göre kendi aralarında 
farklılaşmaları noktasındaki yönlendirmesi de dikkate alındığında toplu-
ma hizmet uygulamaları konusunun ayrı bir önem kazandığını görmek-
teyiz. Üniversitelerin içinde bulundukları bölgenin sorunlarıyla ilgilen-
mesi ve topluma her açıdan yol gösterici olması ilkesinden hareket eden 
üniversitemiz son yıllarda çay konusunu öncelikli araştırma alanı kapsa-
mına almış ve bu konudaki projelere destekleme önceliği vermiştir. Yük-
seköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 
birlikte yürüttükleri “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma” programı kapsamında da üniversitemiz 2018 yılında çay 
alanında pilot üniversite olarak seçilmiştir. 

Çay; Ali Rıza Ertenlerin, Hulusi Karadenizlerin, Zihni Derinlerin, 
Esat Özoğuzların, Raşit Hatipoğluların ve Rizelilerin rüyası olan bir bit-
kidir. Çayın başkenti olarak ifade edilen Rize ilinde ve ilk çay fabrikasının 
(Zihni DERİN Çay Fabrikası) kurulmuş olduğu arazide yer alan Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin hayatımıza bu kadar girmiş olan çaya 
duyarsız kalması beklenemezdi. Bu anlamda Üniversitemiz bünyesinde 
çay konusuyla ilgili öğretim elemanlarımızdan oluşan Çay ve Çay Ürün-
leri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduk. Yine ihtisaslaşma kapsa-
mında Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nü kurduk. Bölgemize önem-
li bir katma değer sağlayan çayın marka değerini artıracak çalışmalar 
yapmak ve bahçeden bardağa kadar olan süreçlerin hepsini yeniden ele 
alarak değerlendirmek ve modernizasyonu sağlamak suretiyle çay bitki-
sinin daha uzun süre insanımıza hizmet etmesini sağlamak temel amaç-
larımızdan biridir. Üniversitemiz çay konusunda pilot üniversite olarak 
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belirlenmesinden sonra da bu konudaki çalışmalarını artırarak devam et-
tirmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de 17-18 Ekim 2019 tarihinde dü-
zenlenen Çay Çalıştayı’dır. Çalıştaya ülkemizin değişik üniversitelerinde 
görev yapan ve çay konusunda çalışmaları bulunan akademisyenler ile 
sektör temsilcileri davet edildi.

Elinizdeki bu kitapçıkta çayla ilgili birtakım bilgilerin yanı sıra ça-
lıştaya ilişkin bütün bilgiler, konuşmalar ve raporlar ile tüm paydaşların 
ortak görüşü ve değerli katkılarıyla yapılan çay sektörü mevcut durum 
analizi, sorunları ve çözüm önerileri yer almaktadır. Belirlenen öneriler 
ülkemiz çay sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, sektörün 
yaşadığı sorunların giderilmesinde yol haritası olacaktır. 

Çalıştayın düzenlenmesini sağlayan Çay İhtisaslaşma Koordina-
törlüğümüz, gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen akademisyenle-
rimiz, başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve ÇAYKUR olmak üzere kamu 
kurumlarımız, özel sektör, sanayicilerimiz ile oda, borsa ve birliklerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
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I. GİRİŞ
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I. GİRİŞ

Çay, öz kaynakların değerlendirilmesinde, istihdam yaratmada, 
diğer sanayi dallarına ham madde temin etmede ve yüksek 

katma değeriyle Doğu Karadeniz Bölge halkının ve çiftçilerin hayatlarını 
sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta önemli derecede etkileyen değerli 
bir tarımsal üründür. Yetiştiriciliğinin yapıldığı diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de üreticisi için önemli bir gelir kaynağı olan çay, aynı 
zamanda; yüksek eğimli ve dağlık bölgelerden oluşan engebeli arazilerin 
de ekonomiye kazandırılmasına fırsat veren ve ekonomide yeni katma 
değerler oluşturma potansiyeli yüksek, stratejik bir endüstri bitkisidir. 

Dünyada sudan sonra en çok tercih edilen bir içecek olan çay yine 
bu bitkinin farklı varyetelerinden hasat edilen yapraklarının değişik yön-
temlerle işlenmesi ile elde edilir. Çayın bu kadar popüler olması içerdiği 
aroma, tat ve tıbbi faydalarından kaynaklanmaktadır. Polifenol bileşik-
lerce zengin olan çay, antidiyabetik, antimikrobiyal, antioksidan ve yaş-
lanmayı geciktirici özellikler içeren çok sayıda farmakolojik özelliklere 
sahiptir. 

Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarım kürede yaklaşık 42 en-
lem derecesinden, Güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan 
kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Çin ve Hindistan çay bitkisinin yaygın 
olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. 
Dünyada çay tarımı yapılan toplam 50 ülke içinde, en fazla plantasyon 
alanına sahip olan ülke Çin’dir. Dünyada toplam çay üretim alanlarının 
yarısından fazlası Çin’e aittir. Bu ülkeyi sırasıyla, Hindistan, Sri Lanka, 
Kenya, Vietnam, Endonezya ve Türkiye izlemektedir. Kuru çay üretimin-
de de ilk sırada yer alan Çin aynı zamanda çay ihracatında dünya lide-
ridir. Türkiye, dünyada çay üretimi bakımından 6. sırada bulunmasına 
rağmen, kuru çay ihracatı ile dünya çay ticaretinde oldukça düşük bir 
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paya sahiptir. Ancak, Türkiye çay tüketimi bakımından yıllık 4 kg/kişi 
çay tüketimi ile dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 

Dünya çay üretiminde 6. sırada yer alan ülkemizin geleneksel ihraç 
ürünlerinden biri olan çay, Doğu Karadeniz Bölgesi bitkisel üretiminde 
önemli bir yere sahiptir. Gürcistan Cumhuriyeti sınırından, Trabzon’un 
Araklı- Karadere sınırına kadar olan Karadeniz kıyı şeridi ve yer yer 30 
km içerilere kadar giren ve yaklaşık l000 m yüksekliklere kadar uzanan 
yamaçlar, çay yetiştiriciliği için en elverişli bölge olması nedeniyle birinci 
sınıf çay bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Araklı Karadere’den başlaya-
rak Ordu’nun Fatsa ilçesine kadar uzanan bölge ise ikinci sınıf çay bölgesi 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde çay tarımı, küçük aile işletmeciliği 
şeklinde yapılmakta olup üreticilerin %80’i 5 dekar ve 5 dekarın altın-
da çay bahçelerine sahiptir. Bu üreticilerin sahip olduğu alan toplam çay 
alanın %56’sını oluşturmaktadır. Çay üretim alanının en yoğun olduğu 
bölge ortalama %65,2 oran ile Rize’dir. Bunu %20,7 ile Trabzon ili takip 
etmektedir. Artvin, Giresun ve Ordu illerinin bu oran içerisindeki payı 
ise yaklaşık %15’tir. Kuru çay üretimi bakımından da en önemli paya sa-
hip olan Rize’yi, sırasıyla Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip 
etmektedir.

Türkiye’de çay sektörü diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında 
nispeten yeni bir faaliyet görünümünde olmasına rağmen kısa süre içe-
risinde büyük gelişme göstermiştir. Ülkemizde çay üretimi 1924 yılında 
başlamış, ilk yaş çay yaprağı işleme fabrikası 1947 yılında Rize’de kurul-
muştur. 1950’li yıllarda kuru çay üretimi 25.000 tonun altında gerçekle-
şirken, yıllar içerisinde artarak 2013 yılında 225.000 tona, 2017 yılında ise 
234.000 tona yükselmiştir. Türkiye’nin 2018 yılı itibariyle toplam yaş çay 
üretimi 1.474.227.713 kg; yaş çay verimi ise 1.710 kg/da’dır.

 Rize ve Trabzon başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Ordu il-
lerinde çay tarımı yapan 200.000’den fazla üretici geçimini bu bitkiden 
karşılamaktadır. Dolayısıyla, bu değerli bitki bölge üreticisi için büyük iş 
fırsatı; ülkemiz ekonomisi için de büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

Üretilen çok farklı çay çeşitleri olsa da dünya çay ticaretinde en bü-
yük yeri tutan siyah ve yeşil çay üretimidir. Dünya çay üretiminin %58’i 
siyah çay, %30’u yeşil çay ve kalan %12’lik kısmı da oolong çay, beyaz 
çay, instant çay ve diğerlerinden oluşmaktadır. FAO raporlarına göre 
dünyada çay tüketimi artmaya devam ederken, siyah çayın tüketimdeki 
payı azalmakta, başta yeşil çay olmak üzere diğer çay çeşitlerinin oranı 
ve pazar payları artmaktadır. Dünyada en önemli yeşil çay üreticisi ül-
keler Çin ve Japonya iken siyah çayın en büyük üreticisi Hindistan ve 
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Kenya’dır. Oolong çayın en büyük üreticisi Çin ve Tayvan iken beyaz çay 
pazarının çok önemli bir kısmı Çin’in elindedir. 

Günümüzde geleneksel yöntemlerle üretilen siyah, yeşil, oolong ve 
beyaz çaya ilaveten yeni teknolojiler kullanılarak üretilen çay ve çay yan 
ürünleri de uluslararası çay ticaretinde yerini almaya devam etmektedir. 
Gerek gündelik yaşam tarzının değişmesi, gerek içecek sektöründeki re-
kabetçi koşullar, gerekse de çay tüketicisi olmayan bireyleri tüketici pro-
filine ekleyebilmek amacıyla geliştirilen yeni çay ürünleri ve çaydan elde 
edilebilecek katma değerli ürünler uluslararası pazarda alıcı bulmakta-
dır. 1960’lara kadar ticareti yapılan çayların büyük çoğunluğu dökme çay 
olarak pazarlanırken, bugün paketli çay, demlik ve fincan poşet çaylar, 
granül çay, preslenmiş çay, aromalı çay, kafeinsiz çay, çözünebilir hazır 
çay ve soğuk çaylar ile hem ürün yelpazesinde hem de tüketimde bir dö-
nüşüm başlamıştır. Ancak; Türkiye’de üretilen çayın tamamına yakını 
yurt içi piyasada tüketilmekte, ihracat olanakları ise gerek kalite farklılığı 
gerekse maliyetlerin yüksekliği nedeniyle düşük miktarda gerçekleştiril-
mekte olup, en büyük çay ihraç ürünümüzü ise dökme siyah çay teşkil 
etmektedir.

Uluslararası çay ticaretinde daha fazla yer alabilmek, marka ürün-
ler oluşturarak dünya piyasasında rekabet edebilecek bir konuma gelebil-
mek için ürün kalitesinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli 
kuru çay üretebilmek için de özellikle asıl ham madde kaynağını oluştu-
ran çay bitkisinin kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Ancak, ülkemizde tüm çay plantasyonlarının tohum ekimiyle yapılmış 
olması yabancı tozlanan bu bitkilerde hasat edilen yaprakların da verim 
ve özellikle kalite bakımından farklılık göstermesine yol açmaktadır. Bu 
durum yüksek kalitede standart ve homojen ürün elde edilmesinde ve 
dolayısıyla ihracatta sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, tatmin 
edici verime ve yüksek kaliteye sahip klonlar ve bu klonlara en uygun iş-
leme yöntemlerinin tespiti yanında katma değeri yüksek olan ve dünyada 
pazarlanabilir nitelikte nihai ürünlerin elde edilmesine yönelik yapılacak 
çalışmalar ülkemiz çay sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacaktır.

Yetiştiriciliğinde kimyasal ilaç, fabrikasyon aşamasında katkı mad-
desi kullanılmadan üretilen Türk çayı dünya pazarlarına tanıtılmalı ve 
dünya pazarlarına ihraç olanakları araştırılmalıdır. Ürünün pazara su-
num olanakları geliştirilerek ürün çeşitlemesi, reklam-tanıtım ve tüke-
timi artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Uluslararası çay 
pazarları hakkında doğru bilgiye sahip olunmalı ve teknolojik gelişmeleri 
yakından izlenmelidir. Türkiye’nin çay ihracatının arttırılmasında, önce-
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likle kaliteyi arttırıcı ve maliyeti düşürmeye yönelik önlemlerin alınması 
ve uygulamaya konulması, standartlara uygun yaş çay alımı ve kuru çay 
üretiminin yapılması, AR-GE çalışmalarına önem verilmesi gerekmekte-
dir. 

Bu nedenlerle, 82 milyonun yudumladığı çay konusunda bütün il-
gililer, istatistik verilerden başlayan yapısal ve ekonomik konuları içeren 
çok yönlü ve kararlı politikalar üretmek görevini üstlenmelidir. Bu konu-
da; başta çay ihtisas üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar, birlikler, sanayiciler, tüccarlar, 
üreticiler ve konuyla ilgilenen tüm kesimlerin iş birliği içerisinde olması, 
konu ile ilgili temel politikalar oluşturulması aşamasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. Bu doğrultuda ortaya konacak politika ve uygulamaların 
ciddiyetle ele alınması, yapısal sorunların üzerine gidilmesi, kamu ve 
özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanması; çayın geleceği açısından 
ehemmiyet arz etmektedir.

Bu noktada 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Rize’de Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Çay Çalıştayı, çayın gele-
ceğine yönelik çalışmaların planlanması açısından önemli bir başlangıç 
olmuştur. Sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı 5 ayrı grupta çaya iliş-
kin bütün konular ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve grup raporları ha-
zırlanmıştır. Hazırlanan bu kitapçıkta, her gruba ait sonuç raporlarının 
yanı sıra çalıştaya ilişkin bütün bilgiler yer almaktadır. Çayın geleceğinin 
belirlemesi bakımından bir yol haritası olma özelliği taşıyan bu kitapçığın 
çay sektörünün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz.

II. DÜNYA ve TÜRKİYE’DE ÇAYIN TARİHİ GELİŞİMİ
Çayın keşfi, anavatanı kabul edilen Çin coğrafyasında geçen bir 

hikâyede anlatılmaktadır. Bu hikâyeye göre M.Ö. 2737 yılında, Çin impa-
ratorlarından Shen Yung, dinlenmek için bir çay çalısının altında uzanır-
ken, içtiği sıcak suya bir çay yapağı düşer. Yaprağın aroması suya karışır 
ve imparator tattığı bu içeceğin lezzetini beğenir. Düşen yaprakların kay-
nayan suda oluşturduğu farklı renkteki karışım sevilir ve çay önce Çin’e, 
oradan da tüm dünyaya yayılır. 

Günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle çay 
çeşitli kültürlerde farklı kelimelerle adlandırılmaktadır. Hollanda (thee), 
İngiltere (tea), İspanya (té), Fransa (thé), Endonezya (teh) gibi ülkeler te 
isimlerini kullanırken, Türkiye (çay), İran (chay), Rusya (çay), Japonya 
(oça), Hindistan (şay) gibi ülkeler ise ça isimlerini kullanmaktadır. Ça ve 
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te kelimelerinin kaynağı çayın anavatanı olan Çin’den gelmektedir. Bu 
ülkeden yola çıkan çayın dünyaya yayılırken izlediği güzergah (deniz ya 
da kara yolu), aldığı isim üzerinde belirleyici rol oynamıştır.

M.Ö. 350 tarihine ait eski Çin sözlüğü Erh Ya’ya göre çay tarımı 
Çin’in Sichuan eyaletinde başlamış, Yangtze vadisinden aşağılara inerek, 
deniz kıyısındaki eyaletlere yayılmıştır. Çin’de çayla ilgili ilk detaylı araş-
tırma M.S.733-804 yılları arasında Lu Yu tarafından yapılmıştır. Çay Kita-
bı adlı bu eser ile çay üretimi ve tüketimi daha da yaygınlaşmıştır.

Japonların çayla tanışmasının 729 yılında gerçekleştiği düşünül-
mektedir. Japonya’nın çay tarihindeki etkisi ise Budist rahip Yeisei’nin ilk 
çay tohumlarını Çin’den Japonya’ya getirmesi ile başlamıştır.  Daha son-
ra çay, saraydan manastırlara ve oradan da toplumun tüm katmanlarına 
hızla yayılmıştır. Ancak Japon kültüründe çayın yaygın şekilde kullanıl-
maya başlanması 18. yüzyıldan sonra gerçekleşmiştir.

Çayın Avrupa’da ilk söz edilişi binlerce yıl sonra 1559 yılında ger-
çekleşmiştir. 1606 yılı ise çayın Avrupa ile tanıştığı yıl olarak tarihe geç-
miştir. Hollandalı ve Portekizli tüccarlar ilk kez Avrupa’ya Çin çayını 
tanıtmış ve Portekizliler Çin’in kıyı kesimi olan Macao’dan gemi ile Hol-
landalılar da Endonezya yolu ile Avrupa’ya çayı getirmiştir. 1635 yılından 
sonra Hollanda ve Fransa, Avrupa’da çay tüketimine öncülük etmiştir. 
1652 yılında İngilizler de çay ticareti yapmaya başlamıştır. 

Uzun ömürlü ve soğuk havaya dayanabilen bir yapıya sahip olan ve 
küçük yapraklardan oluşan çay bitkisi 1753 yılında Camellia sinensis ola-
rak adlandırılmıştır. 1800’lü yıllarda, Avrupa ve Amerika’da yavaş yavaş 
çay endüstrisi boy göstermeye başlamıştır. İngilizler bugün dünyanın en 
büyük çay yetiştirilen bölgelerinden sayılan Assam ve Seylan adasında 
çay bahçeleri oluşturmuştur. Bu dönemde Rusya’da da çaya olan talep 
artmaya başlamıştır. Çayı Amerika’ya ulaştıran kişi Peter Stuyvesant’tır. 
Bugün New York olarak anılan bölgeye yerleşen Hollandalı koloniler, 
Amerika’nın ilk çay tiryakileri olarak tarihe geçmişlerdir. 

19. yüzyılın başlarında artan çay tüketiminin karşılanmasında 
Çin’in pazarda tek başına söz sahibi olmasını engellemek için çay ticare-
ti Hindistan’a yönelmiştir. 19. yüzyıl öncesine kadar çay içme ile alakalı 
kaydı bulunmayan Hindistan şu an dünyanın en büyük çay üreticilerin-
den biridir. Hindistan’dan alınan çay tohumları 1903 yılından itibaren 
Kenya’da yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Ja-
ponya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun 
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olarak yapıldığı ülkelerdir. Dünyadaki çay tarım ve üretiminin büyük kısmı, 
en büyük tüketici konumunda olan Asya kıtasında yapılmaktadır. Son 
yıllarda Afrika kıtasındaki üretim artışı dikkat çekmektedir. 

Anadolu’nun coğrafi konumu itibariyle İpekyolu üzerinde bulun-
ması, Avrupa’dan önce çay ile tanışmasına olanak sağlamıştır hatta Türk-
lerin çay ile Anadolu’ya girmeden önce Orta Asya’da tanıştıkları düşü-
nülmektedir. Abdül’l Kayyum Nasıri’nin (1825-1902) Fevakihü’l–Cülesa 
isimli eserinde Hoca Ahmet Yesevi’nin (1093-1166) misafir olduğu Türk-
men komşunun evinde ilk kez içtiği sıcak çayın sıhhatine faydası dokun-
ması üzerine, bu içeceğin şifa niyetine içilmesi için dua ettiği söylenmek-
tedir. 

Çay üretmek için ilk deneme II. Abdülhamit zamanında l888 yılın-
da yapılmıştır. Bu deneme ile ilgili bilgiler “Coğrafyayı Sınai ve Ticari” 
adlı kitapta yer almaktadır. Söz konusu yazılı kaynakta; zamanın Ticaret 
Nazırı Esbak-ı İsmail Paşa’nın aracılığı ile Japonya’dan çay fidanları ve 
tohumlarının getirildiği ve getirilen bu tohum ve fidanların Bursa ilin-
de denendiği, ancak çay fidanlarının gelişme göstermediği, aynı çabanın 
1892 yılında tekrarlandığı ve ekolojik koşulların çay yetiştiriciliğine uy-
gun olmaması nedeniyle her iki denemeden de sonuç alınamadığı belir-
tilmektedir. 06.10.1894 tarihli ve 250 sayılı Orman, Madenler ve Tarım Ba-
kanlığı’ndan sadrazama yazılan belgede, çayın şifalı ve besleyici olduğu 
dile getirilmiş, ticari anlamda önemli bir konuma sahip olduğu belirtilmiş 
ve tarımı için uygundur onayı istenmiştir.

Çay tarımı ile ilgili ilk önemli girişim ise 1917 yılında olmuştur. Ba-
tum ve çevresinde incelemeler yapmak üzere, bölgeye aralarında Halkalı 
Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN’in de yer aldığı bir he-
yet gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, Batum 
ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay ve narenciye 
bitkilerinin yetiştirilebileceği belirtilmiştir. 
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Şekil 1. Sırasıyla Kazım Kartal (1), Zihni Derin (2), Murat Zırh (3)

Şekil 2. Rusya’dan sandıklarla getirilen ilk parti çay tohumu ve fidanları, Rize iskelesindeki tören
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I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde yaşanan işsizlik, ekonomik
ve sosyal bunalımlar dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına 
gelir kaynağı ve yeni iş alanlarının açılmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuştu-
rulması için, 1917 yılında hazırlanan rapor da dikkate alınarak, TBMM’de 
Rize ili ve Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay 
yetiştirilmesine dair 407 Sayılı 16 Şubat 1924 tarihli kanun kabul edilmiş-
tir. Bu kanuna göre başlatılan çay üretimi çalışmalarının yürütülmesinde 
Ziraat Umum Müfettişi Zihni DERİN görevlendirilmiştir. 1924 yılından 
1937 yılına kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile Ba-
tum’dan 1937 yılında 20 ton, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 40 ton çay 
tohumu ithal edilerek çay bahçesi tesisi çalışmalarına başlanmıştır. 1938 
yılında ilk çay ürünü hasat edilmiş ve 138 kg kuru çay elde edilmiştir. 

Şekil 3. “Rize Vilayetiyle Borçka Kazasında fındık, portakal,  limon,  mandarin ve çay yetiştiril-
mesi hakkındaki kanun”un bir bölümü
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Şekil 4. Rize Bahçe Kültürleri İstasyonu’nda yetiştirilerek  Rize halkına dağıtılmak üzere tahta 

kasalarla araca yüklenen çay fidanları (1940)

                                     

 Şekil 5. Merkez Fidanlığında çay yapraklarının nasıl toplanacağı öğretiliyor (1941)
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1940 yılında çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve 
üretimi, girdi ve kredi sübvansiyonları ile önemli ölçüde desteklenmiş, 
ayrıca bahçe tesis edeceklere arazi vergisi bağışıklığı ve çay bahçesi ruh-
satnamesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunun yayınlanmasın-
dan sonra çay tarım alanları hızla genişlemeye başlamıştır. Bu tarihten 
sonra da muhtelif kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları ile Araklı’dan Sarp 
sınır kapısına kadar olan yerler ile Ordu ve Giresun illeri çay yetiştiriciliği 
alanları olarak belirlenmiştir. 1942 yılında çıkarılan 4223 sayılı Kahve ve 
Çay İnhisarı Kanunu ile çayın tüketim amacıyla Türkiye’ye sokulması, 
yurt içinde satılması devlet tekeline bırakılmıştır. Yaş çay ürününün satın 
alınması işlenmesi paketlenmesi ve pazarlanması 1946 yılında Ziraat İşle-
ri Kurumuna verilmiştir.

Şekil 6. Adı daha sonra ‘Zihni Derin’ olarak değiştirilen Rize Çay Fabrikası’nın inşaatı  (1946) 
(Şu anda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi olarak kullanılmaktadır.)

Ülkemizde ilk çay fabrikası olan Merkez Çay Fabrikası, Rize ili Fe-
ner Mahallesinde 60 ton/gün kapasiteli olarak 1947 yılında işletmeye açıl-
mıştır. Adı daha sonra Zihni Derin Fabrikası olarak değiştirilen fabrikada 
1950 yılında ekonomik boyutta üretime geçilmiştir.  

 Türkiye’ de çay üretiminin artması bölgenin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınması, geliştirilmesi ve göç olgusunun yarattığı sosyal prob-
lemleri azaltmak amacıyla, çay tarım ve sanayi uzun yıllar devlet tarafın-
dan desteklenmiş ve teşvik edilmiştir.  Üretimin yıllık tüketim ihtiyacını 
karşılamaya başladığı 1960’lı yıllarda ise teşvikler azaltılmış bir süre son-
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ra ise durdurulmuştur.  1963 yılına kadar ithalat ile karşılanan iç tüketim 
talebi, 1963 yılından sonra yurt içi üretim ile karşılanmaya başlanmıştır. 
1950-1960 yılları arasında tesis edilen çay bahçesi alanı 137.000 dekar ve 
üretici sayısı 63.500 kişi olarak belirlenirken; 1960-1965 yılları arasında ise 
çaylık alan 214.000 dekar ve üretici sayısı ise 100.000 olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasın-
da Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 yılları arasında ise 
Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülmüştür. 
Çay tarımı ve sanayisinin ekonomik ve sosyal yönden daha etkin hale 
getirilmesi amacıyla 1971 yılında 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu çıkarıl-
mış, çıkarılan bu kanun ile çay ile ilgili tüm faaliyetler, bir iktisadi devlet 
kuruluşu olarak kurulan Çay Kurumuna (ÇAYKUR) devredilmiştir. 1973 
yılından 1984 yılına kadar ÇAYKUR, ülkenin tarım politikasına uygun 
olarak tekel konumunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 1984 yılına kadar 
devlet tekeli altında sürdürülen çay işletmeciliği 1984 tarih ve 3092 sayılı 
“Çay Kanunu” ile serbest bırakılarak ÇAYKUR tekel konumundan çıka-
rılmıştır. Kanunun 1. maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay işleme 
ve paketleme fabrikaları kurup işletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaş çay 
yaprağını doğrudan üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiş ve günü-
müze kadar bu şekilde bir politika izlenmiştir.

 Geçmişten günümüze yapılan düzenlemeler ve yaşanan gelişme-
ler sonucunda 2020 yılına yaklaştığımız bu günlerde çay, Doğu Karade-
niz Bölge halkının hayatını sosyal, ekonomik ve çevresel boyuta önemli 
derecede etkileyen değerli ve stratejik bir tarımsal ürün haline gelmiştir.
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III. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ, TÜKETİMİ
VE TİCARET

Dünya Çay Üretim Alanları ve Üretim Miktarı
Dünyada çay üretimi, tropik ve subtropik iklim kuşaklarında yer 

alan ülkelerde yapılmaktadır. Çay iklim bakımından bol yağışlı ve sıcak 
alanlarda yetişmektedir. Bitkinin normal gelişebilmesi için toplam yıl-
lık yağışın 2000 mm’den az olmaması ve aylara göre yağış dağılımının 
düzenli olması gerekmektedir. Çay tarımında yetiştiricilik, genel olarak 
tohum ve çelikle çoğaltılan fidanlarla yapılmaktadır. Tropikal ve ekva-
toral bölgelerde 12 ay süresince çay tarımı yapılırken yüksek enlemlerde 
(örneğin Türkiye ve İran) yılın sadece 6 aylık diliminde çay üretimi ger-
çekleştirilmektedir.

Dünyada çay üretim alanları 3.775.816 hektar, kuru çay üretim mik-
tarı ise 5.508.584 tona ulaşmıştır (FAO, 2017). Çay üreticisi ülkeler içeri-
sinde Çin 2.473.443 ton üretim miktarı ile ilk sırada yer alırken, Çin’i sı-
rasıyla Hindistan (1.325.050 ton), Kenya (439.857 ton), Sri Lanka (349.699 
ton), Vietnam (260.000 ton), Türkiye (234.000 ton) ve Endonezya (139.362 
ton) takip etmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Dünya Çay Üretim Verileri (FAO, 2017)

En Fazla Üretim Yapan 
Ülkeler

Üretim Miktarı 
(ton)

Üretim Alanı (ha) Verim

 (kg/da)
Çin 2.473.443 2.224.261 111,20

Hindistan 1.325.050 621.610 213,16
Kenya 439.857 218.538 201,27
Sri Lanka 349.699 233.909 149,50
Vietnam 260.000 123.188 211,06
Türkiye 234.000 82.108 284,99
Endonezya 139.362 113.692 122,58
Myanmar 104.743 88.806 117,95
İran 100.580 15.848 634,65
Bangladeş 81.850 53.856 151,98
GENEL TOPLAM 5.508.584 3.775.816 2198,34

FAO raporlarına göre dünyada çay tüketimi artmaya devam eder-
ken, siyah çayın tüketimdeki payı azalmakta, başta yeşil çay olmak üzere 
diğer çay çeşitlerinin oranı ve pazar payları artmaktadır (Şekil 1).
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            Şekil 1. Dünya siyah ve yeşil çay üretimi (FAO 2016)

Türkiye Çay Üretim Alanları ve Üretim Miktarı
Türkiye’de yaş çay üretimi sadece 5 ilde yapılmaktadır. Bu illerde 

toplam 197.169 üretici çay yetiştiriciliği yapmaktadır. Rize 125.226 üretici 
sayısı ile en fazla üreticiye sahip ilimiz konumundadır. Üretici sayısı yö-
nünden Rize’yi sırasıyla Trabzon (46.059), Artvin (18.951), ve Ordu- Gire-
sun (6.908) illeri takip etmektedir (Tablo 2). Türk çay sektöründe toplam 
275 tane fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR ve 229’u özel 
sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 216’sı Rize’de, 34’ü Trab-
zon’da, 13’i Giresun’da, 11’i Artvin’de, 1 tanesi de Ordu’da bulunmaktadır 
(ÇAYKUR, 2018).

Ülkemizde toplam 836.109 da olan çay dikili alanlarının %67’si 
Rize, %20’si Trabzon, %11’i Artvin ve %2’si de Giresun, Ordu illerinde 
bulunmaktadır. 2018 yılı çay sezonunda toplamda 1.474.227.713 kg yaş 
çay üretimi yapılmıştır. Bu yaş çaydan 297.000 ton kuru çay elde edilmiş-
tir. Üretilen yaş çayın %50’si özel sektör ve %50’si ÇAYKUR tarafından iş-
lenmiştir. Çay üretiminde en önemli il olan Rize, Türkiye toplam yaş çay 
üretiminde %68’lik paya sahiptir. Bunu Trabzon ili %19,6 oran ile takip 
etmektedir. Artvin ( %10), Giresun (%2,3) ve Ordu (%0,1) illerinin üretim-
deki payı ise  %12,4’tür (Şekil 2).
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   Şekil 2. Türkiye yaş çay üretimi (TÜİK, 2018)

Dünya Çay Tüketimi
Dünya Çay Raporu 2016 yılı verilerine göre, dünyada 7,3 milyar nü-

fus ele alınmış ve çay tüketimi yıllık kişi başı 500 g olarak belirlenmiştir. 
Bu rapora göre Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde siyah çay; Çin, Japonya, 
Asya gibi ülkelerde ise yeşil çay tüketimi daha fazladır. Dünya yıllık çay 
tüketiminde 4 kg/kişi çay ile Türkiye 1. sırada yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Ülkelere göre kişi başına düşen çay tüketimi (FAO, 2016) 
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FAO raporuna göre, dünyada çay tüketimi 2007 yılından itibaren 
sürekli artmış ve 2016 yılında yaklaşık 5500 bin tona ulaşmıştır (Şekil 4).

                      Şekil 4. Dünya Çay Tüketimi (FAO, 2007-2016)

Dünya Çay Ticareti
Dünya çay ihracatında Kenya 467.024 ton çay ile ilk sırada yer al-

maktadır. Kenya’yı Çin (367.585 ton) ve Sri Lanka (286.863 ton) takip et-
mektedir. Türkiye ise toplam çay ihracatında 11. sıradadır (Şekil 5).

  Dünya Çay Ticareti 

Dünya çay ihracatında Kenya 467.024 ton çay ile ilk sırada yer almaktadır. Kenya’yı 
Çin (367.585 ton) ve Sri Lanka (286.863 ton) takip etmektedir. Türkiye ise toplam çay 
ihracatında 11. sıradadır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Dünya Çay İhracatı (FAO, 2017) 

Türkiye'de çay ihracatı 1970 yılında başlamıştır. 1970 yılından önce ülkemizin çay 
üretimi tüketimine yetmediğinden ülkede çay ithalatı yoluna gidilmiştir. Zamanla çay tarım 
alanlarının gelişmesi ve üretimin artmasıyla birlikte, çay üretimi ülke tüketimini karşılar hale 
gelmiş ve fazla stok artışıyla çay ihracatının da yolu açılmıştır. Ancak ülkemizde çay üretim 
maliyetleri diğer ülkelere oranla yüksek olduğundan çay ihracatında yeterli seviyeye 
ulaşamamıştır. Çay tekelinin kaldırılıp özel sektörün de çay üretimine başlamasıyla çay 
ihracatında kar elde edilmeye başlanmış ve ülkemizin çay ihracatı daha istikrarlı hale 
gelmiştir (Şekil 6). 
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Türkiye’de çay ihracatı 1970 yılında başlamıştır. 1970 yılından 
önce ülkemizin çay üretimi tüketimine yetmediğinden ülkede çay itha-
latı yoluna gidilmiştir. Zamanla çay tarım alanlarının gelişmesi ve üreti-
min artmasıyla birlikte, çay üretimi ülke tüketimini karşılar hale gelmiş 
ve fazla stok artışıyla çay ihracatının da yolu açılmıştır. Ancak ülkemiz-
de çay üretim maliyetleri diğer ülkelere oranla yüksek olduğundan çay 
ihracatında yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Çay tekelinin kaldırılıp özel 
sektörün de çay üretimine başlamasıyla çay ihracatında kar elde edilmeye 
başlanmış ve ülkemizin çay ihracatı daha istikrarlı hale gelmiştir (Şekil 6).

Dünya Çay Ticareti

Dünya çay ihracatında Kenya 467.024 ton çay ile ilk sırada yer almaktadır. Kenya’yı 
Çin (367.585 ton) ve Sri Lanka (286.863 ton) takip etmektedir. Türkiye ise toplam çay
ihracatında 11. sıradadır (Şekil 5).

Şekil 5. Dünya Çay İhracatı (FAO, 2017)

Türkiye'de çay ihracatı 1970 yılında başlamıştır. 1970 yılından önce ülkemizin çay
üretimi tüketimine yetmediğinden ülkede çay ithalatı yoluna gidilmiştir. Zamanla çay tarım
alanlarının gelişmesi ve üretimin artmasıyla birlikte, çay üretimi ülke tüketimini karşılar hale 
gelmiş ve fazla stok artışıyla çay ihracatının da yolu açılmıştır. Ancak ülkemizde çay üretim
maliyetleri diğer ülkelere oranla yüksek olduğundan çay ihracatında yeterli seviyeye 
ulaşamamıştır. Çay tekelinin kaldırılıp özel sektörün de çay üretimine başlamasıyla çay
ihracatında kar elde edilmeye başlanmış ve ülkemizin çay ihracatı daha istikrarlı hale 
gelmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Türkiye’nin yıllara göre çay ihracatı (FAO, 2018)
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Şekil 6. Türkiye’nin yıllara göre çay ihracatı (FAO, 2018)

Türkiye’nin ihracat yaptığı en önemli ülkeler Belçika, Gürcistan, Al-
manya, KKTC,  Hollanda, ABD ve Fransa’dır.  

Dünyada, çay üretimi yapılamayan veya ülke üretiminin tüketi-
mi karşılayamadığı ülkeler çay ithalatı yoluna gitmektedir. Bu da çayı 
ekonomik ve ticari açıdan daha değerli kılmıştır. Çay üretimi yapmayıp, 
çay ithalatına giden ve ithal ettiği çayı tekrar diğer ülkelere ihraç eden 
ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. ABD, Kanada, Suudi Arabistan, 
İsviçre, Rusya ve bazı AB (Avrupa Birliği) ülkeleri İngiltere gibi tutum 
izlemektedir.

Dünya toplam çay ithalatı 1.921.116 tondur. 2017 yılında ithalat mik-
tarlarında 183.496 tonla Pakistan 1. sırada, 168.785 tonla Rusya Federas-
yonu 2. sırada ve 126.299 tonla ABD 3. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 
ithalat miktarı oldukça az olup 22.076 tonluk ithalat miktarı ile 20. sırada-
dır (Şekil 7). Türkiye’nin çok az bir çay ithalatı olmakla birlikte en fazla it-
halat yapılan ülke Sri Lanka (%75) ’dır. Kenya ise %13’lük pay ile 2. sırada 
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yer almaktadır.

 

Türkiye’nin ihracat yaptığı en önemli ülkeler Belçika, Gürcistan, Almanya, KKTC,  
Hollanda, ABD ve Fransa’dır.   

Dünyada, çay üretimi yapılamayan veya ülke üretiminin tüketimi karşılayamadığı 
ülkeler çay ithalatı yoluna gitmektedir. Bu da çayı ekonomik ve ticari açıdan daha değerli 
kılmıştır. Çay üretimi yapmayıp, çay ithalatına giden ve ithal ettiği çayı tekrar diğer ülkelere 
ihraç eden ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. ABD, Kanada, Suudi Arabistan, İsviçre, 
Rusya ve bazı AB (Avrupa Birliği) ülkeleri İngiltere gibi tutum izlemektedir. 

Dünya toplam çay ithalatı 1.921.116 tondur. 2017 yılında ithalat miktarlarında 183.496 
tonla Pakistan 1. sırada, 168.785 tonla Rusya Federasyonu 2. sırada ve 126.299 tonla ABD 3. 
sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithalat miktarı oldukça az olup 22.076 tonluk ithalat 
miktarı ile 20. sıradadır (Şekil 7). Türkiye’nin çok az bir çay ithalatı olmakla birlikte en fazla 
ithalat yapılan ülke Sri Lanka (%75) ’dır. Kenya ise %13’lük pay ile 2. sırada yer almaktadır. 

 

        Şekil 7. Dünya kuru çay ithalatı (FAO, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

Dünya Kuru Çay İthalatı (ton)

Şekil 7. Dünya kuru çay ithalatı (FAO, 2017)



32

ÇALIŞTAY KONULARIMIZ

ÇAY TARIMI
GIDA VE İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ

KURU ÇAY ÜRETİMİ 
VE PAZARLAMA

ENERJİ-MAKİNE, 
MEKANİZASYON VE 

ALTYAPI
TURİZM

BAHÇELERİN 
YENİLENMESİ

TOPRAK 
REHABİLİTASYONU 

VE GÜBRELEME

MAKİNELİ TARIM

BUDAMA

HASAT VE NAKLİYE

HASTALIK VE 
ZARARLILAR

ÇAY İŞLEME 
TEKNOLOJİSİ VE 
YENİ TRENDLER

İŞLEMEDE 
STANDARDİZASYON

ALTERNATİF GIDA 
ÜRETİMİ/DİĞER 

ALTERNATİF 
ÜRÜNLERİN 

ÜRETİMİ

AMBALAJLAMA 
TEKNOLOJİSİ

SAĞLIK

OKSİDASYON

YALIN ÜRETİM 
VE TOPLAM 

KALİTE ÜRETİMİ

ÜRETİM 
MALİYETLERİ

DEĞER ZİNCİRİ

ÜRÜN 
ÇEŞİTLENDİRME

MARKALAŞMA

AMBALAJLAMA

FİYATLANDIRMA

PAZARLAMA 
İLETİŞİMİ

ENERJİ VE 
ALTERNATİF ENERJİ 

KAYNAKLARININ 
BELİRLENMESİ

MALİYET AZALTIMI

PROSES 
SÜRELERİNİN 
KISALTILMASI

MEVCUT YAPIDAKİ 
SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TEMEL 
PROSESLERE 
ALTERNATİF 
ÇÖZÜMLER

OTOMASYONA 
GEÇİŞ

ÇAY-KÖY

ÇAY TURİZMİ 
KONSEPTİ İLE 
ALTERNATİF 
FAALİYETLER

ÇAY ODAKLI 
TURİZMİN GELİRİNİ 

ARTIRICI 
FAALİYETLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇAY TURİZMİ

DÜNYADAKİ İYİ 
ÖRNEK 

UYGULAMALARI



32 33

1. ÇAY TARIMI

Konu Başlıkları

• Bahçelerin Yenilenmesi
• Toprak Rehabilitasyonu ve Gübreleme
• Makineli Tarım
• Budama
• Hasat ve Nakliye
• Hastalık ve Zararlılar
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1.1. BAHÇELERİN YENİLENMESİ

1.1.1. MEVCUT DURUM
Ülkemizde çay bahçelerinin tamamı başlangıç yıllarında Eski Sov-

yetler Birliği’nden getirilmiş olan Çin çayı, Assam çayı varyetelerinin me-
lez tohumları ile kurulmuş olan çaylıklardır. Çay bitkisinde tohumla ço-
ğaltma, yabancı tozlanma nedeniyle, genotipte sürekli açılmalara neden 
olmuştur. Bunun sonucunda, ülkemizde aynı çay bahçesinde bile verim, 
kalite ve çevre koşullarına adaptasyon gibi özellikler bakımından farklı 
olan çay ocakları oluşmuştur. Bu çay bahçelerinden istenilen kalitede ça-
yın alınamaması sonucunda da ülkemizde çay bahçelerinin yenilenmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Daha nitelikli çay bitkileriyle çay bahçelerinin yenilenmesi ama-
cıyla ÇAYKUR tarafından araştırma faaliyetleri 1970’li yıllardan itibaren 
başlamıştır. Yürütülen ilk çalışmalarda belirlenen kaliteli çay klonları ile 
standardize edilmiş bahçelerin kurulması hedeflenmiştir. 1984-1986 yılla-
rında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte çay fidanı üretimi 
ve ilk standart çeşitlerle bahçelerin kurulma çalışmaları da devam etmiş-
tir. Bu çalışmalarda çay bitkisinde kalite artmadan çaydan elde edilecek 
ürünlerde de kalitenin artırılamayacağı ve mevcut çaylıklarda aynı par-
selde farklı dönemlerde hasada gelen çay bitkileri nedeniyle işgücünde 
de ciddi problemler yaşandığı vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda farklı özelliklere sahip 64 genotip belirlenmiş ve öne çıkan 6 geno-
tip (Zihni Derin, Ali Rıza Erten, Çaykur 1, Çaykur 2, Çaykur 3, Çaykur 4) 
2013 yılında çeşit olarak tescil edilmiştir. Çeşitlerin tescil edilmesinden 
sonra 2011-2015 yıllarında yerel adaptasyon denemelerini yürütmek üze-
re 6 ilçede model bahçeler kurulmuştur.  Ancak yürütülen bu ilk çalışma-
ların bölgede yaygın etkisi sınırlı kalmıştır. 

2010 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazır-
lanan Çay Eylem Planı kapsamında çayda sürdürülebilir bir kalite sağla-
mak amacıyla çay bahçelerinin yenilenmesi gerektiği yeniden gündeme 
gelmiştir. BÜGEM tarafından hazırlanan bir proje Kalkınma Bakanlığına 
bu kapsamda sunulmuş ancak henüz uygulamaya geçirilememiştir. 

Tüm bu sorunlar dikkate alınarak Ülkemizde ulusal çay gen havuz-
larını oluşturarak yeni çeşitler geliştirmek üzere, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi ve ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Ens-
titüsü ile birlikte Doğu Karadeniz Çay Üretim Bölgesi’nden seleksiyonla 
elde edilecek olanlar ile ÇAYKUR’un elinde bulunan mevcut çay genetik 
kaynakları karakterize edilerek yüksek verim ve kaliteli, siyah, yeşil, be-
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yaz ve oolong çay gibi farklı üretim proseslerine uygun çay genotiple-
rinin tespit edilmesi, ticari değeri yüksek ve  dünya pazarında rekabet 
edebilecek çay çeşit adaylarının belirlenmesi amacıyla 4 il ve 31 ilçede 
yürütülen kapsamlı bir TÜBİTAK 1007 projesi başlatılmıştır. Proje kapsa-
mında, şu ana kadar gen havuzuna aktarılmak üzere 760 farklı çay geno-
tipinin çoğaltımı başarıyla tamamlanmıştır. Projede en az 2000 farklı çay 
genotipi ile 2 ayrı çay gen havuzu oluşturulması ve farklı üretim proses-
leri (beyaz, yeşil, oolong, siyah)’ne uygun 12 çay çeşidinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca, sertifikalı çay fidanları ile yaklaşık 1.000 dekarlık alanda 
üreticilerinde uygulamaları görebileceği pilot bir çay yenileme projesinin 
BÜGEM ve ÇAYKUR ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay 
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü işbirliği ile hayata geçirilmesi için çalışma-
lar başlatılmıştır.  Bu proje kapsamında öncelikli olarak % 20’den az eğim-
li, mümkün olduğunca toplu ve resmi kayıtlara göre yenileme ihtiyacı 
olduğu tespit edilen çay bahçelerinin yenilenmesi planlanmıştır. Yenile-
necek çay bahçelerinin sahiplerinin ürün kaybı sonucu oluşan zararları-
nın da karşılanacağı bir destekleme sistemi de öngörülmektedir. Projenin 
en önemli aşamalarından biri olan sertifikalı çay fidanı üretimi için bu ko-
nuda uzmanlaşmış kamu, araştırma ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği 
yapılması gerekmektedir. Böylece bölgeden selekte edilmiş adaptasyon 
kabiliyeti yüksek yerli çeşitlere ait çay fidanlarına fidan desteği verilecek 
bir sistemin kurulmasının mümkün olabileceği bildirilmiştir. Üretilecek 
çay çeşitlerinin belirlenmesi ile ilgili ÇAYKUR ve Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nin birlikte yürütmekte olduğu TÜBİTAK 1007 projesinin 
çıktıları önemli olacaktır.

Çay ülkemiz ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi bitkisel üretiminde 
önemli bir yere sahiptir. Ancak; gübreleme, budama, hastalık ve zararlı-
larla mücadele gibi yetiştirme tekniklerine yönelik uygulamalardaki ek-
sikliklerden dolayı birim alandan gereken verim alınamamaktadır. Ay-
rıca çay bahçelerinin yıllar geçtikçe yaşlanması ve verimden düşmesi de 
üretim problemlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden çay bahçelerinin 
ıslahı ve verimliliğinin artırılması önem kazanmaktadır.
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1.1.2. SORUNLAR
Ülkemiz için stratejik ürün olarak değerlendirilen çay bitkisinin gü-

nümüzdeki en önemli sorunu çay bahçelerinin tamamının tohumla tesis 
edilmesi nedeniyle homojen çay bahçelerinin bulunmaması ve bu bahçe-
lerde de budama, hasat ve gübreleme aşamalarında yapılan eksiklikler 
nedeni ile gün geçtikçe verim ve kalitenin düşmesidir. Dünya markası 
olma yolunda iddiaları bulunan, ancak çaylıkları ekonomik anlamda kul-
lanılamayan Türkiye’nin dünya pazarında rekabet edebilecek yeni çay çe-
şitlerine ihtiyacı vardır ve gerekli faaliyetlere bir an önce başlaması önem 
arz etmektedir.

Yaprağını dökmeyen çay bitkisi doğada kendi haline bırakıldığında 
bir ağaç görünümü alarak, yaklaşık 100 yıl yaşar. Ürün vermeye 4 yaşın-
dan itibaren başlar ve 10- 15 yaşından sonra ekonomik verime ulaşır. Eko-
nomik ömrü ise 50-60 yıldır. Bu nedenle, Türkiye’de çaylıkların çoğunun 
gelecek yıllar içerisinde yenilenmesi zorunludur. Yeni bahçelerin verim 
ve kalite açısından üstün nitelikli klonlarla kurulması gerekmektedir. Bu 
bakımdan dünya markası olma yolunda iddiaları bulunan, çaylıklarının 
ekonomik ömrü tamamlanmaya başlayan Türkiye, bu faaliyetlere bir an 
önce başlamalıdır.

1.1.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay bahçelerinin yenilenmesinde dünyada çay üreten birçok ül-

kede yenilenme faaliyetleri tüm alanlarda değil sadece toplam 
alanının % 2-5’inde uygulanarak 20 ile 50 yıllık geniş bir prog-
ramlı sürece yayılmaktadır. Ülkemizde de çay üretim bölgeleri 
ve çaylıkların kurulma yılına göre bir değerlendirme yapılarak 
çaylıkların yenilenmesi için tüm paydaşların katılımıyla sistemli 
bir planlama yapılması gerekmektedir. 

• Yenilenecek çay bahçelerinde iyi bir planlama için arazi ve bitki-
ye ait tüm özellikler ortaya konulmalıdır.  

• Bu bilgiler doğrultusunda, çay bitkilerinin 50 yaşın üzerinde ol-
duğu ve bahçe eğiminin düz veya hafif eğimli (% 25-40) olması 
gibi kriterlere göre öncelikle belirlenecek çay bahçelerinden baş-
lanması başarıyı arttıracaktır. 

• Çay bahçelerinin yenilenmesi kısım kısım yapıldığı takdirde 
erozyon riski gibi önemli bir problem de oluşmayacaktır. 

• Ayrıca, çay üreticilerinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi yanında, 
çay bahçelerinin yenilenmesi konusunda Çay Kanunu kapsamın-
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da yasal düzenlemeler ile mali yönden de desteklenen bir siste-
min oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Çaylıkların yenilenmesinde kullanılacak çay çeşitlerine ait
fidanların yetkili üreticisi kuruluşlar tarafından ismine doğru ve
hastalıksız kitlesel fidan üretimi (doku kültürü,  çelikle üretim
vb.) yapılarak üreticilere ulaştırılması da önem arz etmektedir.

• Bu yenilenme çalışmalarının yapılacağı projeler için DOKAP gibi
kuruluşlardan destek alınarak ilgili tüm paydaşların katkısıyla
çalışma yürütülmelidir.

• Kurulacak yeni çay bahçelerinde mümkün olduğunca arazi top-
lulaştırmaları yapılarak, çay bitkilerinin dikim sisteminde iş gü-
cünü de azaltmak için modern makineli tarıma uygun olarak
(makineli çapalama, gübreleme, budama ve hasat işlemlerin ya-
pılacak şekilde) planlama yapılmalıdır.

• Eski çay bahçelerinin söküm işlemleri için hangi makinelerin na-
sıl kullanılabileceği belirlenmeli, gerekirse Recep Tayyip Erdo-
ğan Üniversitesi ve ÇAYKUR öncülüğünde yapılacak çalışmalar-
la yeni ekipmanlar geliştirilmelidir.

• Yenileme yapılamayacak çay bahçeleri farklı uygulamalar ile re-
habilite edilmelidir. Bu nedenle sökülmeyen çay bahçelerinde de
mutlaka farklı rehabilitasyon uygulamalarına (budama, gübre-
leme, çapalama vb.) yer verilmelidir. Ayrıca, eski bahçelerin sö-
külmesi sonrasında, çay bahçeleri yenilenecek alanlarda toprak
yapısının iyileştirilmesi için gerekli gübreleme, toprak işleme ve
pH düzenleyici uygulamalar gibi bakım işlemleri yapılması ge-
rekmektedir.

• Yeni oluşturulacak çay bahçelerinde sözleşmeli üretim, iyi tarım
uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri ile de üretimde sürdü-
rülebilirlik ve kalite arttırılabilir.

• Yaş çay alımında taban fiyat uygulamasında çay kalitesine göre
çeşitli revizyonların yapılması, kaliteli yetiştiriciliği teşvik ede-
cektir.

• Çaylıkların yenilenmesi faaliyetlerinde ÇAYKUR kapsamında
daha önceden budama projesinde görevli deneyimli teknik
personel ile çay eksperlerinin de yer alması çalışmaların başarısı-
nı arttıracaktır.

• Bahçelerin yenilenmesi konusunda öncelikle üreticilerin eğitimi
de önemli olup, üreticilerin bu değişime hazırlanması konusun-



38 39

da Çay İhtisas Üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniver-
sitesi’nin eğitim programlarını yürütmesi, ayrıca bu kapsamda 
üreticilerin eğitimini ve farkındalığını artırmasını sağlayacak eği-
ticilerin eğitimi de yapılmalıdır.

• İlk etapta yenilenen bahçelerde demonstrasyon çalışmalarının
yapılması diğer üreticilerin bu çalışmaları benimsemesine ve
bahçelerinin yenilenmesine katkı sağlayacaktır.

• Bu kapsamda çeşitli projelerle köyden kente göç tam tersine çev-
rilerek bölgelerde, bahçelerde genç çiftçi sayısı artırılması faydalı
olacaktır.

• Çay bahçelerinde yapılacak yenilenme ve iyileştirmeler sayesin-
de, hammadde kalitesi artacak ve üretim maliyetleri de azalacak-
tır.

1.2. TOPRAK REHABİLİTASYONU VE GÜBRELEME

1.2.1. MEVCUT DURUM
Çay alanlarında özellikle bilinçsizce yapılan gübrelemeler ürün 

kalitesinin azalmasına, toprak yapısının bozulmasına ve çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Ayrıca yanlış gübrelemelerden dolayı birim alandan 
alınan verim ve kalite kayıpları yaşanmaktadır.

Çay topraklarının sınıfının bilinmesi doğru planlama yapılması açı-
sından önem taşımaktadır. BÜGEM, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlik-
te Türkiye›nin toplam organik karbon haritasını oluşturulmuştur. Aynı 
şekilde çay tarımı yapılan bölgenin de toprak haritalarının oluşturulması 
gerekmektedir. Toprak haritaları oluşturulurken toprak özelliklerinde 
belli kalite parametreleri olarak (yer alan) toprak derinliği, hacim ağırlığı, 
su tutma kapasitesi, organik karbon ve mikrobiyal biyokütle karbonu gibi 
özellikler tespit edilerek çay tarımı yapılan toprakların kalite indisinin be-
lirlenmesi önem arzetmektedir. Kalite indisine göre de hangi derinlikteki 
toprakların rehabilitasyona ihtiyacı olduğu ortaya konabilecektir. Böylece 
çaylık alanlardaki kalite indisine göre sadece gerekli olan topraklara reha-
bilitasyon programları uygulanabilecektir. 

Çay bitkisi kireçli topraklardan hoşlanmadığı için topraktaki kireç 
miktarının %5’ten düşük olmasını arzu etmektedir. Çay bitkisinin opti-
mum yetişebilmesinde toprağın asitlik durumu önemli bir faktör olup 
genellikle toprak pH’sının 4.5-6.0 arasında olduğu topraklar çay için 
ideal topraklardır. Toprağın pH düzeyi bu değerlerin dışında olduğun-
da bitki gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Çay bitkisinin ideal gelişim 
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gösterebilmesi için yetiştiği toprakların organik madde miktarı ve bitki 
besin elementi içeriği yönünden zengin olması gerekmektedir. Bitki besin 
maddelerince yoksul bir toprakta tüm kültürel önlemler alınmış, en geliş-
miş teknolojiler uygulanmış olsa bile nitelikli çay üretilmesi imkânsızdır. 
Bundan dolayı çay tarımı yapılan alanlarda toprakların bitki besin mad-
delerinin miktarı oldukça önemlidir. İdeal olarak çay yetiştiriciliğinin ya-
pılabilmesi bitkinin ihtiyacı olan makro (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, 
magnezyum ve kükürt) ile mikro (bor, çinko, demir, bakır ve mangan) be-
sin elementlerinin toprakta yeterli miktarda olması ve bitkininde bunları 
bünyesine almasına bağlıdır. Bazı durumlarda toprakta yeterli miktarda 
besin elementi olmasına rağmen bitki de eksiklik semptomları görülebil-
mektedir. Bazen de bu durumun tam tersi olur;  bitki besin elementleri 
bitki de yeteri miktarda bulunurken toprakta noksandır. Bu nedenle ye-
tiştirilen ürün için gübre programı yapılırken sadece toprak analizi değil 
eş zamanlı olarak bitki analizi de yapılması gerekmektedir. Monokültür 
tarım yapılan alanlarda zamana bağlı olarak toprağın biyolojik dengesin-
de bozulmalar neticesinde toprak yorgunluğu ortaya çıkmakta ve bunun 
sonucunda da verim azalmaktadır. Bölgede yapılan araştırmaların sonuç-
larına göre, uzun yıllardır çay tarımı yapılan bahçelerde toprakların besin 
elementleri yönünden fakirleştiği ve topraklarda besin elementleri nok-
sanlıklarının meydana geldiği belirlenmiştir. Örneğin; bir üretim sezonu 
boyunca toplamda üç sürgün olmak üzere bir dekar alandan 1.5 ton yaş 
çay yaprağının topraktan kaldırılan besin elementi miktarları aşağıdaki 
gibidir.
Tablo 1. Yaş Çay Yaprağının Bir Ürerim Sezonu Boyunca Topraktan Kaldırdığı Mineral  

Madde Miktarı (Horoz ve     Korkmaz 2006)

Besin 
Elementleri

N, kg/
da

P, kg/
da

K, kg/
da

Ca, kg/
da

Mg, kg/
da

Fe, g/
da

Zn, g/
da

Cu, g/
da

Topraktan 
Kaldırılan 
Mineral 
Madde 
Miktarı

45,99 3,25 21,75 28,94 5,91 43,89 53,93 26,94

Görüldüğü gibi bir üretim sezonu boyunca bir dekar alandan top-
raktan kaldırılan makro ve mikro besin elementleri miktarı oldukça faz-
ladır ve bunun bir sonucu olarak topraklar bitki besin elementlerince 
yoksullaşır ve verim azalır. Dolayısıyla her yıl toprak ve bitki analizleri 
yapılarak noksan olan besin elementleri belirlenip buna göre gübreleme 
yapılması gerekmektedir.  Gübrelerle sağlanan besin elementleri çay yap-
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rağının içeriği üzerinde etkili olduğu kadar ürünün nitelik ve niceliğini de 
etkilemektedir. 

1.2.2. SORUNLAR
Bütün Türkiye topraklarında olduğu gibi bölge topraklarımızın 

da etüt sorunu mevcut olup, çay topraklarının etüde ihtiyacı vardır. Çay 
üretim alanlarında toprakla ilgili en önemli sorun pH seviyesinin düşük 
olmasıdır. Asidik toprakların rehabilitasyonu dünya genelinde de önemli 
bir sorundur. Toprak pH’sı bitki besin elementlerinin alımı noktasında 
uygun değilse toprağı ne kadar gübre verilirse verilsin bitki topraktan 
besin elementlerini alamamaktadır. Örnek olarak, Toprak pH’sı 4.3’lerde 
ise normal koşullarda 1 dekar araziye magnezyum eksikliğini gidermek 
için 10-12 kg magnezyum sülfat verilmektedir. Fakat toprak pH’sı 3.0 ol-
duğunda magnezyum sülfattan yüzlerce kilo verilse bile topraktan bitki 
bu besin elementini alamamaktadır. Bunun nedeni bitki kök bölgesinde 
bir stres faktörünün oluşmasıdır. Bölgede çay üretilen alanlarla bitki be-
sin elementleri ile ilgili önemli iki tespit yapılmıştır. Birincisi % 90 ora-
nında topraklarımızda bor eksikliği mevcuttur. İkincisi topraklarımızın 
% 50’si de çinkoca yetersizdir. Bu da ürettiğiniz çayların büyük bir bö-
lümünde bor ve çinko eksikliğinden kaynaklanan kalite eksikliklerinin 
mevcut olduğunu göstermektedir. Aşırı yağıştan dolayı birçok bitki be-
sin elementleri bölgede topraktan yıkanmaktadır. Ayrıca bölgede güneş-
lenme az olduğu için organik madde mineralizasyonu güçleşmektedir 
ve bitkilerin topraktan bitki besin elementlerini alması güçleşerek, bitki 
büyümesini olumsuz etkilemektedir. Bahçede kullanılan organik atıklar 
nedeniyle yabancı ot çıkışının çiftçinin organik atık kullanmasına engel 
olduğu bilinmektedir. Gübrelemede en büyük problemlerden biri üre-
ticilerin uyarılara rağmen geçmişten beri uygulanan hatalı yöntemlerle 
toprağı gübrelemesidir.

Toprak ve bitki analizleri,  bitkilerin gübre ihtiyaçlarının doğru bir 
şekilde tespitinde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde, Türkiye çay üretiminin tamamının yapılmasına rağmen, böl-
gedeki üreticilerin gübreleme konusunda ciddi yanlışlıklar içerisinde ol-
duğu görülmektedir.  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özellikle çay tarımının 
yoğun olduğu şehirlere kapsamlı bir şekilde hizmet verecek “Toprak ve 
Bitki Analizleri Laboratuvarı” etkinleştirilmesi ve aktif olarak hizmet ver-
mesinin sürekliliği sağlanmalıdır. Daha önceleri bu tür laboratuvarların 
olmamasının bir sonucu olarak özellikle çay bitkisinin gübrelenmesi ya 
geleneksel yöntemlere ya da alışkanlıklara bağlı olarak, eksik veya fazla 
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olarak uygulandığı saptanmıştır. Şimdiye kadar çay yetiştiriciliğinin çö-
zümlerine yönelik yapılan toplantılarda ileri sürülen problemlerden biri 
de bölgede çaylıklara ya yüksek dozlarda ya da bahçenin ihtiyacını kar-
şılayamayacak düzeyde dengesiz gübreleme yapıldığıdır. Gübrelemede 
yapılan yanlışlıklar sonucunda, hem üreticiler açısından ciddi boyutlarda 
ekonomik kayıplar oluşmakta hem de çaylıklarda fizyolojik dengesizlik-
ler meydana gelmektedir. Fizyolojik dengesizliğe ilaveten, dengesiz bes-
lenen bitkiler, hastalık ve zararlılara karşı çok daha fazla duyarlı olabil-
mektedir. Günümüzde bölgede farklı preparatlarda (formülasyonlarda) 
hazırlanmış çok sayıda gübre bulunmaktadır. Üreticiler geçmiş yıllarda 
kullandıkları gübrelerden umdukları verimi alamayınca da çare olarak, 
değişik preparatlarda satılan gübreleri firmaların önerileri doğrultusun-
da deneme yoluna gitmektedirler. Bu durum zaman zaman gübre satan 
firmaların çıkarlarına hizmet edecek boyut da kazanmaktadır. Trabzon, 
Rize ve Artvin çay bahçelerinde gübre kullanımının boyutları bölgeyi 
tümden kapsayacak şekilde halen araştırılmış değildir. Çay tarımının 
%97’sinin yapıldığı Rize, Trabzon ve Artvin ilerinde bazı lokasyonlarda 
çay veriminin düşük olmasının nedenleri arasında; arazi yapısının enge-
beli olması, kültürel işlemlere gereken önemin verilmemesi ve üreticiden 
kaynaklanan bazı yanlış uygulamalar gibi problemlerin olduğunu söyle-
mek mümkündür. Özellikle verimi etkileyen gübreleme uygulamalarında 
örneğin; gübrelemenin eksik, fazla veya rastgele yapılması verim ve ka-
liteyi ciddi oranda sınırlandırmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde top-
rak pH’sının çok geniş sınırlar (çok kuvvetli asitten nötr’e kadar) içerisin-
de olması mineral besin elementlerinin bitki tarafından alımını doğrudan 
etkilemektedir. Çaylıklarda yeterli büyümeyi sağlamak ve iyi bir verim 
elde etmek ve kalite için doğru gübreleme şarttır. Gübrelemede beslenme 
bozukluklarının önlenmesi ve verim kayıplarının ortadan kaldırılmasın-
da bitkilere ihtiyacı kadar gübre verilmesinin yanı sıra besin dengesine de 
dikkat edilmelidir. Ayrıca, tekdüze gübrelemeden kaçınılmalı ve mikro 
elementlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

1.2.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Yüksek verim ile kaliteli çay üretimi bitkilerin mineral beslenme-

lerinin optimum düzeyde karşılanmasına bağlıdır. Gübreleme 
önerileri, mutlaka besin elementi yarayışlılığını etkileyen toprak 
faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Örneğin; toprak pH’sı, 
organik madde miktarı, strüktürü, tekstürü, nem düzeyi ve top-
raktaki besin elementleri arasındaki etkileşimlerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 
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• Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalarla çay 
yetiştiriciliğinde sahil kesim (0-250 m), orta kesim (250-500 m) 
ve yüksek (500-750 m) kesimdeki toprak yapılarında farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu topraklarda yetiştirilen çaylıkların besin ele-
menti isteklerinde de farklılıkların olduğu göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Gübrelerin mutlaka uzman kişi ve kuruluşların öne-
rileri doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. 

• Çay bölgelerindeki toprakların gübreleme haritaları çıkarılmalı 
ve buna göre gübreleme programları oluşturulmalıdır. 

• Üreticilerimiz toprak ve bitki analizlerinin önemi konusunda bi-
linçlendirilmeli ve bu konuda farkındalık oluşturulmalıdır. 

• Çay topraklarındaki değişimler bilim insanları tarafından tartı-
şılmalı ve değerlendirilmelidir. Bu hususlar dikkate alındığında 
ekonomik kayıpların yanında çevresel kirliliklerinin de önüne 
geçilebilecektir. 

• Gübreleme programı oluştururken mikro elementler de önem-
senmeli ve çayın aromasının artırılması noktasında mikro ele-
mentlerin rolü dikkate alınmalıdır. Çay üreticilerinin toprakları-
na yapmış oldukları toprak çapalama gibi kültürel uygulamalar 
desteklenmelidir. Toprağın çapalanması ile ilgili uygun yöntem-
ler belirlenmeli ve köklere zarar verilmemelidir.

• Bazen bitki besin elementleri toprakta mevcut olmakta, fakat bit-
kiye taşınımı olmamaktadır. Bitki besin elementlerinin alımı top-
rak reaksiyonunu uygun şartlara getirerek artırılmalıdır.

• Bölgede sadece toprak analizleri değil kaliteyi artırabilmek için 
bitki analizleri de yapılması gerekmektedir.

• Yöreye uygun organik atıklarla toprağın özelliklerinin düzeltil-
mesi gerekmektedir. Bu organik atıkların çiftçiler tarafından ka-
bul görebilmesi için bahçelere uygun şekilde uygulanabilmesi 
sağlanmalıdır. 

• Halen çay bahçelerinde kullanılmakta olan Kompoze Gübre 25-
5-10 (NPK) gübresinin diğer besin elementleri de ilave edilerek 
revize edilmesi gerekmektedir. 

• Ayrıca, toprakta mikroorganizma farklılıkları değerlendirilmeli 
ve toprak yapısını düzeltilecek gübreleme ve toprak rehabilitas-
yon programlarına önce pilot ölçekte ardından tüm çay alanla-
rında başlanmalıdır.
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• Yanlış gübre uygulamalarının önüne geçmek için bölgede sürekli 
ulaşılabilir uzman kişiler olmalı ve üreticiler basın ve yayın or-
ganları ile gübreleme konusunda bilinçlendirilmelidir. Sahadaki 
gübreleme önerisinde bulunacak kişilerin bilgili olması gerek-
mektedir.  

• Çay tarımında sürdürülebilirlik açısından temelde sosyal, eko-
nomik ve çevresel faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden 
herhangi biri eksik olduğunda çalışmaların sürdürülebilirliği zor 
olacaktır. 

• Çay bahçelerinde uygun alanlarda iyi tarım uygulamaları ve 
organik tarım faaliyetleri sürdürülebilirliği ve ürün kalitesini art-
tıracaktır.

•  Çay tarımı yaparken mevcut arazi koşulları da dikkate alınarak 
toprak ekosistemine zarar vermeyen uygulamaların yapılması 
önemlidir. Ekolojinin korunmasında devamlılık için eğitim ve 
denetim çalışmaları yapılmalıdır.

• Eğitimler ve denetimler kısa, uzun ve orta vadede planlanmalı-
dır. 

• Üretimde ve çay alımında sertifikasyona geçirecek uygulamalar 
önder çiftçiler ile yaygınlaştırılmalıdır. Uygulamaları gören diğer 
üreticilerin değişimi kabullenmeleri daha kolay olacaktır. 

1.3. MAKİNELİ TARIM

1.3.1. MEVCUT DURUM
Ülkemizde çay yetiştiriciliği yapılmakta olan alanların önemli bir 

kısmı eğimli araziler olduğu için çay tarımında makineli tarım uygula-
maları çok sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda işçilik maliyetlerindeki 
artışlar özellikle budama olmak üzere tarımsal mekanizasyona olan talebi 
giderek artırmıştır. Dünyada çay tarımında birçok ülkede budama, hasat 
ve toprak işleme amacı ile tarım makineleri kullanılmaktadır. Ülkemiz-
de çay konusunda özelleşmiş tarım makinesi sayısı sınırlı kalmıştır. Bu 
noktada mevcut bahçelerin, yeni kurulacak veya yenilenecek çay bahçe-
lerinin özellikle sıra arası toprak işleme, gübreleme ve budama işlemleri-
nin kolay yapılabilmesi için makineli tarıma uygun şekilde planlanması 
gerekmektedir.
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1.3.2. SORUNLAR
Ülkemizde çay bahçelerinde budama sırasında kullanılan birçok 

ekipmanın çay bitkilerine zarar verdiği ve çay için özelleşmiş makine-
ler olmadığı bilinmektedir. Budama sonrasında çay atıklarının bahçeden 
uzaklaştırılması veya dalların parçalanarak toprağa karıştırılmasına im-
kân sağlayan pratik ekipmanlara ihtiyaç vardır. Budama makineleri ya-
nında hasatta da giderek artan oranda farklı çay hasadı yapan makinelere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makinelerin çay kalitesi üzerine olan etkileri 
henüz detaylı şekilde ortaya konulamamıştır. Yine çay bahçelerinde üre-
ticiler için işgücü açısından önemli bir sorun halini alan çay sıra aralarının 
çapalanması ve gübre uygulamaları konusunda da mekanizasyon ihti-
yaçları vardır. Günümüzde sadece derin budama yapılan alanlarda güb-
releme ve çapalama işlemleri yapılabilmektedir. Bazı alanlarda budama 
atıkları da arazide bırakıldığı için etkili bir gübreleme ve toprak işleme 
de yapılamamaktadır. Çayda olumsuz arazi ve bahçe koşulları nedeni ile 
gübreleme, budama, toprak işleme, yabancı ot mücadelesi gibi kültürel 
uygulamaların yapılamaması sürdürülebilirlik ile verim ve kaliteyi doğ-
rudan etkilemektedir. 

1.3.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay bahçelerinde makineli tarımın kullanılması konusunda pilot 

uygulamalar yapılarak demonstrasyon çalışmaları ile kamuoyu-
nun bilgisine sunulmalıdır.

• Çay tarımında mekanizasyon konusunda yeterli düzeyde yerli 
makine mevcut olmadığı için, çay yetiştiriciliği yapılmakta olan 
ülkelerdeki makineler pilot uygulamalarla sınırlı ölçüde denen-
mektedir. Makineli çay tarımının desteklerle teşvik edilmesi ve 
geliştirilmesi çay bahçelerinde bitkinin istemiş olduğu standart 
yetiştirme ve bakım şartlarının teminini sağlayacaktır.

•  Çay bahçelerinde makineli tarım yapılması işgücüne katkı yapa-
rak yetiştiricilerin üretim maliyetlerini de azaltacaktır.  Çay bah-
çelerinin mevcut durumu nedeniyle portatif, kolay uygulanabilir 
ve hatta otonom mekanizasyon aletlerin geliştirilmesi ve kullanı-
mının yaygınlaştırılması önemlidir.  

1.4. BUDAMA 

1.4.1. MEVCUT DURUM
Çay bitkisi çok yıllık bir ağaççık/ağaç olduğu için dallarda düzenli 

olarak budama ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Çay bitkisinde budama, 
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doğrudan  verimliliği ve kaliteyi etkileyen en önemli kültürel uygulama-
dır. Bu yüzden çay ocaklarını sürgüne teşvik etmek,  mekanik veya elle 
hasadı kolaylaştırmak ve uygun bir toplama tablası oluşturmak için bu-
dama yapılmalıdır. Budama yapılmadığı takdirde hasat tablası yükselir, 
ürün toplama zorlaşır ve bunun sonucunda    ürün kalitesinde ve verimde 
önemli derecede kayıplar oluşur. Çay bitkisinde budama periyodu gecik-
tirilirse vejetatif gelişme yavaşlar, sürgün oluşumu azalır,  ocak çatısın-
da odunlaşma oranı artar ve sonuçta toplama tablasında kör sürgünle-
rin sayısı yükselir. Bu nedenlerle budama dünya çay tarımında zorunlu, 
vazgeçilmez bir kültürel tedbir olarak yerini almaktadır. Dünyada çay 
üreten ülkelerde, değişik budama (hafif, orta, ağır budama), (dip, orta, 
hafif çırpma) ve çırpma yöntemlerini uygulanmaktadır. Ülkemizde çay 
bahçelerinde budama işlemi özellikle yaşı ilerlemiş çaylıklarda gençleş-
tirme için uygulanırken, her yıl hasat dönemleri sonunda çay bitkilerinin 
verimliliği devam ettirmek üzere çırpma adı verilen hafif şekilde dallarda 
düzeltme işlemleri de yapılmaktadır. Çay bahçelerini gençleştirmek ama-
cı ile çay bahçelerinde şu anda ÇAYKUR tarafından uygulanan budama 
projesi kapsamında 1/10 oranında alanın her yıl budaması yaptırılmakta 
ve kontrol edilmektedir. 

1.4.2. SORUNLAR
Ülkemizde çay bahçelerinin budanmasında yanlış dönemde yapı-

lan budamalar, uygun olmayan budama ekipmanlarının kullanılması ve 
budamanın uzman kişiler tarafından yapılmaması gibi sorunlar mevcut-
tur.

Budama genelde 30 cm yükseklikten yapılmakta olup, bu uygula-
ma sürekli aynı yükseklikten yapıldığı için çay ocağının dip çevresinde 
açılmalara neden olmakta, yıllar içerisinde bitki gelişimini zayıflatmaktadır.

Ayrıca, budamada mekanizasyon kullanılmadığı için, tekniğe uy-
gun bir şekilde yapıldığında bir işçinin 10 gün süreyle bahçede bulunma-
sını gerektirmektedir ve bu nedenle de yüksek maliyet gerektirmektedir. 
Son yıllarda yaygınlaşan motorla bahçelerin budanması işleminde ise bit-
kiler zarar görmektedir. 

1.4.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay bahçelerinde sadece gençleştirme değil, şekil ve verim bu-

damalarının da usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.
• Bahçelerde genelde ocakta budama sonrasında 40-45 ana dal bı-

rakılması yerine, kaliteli bir ocakta 10 -15 tane ana dal bulunması 
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yeterlidir.
• Budama yöntemleri belirlenirken bölgenin iklim şartları (yağış, 

rakım, toprak yapısı, vs.) ve kültürel uygulamalar dikkate alın-
malıdır.

• Çay ocaklarında ağır budama yapmadan önce, kök sistemi dik-
kate alınmalıdır. Kök güçlü, yeterli, olumsuz şartlara karşı muka-
vim olmalıdır ki bitki büyüme başlangıcında sarsılmasın.

• Budama hususunda ilgililere gerekli eğitimler verilmeli ve bilinç-
lendirme faaliyetleri olarak üreticiler için broşür ve afiş gibi do-
kümanların hazırlanması gerekmektedir. 

1.5. HASAT VE NAKLİYE

1.5.1. MEVCUT DURUM
1970’lere kadar çay sektöründe hassas hasat yöntemi olan elle hasat 

yapılmaktaydı. Çay hasadından sonra fermentasyonun bahçede başlama-
ması için de yaprakların sıkışık olmamasına özen gösterilmekteydi. Daha 
sonra alım yerlerinde de yaprakların zarar görmesi engellenerek doğru 
şekilde fabrikalara taşınması sağlanırdı. Geçmişte yaş çay elle toplandık-
tan sonra sepetlere konularak daha sonra fabrikalara alım yerlerindeki 
tahta kasalarla getirilmekteydi. Günümüzde çay makası ile hasat başla-
dıktan sonra hasat ve nakliye sistemi de değişmiştir. 

1.5.2. SORUNLAR
Üretici çay hasadını makasla kendisi yaptığında çay bitkilerinde az 

hasar oluşurken, son zamanlarda yabancı işçilere yaptırılan hasatta çay 
bahçelerinde büyük zararlar ortaya çıkmaktadır. Bölgede köyden kente 
göç, hasat başta olmak üzere bahçelerdeki bakım işlemlerinde sorunlar 
yaşanmasına sebep olmuştur. 

1.5.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Yaş çay yaprağının özenle toplanması ve en kısa süre içerisinde 

usulüne uygun şekilde fabrikaya getirilmesi şarttır. Toplandıktan 
sonra hiçbir şekilde yabancı materyal vb. ile bulaşıp kirlenmesi 
kesinlikle önlenmelidir.

• Öncelikle hasatta kaliteli yaş çay yaprağı ilk 2,5-3 yaprak ile stan-
dart oluşturulması önemlidir. Kaliteli çay üretmek için çay ha-
sadının da usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

• Çay hasadı sonrasında araziden taşımada yaygın olarak kulla-
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nılan teleferiklerde de güvenlik, montaj ve malzeme standardı 
oluşturulması mutlaka gerekmektedir.  Bunun yanında sadece 
hasatta standart değil ürün toplandıktan sonra muhafazası, araç-
lara yüklenmesi ve nakliyesi konularında da sektörde bir stan-
dart oturtulması gerekmektedir. Çünkü nakliye ve yükleme sı-
rasında yaş çay yapraklarına verilecek olan zarar üretilecek kuru 
çayın kalitesine direkt etkili olacaktır.

1.6. HASTALIK VE ZARARLILAR

1.6.1. MEVCUT DURUM
Dünyada çay üretiminde önde gelen birçok ülkede konvansiyonel 

üretim ve iyi tarım uygulamaları kapsamında hastalık ve zararlılara karşı 
bazı pestisitler kullanılmaktadır. Ülkemiz çay yetiştiriciliğinde ise bahçe-
lerde çay hastalık ve zararlıların yoğun ve ekonomik düzeyde olmaması 
nedeniyle pestisit kullanmadan doğal sürdürülebilir bir üretim modeli 
esas alınmış olup, ülkemizde hastalık ve zararlı yönetimi çay üretiminin 
en avantajlı olduğu alan olarak belirtilmektedir. Yine çay bahçelerinde 
herbisit kullanımına çevreye ve ürüne olan zararlı etkileri nedeniyle izin 
verilmemektedir. Ülkemizde hastalık ve zararlılara karşı sürdürülebilir 
bir ekosistemi koruyabilmek için kültürel işlemlerle ve biyolojik mücade-
le ile önlem alınmaktadır.

1.6.2. SORUNLAR
Son yıllarda iklim değişiklikleri ve bölgedeki monokültür üretim 

nedeni ile zararlı popülasyonu artmış olup, bu durum zararlılara karşı 
tedbir almayı gerektirecek düzeye ulaşmıştır. Bu anlamda bölgede 3 za-
rarlının (Halyomorpha, eski ismi Ricania simulans olarak bölgede bilinen 
Orosanga japonica ve Sarı Çay Akarı - Polyphagotarsonemus latu) ana po-
tansiyel zararlılar olduğu bilinmektedir. Yapılan ön çalışmalarda zararlı 
yoğunluğunun iklim değişikliklerinden etkilenebildiği tespit edilmiştir. 

1.6.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Bu zararlılarla mücadele amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üni-

versitesi ve ÇAYKUR tarafından çalışmalar devam etmektedir. 
Söz konusu zararlılara yönelik iş birliği içerisinde daha kapsamlı 
çalışmalar devam etmelidir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluş-
larla ve üniversitelerle iş birliği ile yürütülecek çalışmaların fay-
dalı olacağı düşünülmektedir.

• Bitkilere zarar veren hastalıklar ve zararlılarla mücadelede önce-
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likle, kimyasal mücadelenin dışında kalan diğer kültürel-biyolo-
jik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.

• Yabancı otlar temizlenerek çay bahçesinin dışında imha edilme-
lidir.

• Doğal düşmanların özellikle avcı böceklerin korunması için ge-
rekli önlemler alınmalıdır.
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1.7. ÇAY TARIMINDA GÜÇLÜ YÖNLER
• Çay sektöründe ülkemizi temsil eden ÇAYKUR gibi altyapısı 

güçlü bir kurumun bulunması çay yetiştiriciliği için avantajdır.
• Çay konusunda İhtisas Üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi’nin çayın % 67’sinin yetiştirildiği Rize ilinde bulun-
ması bölgede Ar-ge çalışmaları için önemlidir.    

• Çay gen havuzlarının kurulması ve yeni çay çeşitlerinin gelişti-
rileceği ÇAYKUR ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafın-
dan bir TÜBİTAK 1007 projesinin yürütülmekte olması ülkemiz 
çay sektörünün yerli imkânlarla gelişimi için önemlidir. 

• Bölgeyi iyi bilen çay budama projesinde görevli teknik personel 
ve fabrika eksperlerinin bulunması yürütülecek projelerin başa-
rısını artıracaktır. 

• Çay yetiştiriciliğinde organik tarım ve sertifikalı üretim model-
lerinin ekosistem olarak uygun bölgelerde uygulanıyor olması 
sürdürülebilirlik için önemlidir.    

• Çay yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda üniversitede 
uzman akademisyenlerin ve ÇAYKUR uzmanların bölgede ol-
ması eğitim faaliyetlerinin yerinde temini sağlayabilecektir. 

• Çay tarımında makineli tarımı geliştirebilecek yerli firmalar ülke-
mizde mevcuttur. 

• ÇAYKUR ve özel firmalar tarafından çay hasadı ve hasat sonrası 
işlemler konusunda son yıllarda titiz davranılmakta olup, bu du-
rum da ürün kalitesini artırmıştır.   

• Ülkemizde çay yetiştirilen alanlarda pestisit kullanımı yasak 
olup, diğer ülkelere göre çayda kalıntı yönünden pazarlamada 
avantajlı durumdayız. 

• Ülkemizde potansiyel çay zararlıları olan Halyomorpha, Orosan-
ga japonica ve Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu)’ya karşı 
kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerini uygulayabilmek için 
projeler üniversite tarafından yürütülmektedir. 

1.8. ÇAY TARIMINDA ZAYIF YÖNLER
• Ülkemizdeki çay bahçelerindeki yaşlanan bitkilerinin ekonomik 

ömrünü giderek tamamlaması, bahçelerin tamamına yakınının 
tohumla kurulması sonucu farklı genotiplerle standart kalitede 
olmayan bir çay üretimi yapılmak zorunda kalınmaktadır.



50 51

• Çay Kanunun henüz çıkmamış olması, sektör stratejisi açısından 
belirsizliklere neden olmaktadır.

• Çay konusunda Tarım Orman Bakanlığı, ÇAYKUR, üniversite ve 
özel sektör kuruluşları arasında yeterli düzeyde bir koordinasyo-
nun sağlanamaması ülke hedeflerin gerçekleştirilmesinde süreci 
uzatmaktadır.

• Çay bahçelerinin yenilenmesi için çay çeşitlerine ait sertifikalı fi-
danların kitlesel üretimine geçilmemiş olması üreticileri etkile-
mektedir. 

• Çay bahçelerinde yenilemeyi destekleyecek bir sistem henüz 
mevcut değildir. 

• Çay üretim alanlarından yaşanan göçler nedeniyle genç üretici-
lerin az olması ve bahçelerde neredeyse tüm işlemleri dışardan 
gelen işçilerin yürütmesi maliyetleri artırmaktadır.

• Çay üretim alanlarının tamamının toprak etüt haritaları çıkarıl-
mamış olduğundan yeterli gübreleme ve rehabilitasyon prog-
ramları oluşturulamamaktadır.

• Çay yetiştirilen topraklarda uygulanan çay gübresinin (25-5-10) 
uygun doz, yöntem ve dönemde verilmemesi nedeniyle bitki 
yeterince beslenememekte (azot, magnezyum, bor, çinko vb.) 
toprak reaksiyonu yüksek asidik değerlere ulaşmakta ve çevre 
kirliliğine neden olmaktadır.

• Ülkemizde çay yetiştiriciliğinde toprak işleme, gübreleme, 
budama, hasat gibi işlemlerde makineli tarım uygulamaları yurt 
dışında üretim yapan ülkelere göre çok düşük düzeyde olup, bu 
alanda yeterli yerli makine üretimi mevcut değildir.  

•  Budama sırasında zamanlamada yapılan hatalar yanında, yanlış 
budama ekipmanı kullanımı ve budama yapan kişilerin bilgi ek-
siklikleri mevcuttur. 

• Çay hasadında eskiden elle toplama kadar özen gösterilmemesi, 
hasat sonrasında alım yerlerinde ve nakliyede sorunların 
yaşanması kaliteyi düşürmektedir. 

• Ülkemizde potansiyel çay zararlıları olan Halyomorpha, Orosan-
ga japonica ve Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu) bölgede 
mevcuttur.
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• Çay İşleme Teknolojisi ve Yeni Trendler
• İşlemede Standardizasyon
• Alternatif Gıda Üretimi ve Diğer Alternatif Ürünle-

rin Üretimi
• Ambalajlama Teknolojisi
• Sağlık
• Oksidasyon

2. GIDA VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 

Konu Başlıkları
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2.1. ÇAY İŞLEME TEKNOLOJİSİ VE YENİ TRENDLER

2.1.1. MEVCUT DURUM
Çay, dünya çapında hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilen po-

püler içeceklerin başında gelmektedir. Çayın kompozisyonu hasat ve işle-
me yöntemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çay işleme temelde 
çay yaprağının hücre yapısının bozulması ve içerisindeki polifenollerle 
enzimlerin bir araya gelmesi ilkesine dayanmaktadır. Bunun sonucunda 
oksijenle birlikte gerçekleşen bir seri biyokimyasal ve kimyasal reaksi-
yonlar ile çaya karakteristik özellikler kazandırılmaktadır. 

Üretim şekline göre mamül çaylar, okside olmamış çaylar (yeşil ve 
beyaz çay), yarı okside çaylar (oolong çay) ve tam okside çaylar (siyah 
çay) başta olmak üzere olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Son za-
manlarda özellikle beyaz çay Asya ülkeleri dışında da tanınır ve tüketilir 
hale gelmeye başlamıştır. Ülkemizde de çay bitkisinin tomurcuk ve genç 
yapraklarından yapılan özel bir çay grubu olan beyaz çay için ÇAYKUR 
tarafından 2014 yılından itibaren çay tomurcuğu alımı yapılmaktadır. 
2018 yılında 911 kg yaş çay tomurcuğu alınmıştır. 

 Uygun şekilde hasat edilmiş taze çay sürgünlerinin siyah çaya iş-
lenmesinde dünyada Ortodoks ve CTC (Cutting-Tearing-Curling) yön-
temleri kullanılmaktadır. Ortodoks yöntem, dünyanın en büyük çay 
ihracatçısı olan Sri Lanka’da yaygın olarak kullanılırken, CTC yöntemi 
çoğunlukla Hindistan ve Kenya’da uygulanmaktadır. 

Ortodoks yöntemine göre siyah çay üretiminde ilk aşama soldur-
madır. Soldurma işleminde çay yaprağının su içeriği %75-80’den %50-60’a 
düşer. Böylece çayın işlenmesinde gerekli olan biyokimyasal değişmeler 
için uygun ortam oluşturularak yaprak, kıvırma işlemine hazırlanır. Sol-
durulan yapraklar, hücre içerisindeki özsuyun açığa çıkması ve oksidas-
yon enzimlerinin polifenollerle reaksiyona girmesi için kıvırma işlemine 
tabi tutulmaktadır. Dokuların parçalanması ve yaprak içeriğinin birbi-
riyle karışması amacıyla yapraklar basınçlı ve basınçsız olarak kıvırma 
makinalarında kıvrılır. Kıvırma işleminde yapraklar kıvrımlı hal alır ve 
siyah çayın aroması oluşmaya başlar. Kıvırma işleminden sonra yaprak-
lar havalandırılması ve topakların parçalanması amacıyla elenir. Siyah 
çay üretimde en önemli aşama oksidasyon olup kıvrılması tamamlanan 
örnekler yaş kalburlama işlemiyle ayrıldıktan sonra optimum 26-27 ºC 
sıcaklık ve %85-95 bağıl nemde oksidasyona bırakılır. Bu işlemin amacı 
başta polifenol oksidaz enzimi olmak üzere oksidasyon enzimlerinin en 
aktif hale getirilmesi ve polifenollerin oksitlenmesidir. Oksidasyon işle-
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minin ardından nihai ürünün nem içeriği %3-4’e düşünceye kadar kuru-
tulur. Kurutulan çay sınıflandırılır ve gerektiğinde harmanlarda kullanı-
lıncaya kadar depolarda muhafaza edilir. 

CTC (Cutting-Tearing-Curling) yöntemi, parçalama, yırtma ve bük-
me anlamına gelmektedir. Yönteme adını veren CTC makinası, birbirinin 
aksi yönde dönen iki valsten oluşmaktadır. Bu yöntemde yaş yaprak %68-
70 oranında nem içeriğine kadar soldurulur.  Soldurulan çay yaprağı bu 
valsler arasından geçirilerek parçalanır, yırtılır ve bükülür. Daha sonra 
yaprak, ortodoks yönteminde olduğu gibi oksidasyona (26-30 ⁰C, %85-95 
nem) tabi tutulur, kurutulur ve tasnif edilir. 

Ortodoks yöntem ile kıyaslandığında CTC yönteminde üretime 
bağlı avantajlardan kaynaklanan daha sert ve buruk çay oluşmaktadır. 
Ortodoks işleme yöntemi avantaj olarak nihai üründe farklı aromaların 
oluşumuna olanak sağlarken, CTC yönteminde bütün koşullar aynı oldu-
ğundan tek tip bir ürün elde edilebilmektedir.

Ülkemizde siyah çayın yaklaşık %50’si ÇAYKUR’a ait fabrikalarda 
üretilmektedir. Türk Çay Sektöründe toplam faal 275 fabrika bulunmak-
tadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR, 229’i özel sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu 
fabrikaların 183’ü Rize’de 26’sı Trabzon’da, 12’si Giresun’da, 7’si ise Art-
vin’de bulunmaktadır. 

2.1.2. SORUNLAR
Yaş çayda yanlış toplama teknikleri sebebiyle hasat, usulüne uygun 

yapılmamakta istenmeyen alt yapraklar da üretime dâhil edilmektedir. 
Taze olmayan yaprakların üretime dâhil edilmesi son üründe istenilen 
kalitenin yakalanmasında sorun teşkil etmektedir.

Kontrolsüz olarak açık havada gerçekleştirilen oksidasyonun yanı 
sıra, çay yaprağının konvansiyonel olarak oluşan ısıya gereğinden fazla 
maruz bırakılması üründe uçucu bileşenlerin kaybına, thearubigin (TR) 
miktarının gereğinden fazla yükselmesine ve çayın parlak kırmızı rengi-
nin kaybolup kahverengiye dönmesine yol açabilmektedir.

Çay Tebliği’nde yer alan kafein alt sınırı (%1,6) yeterli düzeyde de-
ğildir.

Diğer çay üreticisi ülkelerin ürün yelpazesine bakıldığında ülke-
mizde üretilen çay ve çay yan ürünleri yetersiz kalmaktadır. 

Dünyada CTC çaylar genel olarak süzen poşet şeklinde piyasaya 
sürülmekte ve kısa sürede tüketime hazırlanabilmektedir.  Hızlı ve kolay 
kullanılabilirlik özelliğinden dolayı ortodoks yönteme göre daha fazla 
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pazar payına sahiptir. Ancak ülkemizde bu yöntemin yaygın olmaması 
gelecekte sorun teşkil edecektir. 

2.1.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Ülkemizde son yıllarda yıllık yaklaşık 297000 ton çay üretilmek-

tedir. Çay hasadında doğru toplama teknikleri yaygınlaştırılma-
lıdır. Toplama standardının uygulanması (2,5 yaprak ya da taze 
3,5 yaprak) ile nihai üründe kalite ve kantite yönünden iyileşme 
gözlenecektir.

• Toplama standardının getirilmesi ile üretimde homojen ham 
madde ihtiyacı temin edilecektir. Homojen ham madde optimum 
üretim parametrelerinin kullanılmasını kolaylaştıracak ve nihai 
ürünün kalitesini arttıracaktır. 

• Yeşil çay üretiminde buhar ile şoklama hücre duvarını zayıflattığı 
için ekstraksiyon verimini yükseltmektedir. Siyah çayda ise sü-
per kritik akışkan ekstraksiyonu ile yapılan çalışmalarda da yaş 
çay yaprağının yüksek basınç ile ekstraksiyon veriminin arttığı 
görülmüştür. Çay sektöründe yüksek basınç uygulaması ile çay 
yaprağının ekstraksiyon verimi arttırılabilir.

• Kafeinin çaydaki diğer ekstrakt bileşenleri ile doğrudan ilişkili-
dir. Bu sebeple çayda kafein miktarının arttırılması diğer ekstrakt 
konsantrasyonlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu bakım-
dan Çay Tebliği’nde yer alan kafein alt sınırının en az %2’ye çı-
karılmasının çay kalitesinin arttırılması açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

• Ülkemizde son ürün olarak çaylar; siyah, yeşil, oolong ve beyaz 
olarak satışa sunulurken dünyada 300’e yakın çay çeşidi ile kar-
şılaşılmaktadır (Örn; aromalandırılmış, instant (hazır) ve tütsü-
lenmiş çay). Bu çeşitliliğin ülkemizde de yaygınlaştırılması sür-
dürülebilir çay üretiminin gelişmesine ve çay ekonomisine katkı 
sağlayacaktır.

• Kısa sürede tüketime hazırlamaya uygun olan süzen poşetlerin 
üretim yöntemi CTC olup bu   yöntemin ülkemizde de yaygınlaş-
tırılması uygun olacaktır. 

2.2. İŞLEMEDE STANDARDİZASYON

2.2.1. MEVCUT DURUM
TS 3225 nolu Yaş Çay Yaprağı standardında üretimde kullanılacak 
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ham madde özellikleri belirtilmektedir. Ancak ham maddenin standarda 
uygun toplanmamasından dolayı gerek yeşil gerekse siyah çay üretimi, 
işletmelerin üretim talimatlarında belirtilen parametrelere göre yapıla-
mamaktadır. 

2.2.2. SORUNLAR 
Ülkemizde çay sektöründe yetiştirme, hasat, alım yeri, taşıma, üre-

tim ve son ürün basamaklarında bir standardizasyonun bulunmaması se-
bebiyle birbirinden farklı kuru çay sınıfları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
Hindistan’da yeşil ve siyah çayda toplam 54 sınıf mevcut iken ülkemizde 
bu sayı çok daha fazladır. Bu durum sektörde sorun yaratmaktadır.

Kuru çay üretiminde standardizasyonun yanında ürün yapısının 
ve bileşenlerinin standardizasyonu da çay kalitesinin arttırılması için 
son derece önemlidir. Türk Gıda Kodeksi Siyah ve Yeşil Çay Tebliği’nde 
belirtilen değerler çayın kalitesinden çok ürünün ticari olarak Camellia 
sinensis bitkisinden üretildiği ve çay olduğunu belirlemek içindir. Ulusal 
standartlarımızda verilen parametreler çayın kalitesini belirlemekte ye-
tersiz kalmaktadır.

2.2.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Türkiye çay sektöründeki tüm paydaşlarla bahçeden bardağa ka-

dar olan süreçte mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlar, müş-
teri ve işletme şartlarını da içine alan çay sektörüne özgü stan-
dart bir kitap oluşturulmalıdır. Belgelendirmenin Ticaret Borsası, 
denetleme işleminin ise üniversite tarafından yapılacağı bu sis-
tem ile işletme operasyonlarının standartlaştırılması sağlanarak 
çay sektörü (Arge yatırımları, atık yönetimi, gıda güvenliği risk 
analizleri vb.) geliştirilebilir. Ayrıca tüm çay sektörünün, tüketi-
ci haklarının ve ülkemizdeki çay tarımının korunması amacıyla 
tüm tarafların katkısı alınarak çayla ilgili daha kapsamlı bir yasal 
düzenleme yapılmasının faydalı olacağı öngörülmüştür. Tüm bu 
düzenlemeler yapılırken sektörün sadece büyük sermayeli firma-
lara terkedilmemesi çaydaki otantik yapının ve bölge üretiminin 
korunması amacıyla butik çay üretiminin de teşvik edilmesinin 
uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

• Kuru çay üretiminde standardizasyonun yanında ürün yapısının 
ve bileşenlerinin standardizasyonu da çay kalitesinin arttırılması 
için son derece önemlidir. Ülkemizde çay ile ilgili yürürlükteki 
standartlar çayın kalite özelliklerini değil; ürünün çay olarak de-
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ğerlendirilebilmesi için gerekli olan temel değerleri içermektedir. 
Bu kriterlere aroma profili, teanin, teaflavin ve mineral gibi pa-
rametreler ilave edilmelidir. Bahçeden bardağa kadar olan tüm 
aşamalarda standart oluşturulması ülkemiz çayının sürdürüle-
bilirliği açısından çok önemlidir ancak mutlaka yasal mevzuatla 
desteklenmesi gerekmektedir.

2.3. ALTERNATİF GIDA ÜRETİMİ/ DİĞER ALTERNATİF 
ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ

2.3.1. MEVCUT DURUM
12 düzey II hedef bölgesindeki gıda sanayisine yön veren, ihracat 

potansiyeli olan ve Ar-Ge faaliyetleri ile katma değer yaratabilecek en 
önemli gıda ham maddeleri dikkate alınarak TUBİTAK MAM bünyesin-
de 8 adet pilot ölçekli gıda üretim hattı mevcuttur. Bu hatlar içerisinde 
çay ürünleri geliştirme hattı da yer almaktadır. Ayrıca IPA-INNOFOOD 
Gıda Endüstrisinde Bölgesel Rekabet Edilebilirliği Geliştirmek Amacıy-
la Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması (2017-2022)  programında 
Gıda Yeniliklerine Yönelik Anadolu Teknoloji Platformu (ANTEPFIN) ça-
lışma grupları arasında çay ürünleri de yer almaktadır. 

Bölgemiz ekonomisi için önemli bir ham madde olan çayın bu prog-
ramlar aracılığıyla destekleniyor olması çaydan katma değerli ürünler 
elde edilmesi çalışmalarının önünü açmaktadır. 

ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nde 
mevcut olan pilot ölçekli siyah, yeşil, oolong, instant çay tesisleri ve sü-
perkritik karbondioksit ekstraktraktörü kullanılarak çayda alternatif ola-
bilecek ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu tesislerde 
ayrıca siyah ve yeşil çay pudrası geliştirmede kullanılan yüksek teknik 
özellikli çay pudrası değirmeni bulunmaktadır.

TUBİTAK ve ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Ürünleri Araştırma 
Enstitüsü’nün ortak yürüttüğü projelerde kafeinsiz ve kafeini azaltılmış 
siyah ve yeşil çay, kafein ekstraktı ve kateşin ekstraktı, EGCG, tablet yeşil 
çay, soğuk yeşil çay içeceği ürün prototipleri geliştirilmiştir.  Ayrıca TU-
BİTAK projeleri kapsamında düşük kaliteli siyah çaylardan; instant çay, 
kafeinsiz instant çay ve fonksiyonel soğuk çay ürünleri geliştirilmiştir.  

Dünya pazarında yeşil çay kökenli kateşinlerin ve kateşin içerikli 
ürünlerin oldukça yüksek fiyatlarla satıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu 
pazarın büyük bir bölümü Çin’in egemenliği altındadır.



60

2.3.2. SORUNLAR
Ülkemizde ekonomik olarak değerlendirilemeyen çay tohumunun 

yağ oranı  %35-40’tır. Çay tohumlarının ekonomiye kazandırılamamış ol-
ması sektör adına olumsuz bir durumdur.

Ülkemizde tüketimi hızla artan soğuk çay ürünlerinin yüksek 
oranda şeker içerdiği bilinmektedir.

Sürdürülebilir çay üretimi konusunda sektörde sorunlar yaşan-
maktadır. 

2.3.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çaydan katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde yeni altyapılar 

kurulmasının maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, TUBİ-
TAK Marmara Araştırma Merkezi ve ÇAYKUR bünyesinde var 
olan imkânların kullanılması için ya ortak bir protokol yapılması 
ya da çeşitli projelerle bu imkânların değerlendirilmesi gerektiği 
kanaatine varılmıştır.

• Çaydan elde edilecek gıda takviyeleri günlük yaşamda sıklıkla 
tükettiğimiz gıdalara (Örn.ekmek gibi)  ilave edilebilir. 

• Ülkemizde tüketimi hızla artan soğuk çay ürünlerinin yüksek 
oranda şeker içerdiği bilinmektedir. Bu sebeple şekere ikame 
olarak doğal bir tatlandırıcı olan Stevia rebaudiana (Stevya) bitki-
sinin soğuk çay üretiminde kullanılabileceği önerilmiştir.

• Sürdürülebilir bir çay üretimi için sektörün paydaşları ile işbirli-
ği yapılarak iyi kaliteli imalat kırığı çaylar ayrıldıktan sonra ka-
lan düşük kaliteli çayların değerlendirilmesi amacıyla kurulacak 
olan ekstraksiyon tesisinde instant ve soğuk çay üretiminin ya-
pılabileceği, çay atıklarından ise gübre olarak yararlanılabileceği 
kanaatine varılmıştır. 

• Çay tohumu yağının kozmetik sanayinde kullanımının müm-
kün olduğu ve yağı alındıktan sonra küspenin protein oranının 
oldukça yüksek olması sebebiyle ekonomik değerinin bulunabi-
leceği düşünülmektedir.

• Çayın antimikrobiyal etkisi düşünüldüğünde günlük 
yaşantımızda sıklıkla kullanılan klima filtrelerine çaydan elde 
edilen kateşinler entegre edilebilir.

• Çay kateşinlerinin antioksidan, antiviral ve antimikrobiyal 
özelliklerinden dolayı gıda farmakoloji ve kozmetik sektöründe 
kullanımı yaygınlaştırılabilir.
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• Yeşil çayı buhar ile şoklama işlemi esnasında ortaya çıkan buhar 
distile edildiğinde elde edilen uçucu bileşenlerin parfüm sana-
yinde kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

2.4. AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ

2.4.1. MEVCUT DURUM
Fırından çıkan kuru çaylar kalite ve nevilerine göre Midilton ve 

Pakka isimli iki çeşit elek kullanılarak çayların standart ölçülerine ve 
kalitelerine göre ayrıma tabi tutulmaktadır. Çay tasnifinde tekdüzeliği 
sağlamak için elek gözleri üstten alta doğru 2,5 ’de; 8-10-12-20-30 deliği 
olan eleklerden oluşan makine ileri geri titreşimle çalışarak çayların 7 ayrı 
kaliteye ayrılması sağlanmaktadır. Tasniften çıkan çaylar, kendi araların-
da harman yapılarak standart kiloya bağlanır. Big baglerde torbalanarak 
paketlemeye sevk edilinceye kadar depolanır ve ayrı ayrı ambalajlanır. 
Çayın ambalajlanmasında uyulması gereken hususlar TS 4600 numaralı 
Siyah Çay Standardında belirtilmiştir. Üretim ve satış aşamalarında çay-
lar, fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine göre değerlendirilmekte-
dir. Paketlenecek çayın harmanının hazırlanmasında fiziksel ve kimyasal 
özellikler esas kabul edilse bile duyusal değerlendirme ön plandadır.

Standarda göre siyah çay; metal, kâğıt, karton, uygun plastik mater-
yal veya bunların bir kaçıyla üretilen katlı ambalaj malzemeler içerisin-
de paketlenebilmektedir. Ambalaj büyüklüğü ambalaj içindeki çayın net 
miktarına göre 50 g, 100 g, 125 g, 200 g, 250 g, 400 g, 500 g, 800 g, 1000 g, 
3000 g, 5000 g’dır.

Ambalajlar üzerinde; firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, 
tescil markası, malın adı (siyah çay), standardın işaret ve numarası (TS 
4600) şeklinde, net kütle (en az g veya kg), paketleme tarihi (ay ve yıl 
olarak), seri/kod numarası, firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi ve 
raf ömrü bilgileri bozulmayacak, silinmeyecek, şekilde okunaklı olarak 
kâğıt veya baskı (litografi) etiket ve benzeri şekilde yazılmalıdır.

Ülkemizdeki çay ambalajlama konusundaki mevcut imkânlar ye-
terlidir. Çayın ışık ve neme karşı hassas bir ürün olması sebebiyle kulla-
nılan ambalajların bu etkenlere karşı dayanıklı olması gerekir.

2.4.2. SORUNLAR
Özel sektör tarafından ambalaj üzerinde yer alan ve etiketleme teb-

liğine aykırı özel beyanlar konusunda sorun yaşanmaktadır.
Çayın içerisinde yine çay bitkisinden elde edilen ekstraktın diğer 
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ülkelerde dem kalitesini artırmak için kullanılması yasaldır. Ancak ülke-
mizde yasalara göre çaya dışarıdan bir katkı maddesinin ilavesine izin 
verilmemektedir.

Kuru çay kalitesi ambalajlama kadar depolama koşullarına da bağ-
lıdır. Depolama süresindeki artışın kafein miktarında düşmeye sebep ol-
madığı ancak ülkemiz çayında çok düşük olan uçucu aroma bileşenleri ve 
teanin miktarında azalmaya sebep olduğu bilinmektedir.

2.4.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Özel sektör tarafından ambalaj üzerinde yer alan ve etiketleme 

tebliğine aykırı özel beyanlar konusunda mevzuat düzenlemesi 
gerekmektedir. 

• Nihai ürünün ambalajlanması ile ilgili bir diğer konu da çay atık-
larının ambalaj malzemesi olarak kullanımıdır. Bu konuda yapı-
lan değerlendirmede nispeten az miktarda üretilen organik çay-
ların ambalajlanmasında yine çay atıklarından üretilen ambalaj 
materyallerinin kullanılması ürünün tanıtımı ve pazarlanmasına 
katkı sağlayacaktır.

• Kuru çay kalitesi ambalajlama kadar depolama koşullarına da 
bağlı olduğu bu sebeple ambalajlama öncesi depolama süresi kri-
terinin oluşturulacak standart ve tebliğlere eklenmesi gerekmek-
tedir.

• Süzen poşetlerin ambalaj materyali abaka ağacından elde edil-
mektedir ve sıcaklık yardımıyla yapıştırılmaktadır. Herhangi bir 
yapıştırma materyali kullanılmamaktadır. Ancak selülozun yük-
sek sıcaklıklara maruz bırakılmasının herhangi bir zararlı bile-
şenin oluşumuna sebep olup olmayacağı konusunda araştırma 
yapılması gerekmektedir.

• Ekstrakt ilavesinin dem kalitesini artırmak için kullanılmasının 
yasal düzenlemelere eklenip eklenemeyeceği değerlendirilmiş, 
ürün çeşitliliğinin arttırılması açısından kullanılabileceği vurgu-
lanmıştır. Ancak çaya ilave edilecek ekstraktın üretimi denetlen-
melidir. Çünkü mevcut durumda kullanılan ekstraktların elde 
ediliş kaynağı ve yöntemleri konusunda şüpheler bulunmakta-
dır. 
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2.5. SAĞLIK

2.5.1. MEVCUT DURUM
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma 

Planında (2019-2023) Tarımsal Üretim başlığı altında, çay bitkisinden ge-
leneksel çay ürünlerinin yanında soğuk çay, organik çay, beyaz çay gibi 
katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede 
sağlıklı gıda ürünleri ile beslenen, sürdürülebilir katma değerli ürünler 
üreten ve atıkları değerlendiren toplum oluşturulacaktır. 

TUBİTAK (Taral 1003) 2015-2019 projesi ile düşük kaliteli çaylar-
dan Tip II diyabet riskini azaltma özelliğine sahip fonksiyonel gıda katkı 
maddeleri üretimi hedeflenmiştir ve elde edilen ürün lisanslama aşama-
sındadır.

TUBİTAK (Taral 1007) 2013-2016 projesi ile çaydan katma değeri 
yüksek yeni ürünler geliştirilmesi hedeflenerek yeşil çaydan; yeşil çay 
ekstresi, kafeinsiz yeşil çay ekstresi, kafein ve epigallokateşin gallat elde 
edilmiştir.

TUBİTAK (Türkiye- Kore İkili İşbirliği) projesi ile yeşil, oolong ve 
siyah çayların anti-obezite etkisinin incelenmesi adlı proje 2020-2023 yıl-
larında planlanmaktadır. Bu projede amaç farklı çay polisakkaritlerin-
den anti-obezite etkisine sahip gıda takviyelerinin üretilmesidir.

Çay, içerdiği fenolik bileşikler sayesinde sağlık üzerine pozitif etki-
ye sahip bir içecektir. Siyah çay, okside olmuş ve olmamış fenolik bileşik-
ler nedeniyle yüksek düzeyde antioksidan özelliğe sahip olup serbest ra-
dikallerin yol açtığı kalp hastalığı, inme ve bazı kanser tipleri gibi birçok 
hastalığı önlemektedir. Çay tüketimiyle bağlantılı olarak fenolik bileşikle-
rin yanı sıra vücuda mineral madde girişi de artmaktadır. Çay, major (Ca, 
K, Mg) ve minör elementler (Cu, Fe, Mn, Na, Sr, Zn) içeren bir bitkidir.

Çay kateşinlerine biyolojik aktivitelerinden dolayı çok fazla ilgi 
gösterilmektedir. Çayın yararlı özelliklerinin antioksidan, antimutajenik, 
antikarsinojenik ve antibakteriyel etkilerinden kaynaklandığı birçok bi-
limsel yayında belirtilmektedir. Bu yayınlarda çay polifenollerinin yara 
iyileştirici özellikleri ile virüsler, ateroskleroz, otoimmün hastalıklar, kar-
diak aritmi, HIV 26, saç dökülmesi, cilt hücreleri, diyabet, karaciğer rahat-
sızlıkları, kilo kaybı üzerine etkileri incelenmiş ve olumlu sonuçlar elde 
edildiği ifade edilmiştir.

Kateşinlerin genel olarak Gram (+) bakterilere, Gram (-) bakteriler-
den (E. coli ve S. enteridis gibi) daha etkili olduğu da bilinmektedir. 
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Özellikle pestisit ve kimyasal gübre kullanımı ile endüstriyel üre-
tim atıklarının toprak ve suyu kirletmesi ile çay bitkisine bulaşan kadmi-
yum, kurşun ve nikel gibi toksik olarak bilinen mineraller bitki, hayvan, 
insan sağlığını ciddi boyutta tehdit etmektedirler. Bu metaller biyoproses 
ile parçalanmamakta ve çevrede kalarak gıda zincirine geçmektedir. Bir-
çok ülkede yetiştirilen çay, bir taraftan sağlık açısından faydalı bileşenleri 
ve esansiyel mineralleri bünyesinde bulundururken, diğer taraftan fazla 
tüketime bağlı olarak esansiyel olmayan ağır metal içeriğiyle bir risk oluş-
turmaktadır. Bundan dolayı çayın mineral kompozisyonunun bilinmesi 
ve istenmeyen mineral maddelerin alımının kontrol edilmesi önem arz 
etmektedir. Ülkemizde çaylıkların endüstriyel üretim alanlarından uzak 
oluşları ve çay tarımında pestisit kullanılmaması sebebi ile Türk çayla-
rında ağır metal riski yoktur. Yeşil çayın kanseri önlemesi üzerine insan 
kaynaklı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, düzenli olarak yeşil çay tüketen 
Japonya gibi ülkelerde kanser oranları düşme eğilimindedir. Hayvan ça-
lışmaları ve klinik çalışmalar EGCG’nin kanserin önlenmesinde önemli 
bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. 

Çayın sağlık alanında değerlendirildiği bir diğer konu ise çayda 
yapılan tağşiş işlemleridir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapı-
lan denetlemelerde dem rengini iyileştirmek için boya maddesi ve boyar 
maddelerin kullanımı tespit edilmiştir. Ancak yapılan denetlemelerde 
çayda pestisit kalıntılarına (MRL) rastlanılmamıştır.

2.5.2. SORUNLAR
Çayın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş tıbbi bitki listesinde 

yer almaması bu alanda yapılacak faaliyetleri kısıtlamaktadır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde kuru 

çayda boya maddesi ve boyar maddelerin kullanımı insan sağlığını tehdit 
etmektedir. 

2.5.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çayın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş tıbbi bitki listesine 

eklenmesi için sektörün tüm temsilcileri katkıda bulunmalıdır.
• Çayın içerdiği zengin faydalı bileşenlerin sağlık ürünlerinde 

yaygın olarak kullanılabileceği ve bunun için gerekli ekstraksi-
yon işlemlerinin TUBİTAK MAM bünyesinde kurulan pilot te-
siste gerçekleştirilebileceği görüşülmüştür. Kolesterol düşürücü 
etkiye sahip gıda takviyesi üretilmesi ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmalar kap-
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samında; soft jellerin içine kateşinin kapsüle edilmesi ile sağlık 
üzerine olumlu etki yaratabilecek ürünler elde edilebileceği dü-
şünülmektedir. 

• Çayın yoğun tüketilen bir ürün olması sebebiyle üretiminin 
yetkili kurumlar tarafından en azından ayda bir olacak denetle-
mesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

• Yurt dışından ülkemize getirilen çaylarda mutlaka ağır metal 
analizlerinin yapılması gerekmektedir.

2.6. OKSİDASYON

2.6.1. MEVCUT DURUM
Oksidasyon; çay yaprağında bulunan polifenollerin oksijenli or-

tamda ve oksidasyon enzimleri vasıtasıyla yükseltgenmesi işlemidir. Çay 
yaprağında bulunan ve oksidasyon reaksiyonunu katalizleyerek karakte-
ristik siyah çay aromasının oluşumunu sağlayan iki önemli enzim grubu 
polifenol oksidaz  ve peroksidaz  enzimleridir. Oksidasyon reaksiyonu-
nun istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için sıcaklık ve bağıl nemin, en-
zim aktivitesini maksimum düzeye çıkaracak şekilde ayarlanması ve bu 
seviyede tutulması gerekir. Ülkemizde çay proses basamaklarından biri 
olan oksidasyon işlemi yerine sıklıkla fermentasyon ifadesi kullanılmak-
tadır. Bu durum bilimsel zeminde yanılgıya sebebiyet vermektedir.

Çay yapraklarında altı farklı kateşin çeşidi bulunmaktadır. Bunlar 
kateşin (C), epikateşin (EC), epikateşin gallat (ECG), gallokateşin (GC), 
epigallokateşin (EGC) ve epigallokateşin gallat (EGCG) çeşitleridir. Ka-
teşinlerin epi-formları da kateşin ile aynı yapısal formüle sahip olmasına 
rağmen üç boyutlu modellerine bakıldığında farklı yönelmeler göster-
mektedirler. Zira bu formlar farklı oksidasyon kapasitelerine sahip olmak 
gibi farklı kimyasal davranışlar içindedir.

Kateşinler polifenol oksidaz katalizörlüğünde orthoquinone adı ve-
rilen ve son derece reaktif olan ara bileşenlere dönüşürler. Bunlar da çifter 
çifter birleşerek daha büyük molekül yapısına sahip theaflavin (TF)’leri 
oluştururlar. 

TF’ler çözelti halinde iken parlak portakal kırmızısı bir renk gösterir 
ve çayın deminin niteliğinde olduğu kadar parlaklığında da önemli etkiye 
sahiptir. Bunlar içerisinde theaflavin monogallatlar diğerlerine göre daha 
parlak ve daha buruk tada sahiptir. TR’ler ise hem kateşinlerin peroksidaz 
enzimi katalizörlüğünde oksidasyonu ile hem de TF’lerden oluşmaktadır. 
TR’lerin karmaşık olan kimyası tam olarak tespit edilememiştir. Ancak TF 
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ve TR kombinasyonunun doğru şekilde oluşması ile çay deminin parlak-
lık, dolgunluk ve renk değerlerinin oluştuğu bilinmektedir.

Oksidasyonu Etkileyen Etmenler: Çayın oksidasyonuna etki eden 
etmenler; oksidasyon süresi, sıcaklık, solma derecesi, çay yapraklarının 
serilme kalınlığı, O2 konsantrasyonu, oksidasyon ortamı koşulları ve di-
ğer etmenler olarak sıralanabilir.

Oksidasyon Süresi: Ortodoks yöntemine göre siyah çayın işlenme-
sinde kıvırma dâhil oksidasyon süresi genelde 3,5 ile 4 saat arasında de-
ğişmektedir. Sürenin gereğinden fazla uzunluğu ya da kısalığı olumsuz 
etkilere yol açmaktadır. Oksidasyon süresi uzadıkça çay deminin buruk-
luğu ve parlaklığı üzerinde etki yapan TF kapsamı azalmaktadır. Buna 
karşın çay deminin renk yoğunluğuna etki yapan TR kapsamı artmakta-
dır. 

Kaliteli siyah çay üretimi için oksidasyon süresi dikkate alınma-
lıdır. Oksidasyon süresi uzatıldığında çay deminde fazla renk, daha az 
nitelik, süre kısıtlandığında daha az renk daha fazla nitelik oluşur. Bu 
durum çayda TF ve TR kapsamlarının uygun oranlarda bulunmasını ge-
rektirir. Çayın TR kapsamının artması, yani sürenin uzatılması, TF’nin et-
kisini göstermesine engel olarak çay deminin zayıf ve niteliksiz olmasına 
yol açar. Çay demindeki parlaklık, burukluk, renk ve nitelik dikkate alın-
dığında iyi bir siyah çayda TF/TR oranı 1/10 olarak kabul edilmektedir. 
Oksidasyon süresi ile oluşan aroma bileşiklerinin miktarı arasında yakın 
bir ilişki vardır. Oksidasyon süresi uzadıkça, bir kısım aroma maddeleri 
artarken, bir kısmı da azalmaktadır. 

Oksidasyon Sıcaklığı: Oksidasyon aşamasında oluşan yükseltgen-
me reaksiyonları enzim aktivitesi için gerekli optimum sıcaklık ile yakın-
dan ilgilidir. Başta polifenol oksidaz olmak üzere çay yaprağındaki tüm 
yükseltgenme enzimlerinin aktivite gösterdikleri sıcaklık aralığına göre 
optimum oksidasyon sıcaklık aralığı belirlenir. Genel olarak çayın oksi-
dasyonu 24 °C ile 29 °C derece arasında değişen sıcaklıklarda gerçekleş-
mektedir.

Solma Derecesi: Çay yapraklarının gereğinden fazla soldurulması 
oksidasyonu yavaşlatır. Yetersiz soldurma ise kıvırma işleminde yaprak 
hücre özsuyunun akarak yitmesine sebep olur. Her iki durum da oksidas-
yon reaksiyonlarını olumsuz etkiler. İdeal solma derecesi kıvırmadan su 
akmayacak ve aynı zamanda yaprakta kuruma olmayacak şekilde belirle-
nir. Uygun olmayan şekilde aşırı solmuş çay yapraklarında optimum en-
zim aktivitesi için gerekli ortam oluşmaz. Ortodoks üretiminde soldurma 
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işlemi sonrası yaprak nem içeriği %59-63 düzeylerindeyken; CTC üretimi 
yöntemi için bu oran %68-70 oranındadır.

Oksijen Konsantrasyonu: Oksidasyon işlemi süresince bütün yük-
seltgenme tepkimelerinin temelini O2 oluşturmaktadır. Bu nedenle oksi-
dasyon reaksiyonları süresince çay yaprağı parçacıklarının hava ile iyi bir 
şekilde teması sağlanmalıdır. Polifenollerin, polifenol oksidaz enzimi ile 
yükseltgenmesi ve TF oluşumu için bol miktarda O2 gereksinimi vardır. 
Oksidasyon anında oksijenin görevini en yüksek düzeyde yapabilmesi 
için yapraktaki kıvırma işleminin iyi yapılmış olması gerekmektedir.

Çay Yapraklarının Serilme Kalınlığı: Oksidasyon işleminin başarı-
sı soldurulmuş ve kıvrılmış yaprağın serme kalınlığı ile yakından ilgilidir. 
Zira bu işlem esnasında yaprakların gereğinden ince serilmesi, oksidas-
yon esnasında oluşan sıcaklığın kaybolmasına, serme kalınlığının artması 
ise sıcaklığın istenenden fazla olmasına ve yaprakların arasından yeterli 
oksijen geçememesine dolayısıyla her iki durumda da yeterli oksidasyon 
elde edilememesine sebep olur. Buna göre çay serme kalınlığının 5-7,5 
cm arasında olması gerektiği bilinmektedir. Ancak ülkemizde faal olan 
fabrikaların kapasitelerinin aşılması halinde çay serme kalınlığı, belirtilen 
uygun kalınlık seviyesini aşabilmektedir. 

Oksidasyon Ortamı ve Koşulları: Oksidasyon işleminde ortam sı-
caklığı 27 ⁰C dereceyi geçmemelidir. Oksidasyon ortamında yeterli nemin 
sağlanamaması halinde üretilen çayda suda çözünmeyen siyah kahveren-
gi bileşikler oluşur. Bu nedenle oksidasyon ister arabada, ister hareketli 
veya sabit teknelerde olsun, yaprağa verilen 24-29 ⁰C arasındaki sıcak ha-
vanın belli miktarlarda nemi içermesine dikkat edilir.

Oksidasyonu Etkileyen Diğer Etmenler: Oksidasyona yeşil çay 
yaprağının nitelikleri yanında uygulanan kültürel tedbirler ve coğrafi 
faktörler de etki eder. Çay yaprağının körpe veya kart oluşu, toplama 
standardı, çay ocağının budanma ve gübreleme durumu gelişme koşulla-
rı, toprağın yapısı, çay yaprağının toplandığı bahçenin denizden yüksek-
liği gibi etmenler oksidasyona doğrudan ya da dolaylı olarak etki eder. 

Enzimler yardımı ile bir seri kimyasal tepkimeler sonucu oluşan 
oksidasyonun tamamlanıp tamamlanmadığı çeşitli şekillerde belirlenir. 
Çay yapraklarında oluşan aromaya ve renk değişikliğine bakılarak oksi-
dasyonun durumu üzerine karar verilmesi yaygın şekilde uygulanan bir 
yöntemdir. Günümüzde üretim tesislerinde oksidasyon işleminin ger-
çekleştirildiği farklı sistemler kullanılmaktadır. 
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2.6.2. SORUNLAR
Ülkemizde oksidasyonun tam anlamıyla gerçekleşmesi için gerekli 

olan süre-sıcaklık vb. parametreler çoğu üretim tesisinde sağlanamamak-
tadır.

Çay işlemede oksidasyon derecesinin yeterli olup olmadığına karar 
verebilmek sektördeki en önemli sorunlardan biridir.

Üretimde standardizasyonun en önemli basamaklarından biri olan 
oksidasyon parametrelerinin dönem ve ürüne bağlı özgünlüğü sorun teş-
kil etmektedir. 

2.6.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Oksidasyonda kullanılan havanın temiz hava olmasına özen gös-

terilmelidir. Oksidasyon basamağının istenilen sonuçları vermesi 
için soldurma basamağının en az 8 saat sürdürülmesi gerekmek-
tedir. 

• Oksidasyona gelen ham maddenin homojen olması önemlidir. 
Bu sayede ürünün her yerinde eşit şekilde ve istenilen düzeyde 
oksidasyon gerçekleşecektir. Oksidasyon işleminin tamamlanıp 
tamamlanmadığına üretim bandında karar verebilecek sistemler 
geliştirilmelidir. Ancak oksidasyon parametrelerinin proses üze-
rindeki etkisinin sürgün dönemi değiştikçe değişiklik gösterebil-
diği unutulmamalıdır.
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2.7. GIDA VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE GÜÇLÜ YÖNLER
Çayı kısa sürede tüketime hazırlama imkânı sunan CTC yöntemi 

için yeterli teknolojimiz mevcuttur.
Yapılan denetlemelerde ülkemiz çayında pestisit kalıntılarına rast-

lanılmamıştır.
TUBİTAK MAM ve ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Ürünleri Araş-

tırma Enstitüsü bünyesinde çay bileşenlerini ekstrakte etmek için tesisin 
kurulmuş ve bu tesislerde çaydan gıda takviyesi ürünleri elde edilmesi 
yönündeki çalışmaları başlamıştır.

Ülkemizde çay ambalajlama işlemi çayın nem ve ışıktan korunma-
sını sağlayacak yönde gerçekleştirilmektedir.

2.8. GIDA VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE ZAYIF YÖNLER
Yaş çayda yanlış toplama teknikleri sebebiyle istenmeyen alt yap-

raklar üretime dâhil edilmekte ve bu yanlış uygulama düşük kaliteli çay 
üretimine neden olmaktadır.

Dünyada çok sayıda çay çeşidi mevcutken ülkemizde son ürün ola-
rak sadece siyah ve yeşil çay çeşitleri satışa sunulmaktadır.

Ülkemizde yetiştirme, hasat, alım yeri, taşıma, üretim ve son ürün 
basamaklarında standardizasyonun olmaması sebebiyle birbirinden fark-
lı kuru çay ürünleri ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde çay sektörünün, tüketicin haklarının ve ülkemizdeki çay 
tarımının korunması amacıyla yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sektörün kendi içerisinde kullanabileceği çayın kalitesini belirle-
yen, kalite değerini esas alan ve yüksek, orta ve düşük kalite olarak sınıf-
landırılmasını sağlayan bir standardımız bulunmamaktadır.

Çay Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tıbbi bitki listesinde 
bulunmamaktadır.

Çayın dem rengini iyileştirmek için bazı işletmeler tarafından çaya 
boya ve boyar maddeler katılmaktadır.

*Çalışma grubu tarafından bölgesel paydaşların sık sık toplanarak 
durum değerlendirmesi yapması ve bu çalıştayın belli periyotlarla tekrar-
lanmasının çok verimli olacağı kanaatine varıldı.
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3. KURU ÇAY ÜRETİMİ VE PAZARLAMA 

Konu Başlıkları

• Yalın Üretim ve Toplam Kalite Yönetimi
• Üretim Maliyetleri
• Değer Zinciri
• Ürün Çeşitlendirme
• Markalaşma 
• Ambalajlama
• Fiyatlandırma
• Pazarlama İletişimi (reklam, promosyon, dağıtım vb.)
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3.1. YALIN ÜRETİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3.1.1. MEVCUT DURUM
Yalın üretim kuru çay üretiminde israfların ve hataların minimize 

edilmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Çay sektörüne bakıldığında mali-
yet oluşturduğu halde katma değer yaratmayan, başka bir ifadeyle israf 
oluşturan birçok unsur olduğu görülmektedir. Kamu ve özel çay fabrika-
larında toplam kalite yönetimi kültürünün yerleşik olmadığı görülmüş-
tür. Bu durum maliyetleri artıran bir unsurdur.

3.1.2. SORUNLAR
Kaliteli kuru çay üretiminin yapılabilmesi için kaliteli ham madde 

alımı ile ilgili sorunlar söz konusudur. Bahçede kalitesiz çay yaprağı ha-
sadı yapılmaktadır. İmalata kaliteli çay yaprakları ile başlanmamaktadır. 
Fabrika işleme kapasitesi arttıkça üretici hasat zamanını geciktirmekte-
dir. Hasadın gecikmesi ile taze yaş çay yaprağında su oranı düşmekte ve 
selüloz oranı artmaktadır. Dolayısı ile kalite ile ilgili problemler ortaya 
çıkmaktadır.

3.1.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Bunun için 2,5 yaprak kuralına uygun standart bir yaş çay yapra-

ğı alım politikası uygulanmalıdır.
• Yaş çay yaprağında standart fiyat uygulamasına geçilmesi gere-

kir.
• Yaş çay yaprağının alımından fabrikaya gelinceye kadar yaş çay 

yaprağının kalitesini düşürücü faktörlerden uzak durulması ge-
rekir.

• Yaş çay yaprağının en uygun şekilde ve zamanında fabrikaya 
ulaştırılması gerekir. 

• Fabrikalarda çay işleme kapasiteleri optimum olmalı ve bu kapa-
sitenin nasıl yönetileceği planlanmalıdır.

• Yaş çay yaprağının işlenme sürecinde gerekli zaman ve sıcaklık 
ayarlarına dikkat edilmesi gerekir.

• Çay işleme makinelerinin özellikleri dikkate alınarak modernize 
edilmeli ve optimal verime göre ayarlanmalıdır.

• Üretimde çalışan işçilerin nitelikli olmasına özen gösterilmelidir.
• Üretimde standardizasyon sağlanmalıdır.
• Üretim toplumdaki farklı gruplara (öğrenci, askeriye vs. gibi) hi-
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tap edecek şekilde yapılmalıdır.
• Üretim planlaması yapılmalıdır. 
• Üretimin her aşamasında sürekli iyileştirme sağlanmalıdır. Türk 

Gıda Kodeksine uygun olarak üretim ve işleme yapılmalıdır. 
Fabrikalar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetlen-
melidir. 

• Kapasite yönetimi yaş çay yaprağı üreticisinin hasat zamanını ge-
ciktirmemesine dikkat etmesi gerekir.

3.2. ÜRETİM MALİYETLERİ

3.2.1. MEVCUT DURUM
Üretim maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel 

üretim giderlerinden oluşmaktadır. Kuru çay üretim maliyetinin %85’i 
ham madde, %15’i ise direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluş-
maktadır. Kuru çay üretim maliyetleri diğer çay üretici ülkeler ile karşı-
laştırıldığında rekabet edemeyecek ölçüde yüksektir.

3.2.2. SORUNLAR
Diğer çay üreticisi ülkelere göre Türkiye’de yaş çay üretimi yıl boyu 

değil, belirli dönemlerde gerçekleşmektedir. Direkt işçilik ile ilgili sorun-
ların olduğu gözlemlenmektedir. Diğer ülkelere göre, işçilik pahalıdır. 
Yaş çay ile ilgili olarak yöre halkının ilgisiz olduğu görülmektedir. Bu du-
rum da direkt işçilik maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Aynı zaman-
da söz konusu ilgisizlik ilk madde ve malzeme maliyetlerini de olumsuz 
etkilemektedir. Üretim maliyeti müstahsil ve fabrika arasındaki çatışma-
dan etkilenmektedir. Çay işleme kapasitesi ile ilgili sektörde atıl kapasite 
söz konusudur. 

3.2.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Üretim maliyetin %85’ini direkt malzeme oluşturduğu için bu mali-

yeti azaltmak için yapay zeka konusunda çalışmaların yapılması, fenolik 
bileşik ve selüloz oranının yapay zeka ile hızlı bir şekilde belirlenerek en 
uygun malzemenin üretimde kullanılması sağlanmalıdır.

• Üretim maliyetini etkileyen tüm paydaşların bir araya gelmesi ve 
ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir. 

• Sektörde kalifiye olmayan işçilerin olduğu bilinmekle birlikte bu 
yönde gerekli hizmet içi eğitimler verilerek niteliğin arttırılması 
gerekir.
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• Fabrikaların optimum kapasite ile çalışmalarına özen gösterile-
rek yeterli sayı ve nitelikte işçi  çalıştırılmasına özen gösterilme-
lidir.

• İşletmede yakıt olarak kömür, doğal gaz, fuel oil kullanımı üre-
tim maliyetini ve paketli ürün fiyatını etkilemektedir. Bölgede 
uygun yakıtın bulunması gerekmektedir.

• Üretim maliyetinde azalma ancak üretici ve tüketicinin gerekli 
ilgiyi göstermesi ile uygun seviyelere indirilebilir.

• Türkiye’de çayın stratejik ürün olduğu anlayışı ile üretim mali-
yetlerine bakılması gerekmektedir.

3.3. DEĞER ZİNCİRİ

3.3.1. MEVCUT DURUM
Değer zinciri girdinin çıktıya dönüştürülme süreci ile ilgili faaliyet-

lerin tanımlanmasıdır. Bu tanımlamanın doğru yapılması değer oluşumu-
nu olumlu etkileyecektir. Çünkü çay, dünyada sudan sonra en fazla içilen 
ikinci içecektir. Çay Türkiye’de tercih edilen bir içecektir. Bu durumun 
sürdürülebilirliğini sağlamak için tarladan nihai tüketiciye kadar değer 
yaratacak unsurların akışının etkili bir iletişimle sürdürülmesi gerekir.  
Çayın, gerek üretilmesi gerekse satılıp tüketilmesindeki farklılıklar, onu 
diğer ürünlerin değer zincirinden ayırmaktadır. Çayın küresel değer zin-
ciri için tarladan sofraya kadar izlenmesini gerekir.

3.3.2. SORUNLAR
Tüketiciler alışkın oldukları damak tadını tercih etmektedirler. Do-

layısı ile her firmanın tüketicileri mevcuttur ve fiyat farkı doğmaktadır. 
Farklı tüketicilere yönelik ürünler geliştirilmesinde (ürün çeşitliliği) so-
runlar söz konusudur. Ayrıca siyah Türk çaylarının aromatik değerleri 
yüksek değildir. Koku ve uçucu yağ gibi özellikler oksidasyon ile yok 
olmaktadır.

3.3.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Küresel değer zinciri analizinin daha da anlamlı olması için de-

ğer aşamalarının tek yönlü değil, birbirleriyle etkileşimleri de 
dikkate alınmalıdır. Bu sürecin başlangıcı kaliteli yaş çay yaprağı 
üretimi ile başlar. Bu süreçte sağlıklı ve kaliteli çıktının elde edil-
mesi, ham maddenin kaliteli olması ile ilgilidir. 

• Tüketicilere yönelik öğrenci, yaşlı vs. gibi tüketim grupları bilin-
diğinde farklı pazarlama teknikleri uygulanabilir.
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• Tüketicinin doğru bir şekilde, kaliteli çay tüketimine yönlendiril-
mesi gerekmektedir.

• Mevcut pazardan başka pazar aranırken dikkat edilecek hususlar 
belirlenmelidir.

• Üretici firmanın pazarda kendini nerde gördüğü değerlendiril-
melidir.

• Koku ve uçucu yağ gibi özelliklerin standardizasyonu sağlanma-
lıdır.

3.4. ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME, MARKALAŞMA VE 
AMBALAJLAMA 

3.4.1. MEVCUT DURUM
Özel sektördeki çay firmalarının bazısının tüketici segmentasyonu 

yaparken bazısının yapmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile kuru 
çay tüketim pazarı oluşturulamamaktadır. Aynı zamanda çayın farklı 
noktalardaki sunumlarında farklı tatlar ile tüketiciye sunulması söz ko-
nusudur. Farklı bir pazar segmenti olarak ev dışı tüketim pazarı oluştu-
rulmakla birlikte bu segmentte tam anlamı ile başarı yakalanamamıştır. 

Ürünün tüketicinin zihninde yarattığı ‘Marka Değeri’ önemli bir 
konudur. Yeterli üretim, uygun fiyat, müşteri veri tabanı, yeterli reklam 
çalışması yapılması marka değerini etkileyen diğer faktörler arasında yer 
alabilir. Türk çayının dünya pazarında rekabet edebilmesi markalaşabil-
mesi için dünyadaki diğer çay markalarıyla muadil olunabilmesi, reka-
betçi fiyatlarda olması gerekir. Tarım ilacının kullanılmaması pazarlama 
açısından tek başına rekabet etmekte yeterli bir unsur değildir.

Ambalajlama açısından kamu ve özel sektör çay firmalarının son 
sistem ambalajlama teknolojisini kullandıkları tespit edilmiştir. Bu nok-
tada Türkiye çay pazarında pazar liderinin ambalajlama teknikleri ve 
özellikleri açısından özel sektöre rehberlik ettiğinden söz edilebilir. Taklit 
ürünlerde renk tüketici tarafından önemsenmektedir.

3.4.2. SORUNLAR
Çayın tadında bir standart söz konusu değildir. Süzen poşette iyi 

bir pazar yakalanamamıştır. Bu durumun Türkiye’deki çay içme alışkan-
lıklarından ileri geldiği söylenebilir. Söz konusu alışkanlıkları değiştir-
mek zaman almaktadır.

Mevcut şartlara bakıldığında siyah çayın fiyat noktasında rekabet 
edebilmesi zorlaşmaktadır. Aynı zamanda rekabet edebilmede çay kültü-
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rünün yaygınlaştırılamaması önemli bir sorundur. Uluslararası pazarda 
Türk çayının tüketiciler tarafından aranan özellikler konusunda zayıf ol-
duğu söylenebilir. Bu bağlamda Türk çayında markalaşabilmek adına ön 
plana çıkartılması gereken özellikler tam anlamı ile belirlenememektedir.

Ambalajlama ile ilgili değişiklikler yapılması söz konusu olduğun-
da, tüketici tepkisiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu konuda tüketici al-
gılarını değiştirmek zor olmakta ve zaman almaktadır. 

3.4.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay piyasasında ekstraktlar ile ürün çeşitlendirmesi yapılabilir. 

Ürün çeşitlendirmesi yapılırken katma değeri yüksek ve standart 
ürün elde edilmesi önemlidir.

• Özellikle sağlık vurgusu yapılarak reklamlarla çeşitlendirilen 
ürünün tanıtımı yapılabilir. 

• Ortaya çıkarılacak yeni ürünün sürdürülebilir olması sağlanmalı 
ve tüketicilerin çaya bakış açılarının dikkate alınması gerekir.

• Tüketici segmentasyon pazar araştırmaları yapılıp, tüketicilerin 
Türk çayına olan algılarının ortaya çıkarılması ve buna yönelik 
algı yönetiminin gerçekleştirilmesi gerekir. 

• İhracat açısından, bu fiyatlarda kalınacaksa ya kalitenin iyileş-
tirilmesi ya da ürün bu olacaksa (ürün geliştirilmeyecekse) bu 
ürün segmentindeki fiyatlamaya inilmesi gerekmektedir.

• Dünyada trendin  yediğimiz içtiğimiz şeylerin sağlığa olan etkisi 
üzerinde olduğu, yeşil çayların, beyaz çayların öneminin arttığı 
ve Türk çayının da yeşil çay ve beyaz çay üretimi için uygun olup 
bu noktada fark yaratabileceği söylenebilir.

• Aynı zamanda tadım testleri yapılarak tüketicilerin çayda ara-
dıkları aromatik tatların ve özelliklerin tespiti yapılabilir.

• Ambalajlama ile ilgili tüketicilerin bekledikleri özellikler kendile-
rine sorularak bir ambalajlamada ilgi çekicilik yaratılabilir, ilgili 
renkler ve özellikler ön plana çıkarılabilir. 

• Paketli çaylarda yeni tasarımlara aşamalı olarak geçilmelidir. Tü-
keticinin yeni tasarımı benimsemesi sağlanmalıdır.

• Çay paketlerinde hacim olarak standardizasyon sağlanmalıdır.
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3.5. FİYATLANDIRMA

3.5.1. MEVCUT DURUM
Kuru çayın fiyatlandırılmasında özel sektör ve kamu sektöründe 

farklılıklar söz konusudur. Bu farklılık pazar koşullarından kaynaklan-
maktadır. Şöyle ki, özel sektör çay alımı yaparken kredi ile ödeme ger-
çekleştirmektedir. Bu sebeple çayı stoklayamazken, kamu sektöründe 
ise, çay stoklanabilmektedir. Bunun yanı sıra kamu sektöründe de çayın 
fiyatlandırılmasında rahat hareket edilemediği, bu durumun ise, pazarı 
regüle etme görevi üstlenilmesinden ve sosyal kurum kimliğinden kay-
naklı olduğu görülmektedir. 

3.5.2. SORUNLAR
Pazarda haksız rekabetin olması öne çıkan bir sorundur. Özel sek-

tör çay firmalarının yeterince destek görememesi bir diğer sorundur.

3.5.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Fiyat rekabeti yerine kalite rekabeti pekiştirtmelidir. Bunun için 

ideal fiyat aralığı belirlenmelidir.
• Çay paketleri tasarımı ve algılanan kalitesi artırılarak fiyatlarda 

değişikler yapılabilir. Alt gelir grubu için daha ekonomik fiyatlı 
çaylar üretilebilirken, yüksek gelir grubu için yüksek fiyatlı çay-
lar üretilebilir.

3.6. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (REKLAM, PROMOSYON, 
DAĞITIM VB.)

3.6.1. MEVCUT DURUM
Pazarlama iletişimi marka oluşturma konusunda önemli bir araçtır. 

Çay firmaları da bu durumun farkında olup, tüketicileri cezbedebilmek 
için çeşitli pazarlama iletişimi araçlarından yararlanmaktadırlar. En fazla 
yararlandıkları araç olarak reklam ve satış promosyonları ön plana çık-
maktadır. 

3.6.2. SORUNLAR
Reklam geniş tüketici kitlelerine ulaşma konusunda etkili bir araç 

olmakla birlikte, pahalıdır. Çay firmaları da söz konusu aracın paha-
lı olmasından dolayı, kısa dönemli satışları arttıracak bir araç olan satış 
promosyonundan yararlanmaktadır. Ancak markalaşma ve tüketici zih-
ninde marka çağrışımlarının pekiştirilmesi için kısa dönemli değil, uzun 
dönemli çabalar sarf edilmesi gerekir. Aynı zamanda pazarlama iletişim 
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araçları kullanılırken tüketici profilleri ve beklentilerinin ön plana çıkar-
tılmadığı, fiyat odaklı çalışmaların sürdürüldüğü görülmektedir.

3.6.3 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Pazarlama iletişimi ile ilgili olarak bütünleşik pazarlama iletişi-

minden yararlanılması (tek tip mesajın bütün kanallar aracılığı 
ile iletilmesi) gerekmektedir. 

• Kuru çay ile ilgili olarak tüketici profillerine uygun ürünlerin öz-
deşleştiği reklamların kullanılması gerekir.  
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3.7. KURU ÇAY ÜRETİMİ VE PAZARLAMADA GÜÇLÜ YÖNLER
• Ambalajlamada son sistemlerin ve ürüne özgü malzemelerin kul-

lanılması
• Yeşil çay ve beyaz çaya uygun toprakların olması (sağlık vurgusu 

yapılabilir, markalaşmada ön plana çıkılabilir)
• Çayın tüketilebilir, tercih edilebilir bir ürün olması
Yukarıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili sorunların çözümü için 

işletmelerde maliyet yönetimi bilgi sistemi geliştirilmelidir. Çünkü mali-
yet yönetimi üretim-üretim maliyetleri kalite- fiyat ve pazarlama ile ilgili 
sorunları çözerek küresel rekabet ortamında işletmenin kârını artırıcı ve 
maliyetlerini azaltıcı etki yaparak işletmelerin başarısına olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Değer zincirinin tarladan başlatılarak, çay bahçelerinde yapılacak 
iyileştirmeler sayesinde, ham madde kalitesi arttırılabilir ve üretim ma-
liyetleri azaltılabilir. TUBİTAK 1007 projesi çıktılarına göre 11. Kalkınma 
planında belirlenen fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi projesi uygu-
lanabilir.

3.8. KURU ÇAY ÜRETİMİ VE PAZARLAMADA ZAYIF YÖNLER 
• Yalın üretim ile ilgili sorunlar yaşanması
• Toplam kalite yaklaşımlarının uygulanamaması
• Üretim maliyetlerinin yüksek olması
• Randımanın düşük olması, değer zincirinin tam anlamı ile oluş-

turulamaması
• Tam anlamı ile tüketici segmentasyonunun yapılmamış olması, 

özellikle tüketici algılarının tespit edilememesi (Çaykur’da özel-
likle özel sektörde kullanılan bir takım veri madenciliği teknikle-
rinin kullanılmaması)

• Markalaşabilmek için ön plana çıkartılması gereken özelliklerin / 
yararların tam anlamı ile tespit edilememesi 

• Yaş çayda haksız rekabete sebebiyet verebilecek fiyatlandırmanın 
olması

• Genel anlamda tüketici profillerine göre pazarlama iletişiminden 
yararlanılamaması (marka olma açısından öneminin farkına va-
rılamamış olması)

• Pazarlama iletişiminin daha çok satış odaklı kullanılıp, marka 
imajı açısından yararlanılamaması

• Tüketici ve üreticilerin çaya gereken ilgiyi göstermemesi
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4. ENERJİ- MAKİNE, 
MEKANİZASYON  VE ALTYAPI

Konu Başlıkları

• Enerji ve Alternatif Enerji Kaynaklarının Belirlenmesi
• Maliyet Azaltımı
• Proses Sürelerinin Kısaltılması
• Mevcut Yapıdaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
• Temel Proseslere Alternatif Çözümler
• Otomasyona Geçiş
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4.1. ENERJİ VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ 
BELİRLENMESİ VE MALİYET AZALTIMI

4.1.1. MEVCUT DURUM
1990-2000 yılları arasında çay işletmelerinde yakıt olarak taş kömü-

rü kullanılmıştır. 2000-2002 yıllarında ise fuel oil yakıta geçilmiştir fakat 
maliyetlerin artması nedeniyle fuel oil kullanımından vazgeçilmiştir. 2002 
yılından beri çay sektörü herhangi bir enerji kaynağına bağımlı kalmadan 
faaliyetine devam etmektedir. Kömür santrallerinden temin edilen buhar 
ile çay fabrikalarında buharlı sistemlere geçilerek çevre sorunu ve maliyet 
azaltımı sağlanmış oldu. Kömür santrallerinde kullanılan kömürün kalo-
risinin yüksek olması nedeniyle ithal kömür kullanımı artmıştır.

Çay sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar, daha kısa sürede daha 
fazla çay işlemek için yüksek sıcaklıklarda çalışmaktadır. 

4.1.2. SORUNLAR
Ülkemizde ise bu yüksek kaloriyi sağlayacak yerli kömürler mev-

cut olmasına rağmen ergime sıcaklığındaki sıkıntılar ve kullanılan yakma 
kazanlarındaki elek sistemlerinin yerli kömüre uygun olmaması, ithal kö-
müre olan bağımlılığı arttırmıştır.

Üretimde yüksek sıcaklıklara çıkılması maliyetlerde büyük artışla-
ra neden olmaktadır.

4.1.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• İthal kömüre olan bağımlılığı azaltmak için yakma kazanlarındaki 

elek sistemlerinde değişiklik yapılması veya ergime sıcaklığından 
dolayı eleklerde tıkanmaya sebep olan kömürlerin yapısının 
ilave malzemelerle iyileştirilmesi ve elek sistemine uygun hale 
getirilmesi sağlanabilir. 

• Ayrıca sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin 
çay sektörüne kazandırılması düşünülebilir.

• Çay hasat mevsiminde, bölge yoğun güneş ışınlarına maruz 
kaldığından güneş panelleri veya buna benzer sistemlerin fabri-
kalara tesis edilmesiyle sürdürülebilir enerjinin kullanılabileceği 
düşünülmüştür.

• Çayların prosese girmeden önce ayrılması sağlanabilir. Ayırma 
işlemleri elekleme, kesme ve kamera sistemleri ile yapılabilir. 
Böylece kalite ve maliyette istenilen düzeyde olabilir.

• Baca çıkışlarından dışarıya atılan yüksek sıcaklıktaki gaz tekrar 
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kullanılmak üzere farklı sistemlerden geçirilerek üretim sistemi-
ne kazandırılabilir. Böylece oluşan çevre kirliliği gibi sorunlar 
azaltılabilir.

• Tam kapasite ile imalat yapılabilir aksi durumda kesikli imalat ile 
üretim maliyetleri artabilir.

• Fırınlarda ve soldurma işlemlerinde hava akımları önemli oldu-
ğundan kurulacak tesislerin yer konumlarında hava akımlarının 
tespiti yapılabilir.

• Koşullandırılmış ortamlar sağlanarak soldurma ve kurutma iş-
lemlerinde maliyetler azaltılabilir.

• Soldurma işleminde mevcut kullanılan yatay soldurma tekniği 
yerine dikey soldurma tekniği kullanılarak tüm çay yaprakları-
nın soldurması sağlanabilir.

• Soldurma teknelerinin kullanımı ve imalatı açısından havanın is-
tenilen verimle soldurmada kullanılabilmesi için aşırı kapasitede 
yüklenmemesi sağlanabilir.

• Soldurma işleminde soldurma teknelerinde havanın ve sıcaklığın 
tek noktadan verilmemesi için farklı sistemler geliştirilebilir.

• Dondurarak kurutma işlemi mevcut sisteme uygulanarak verim-
li olup olmayacağı incelenebilir.

• Yaş çay için iç ve dış nemin bilinmesi ve işlemedeki sıcaklıkların 
farklı olması nedeniyle fazla enerji kullanımı azaltılabilir.

• Fabrikalarda aşırı makine ve ekipman kullanımının azaltılması 
uygulanabilir.

• Fabrikaların nemin az olduğu yerlere tesis edilmesi ve proses sü-
relerinin kısaltılması düşünülebilir.

• Kurutmada yağlı kazan sistemlerinin kullanılabilirliği üzerine 
uygulamalar yapılabilir.

• Fabrikalarda dışarıya atılan atığın tekrar kullanılabilirliği üzerine 
çalışmalar yapılıp atıklara sebep olan ham maddelerin alternatif-
leri araştırılabilir.

• Fabrikada kullanılan polyester bantlar yerine modüler (tak-çı-
kar) bantlar prosese dâhil edilebilir.

• Bölgedeki köylerde ortak noktalarda kurulacak düşük kapasiteli 
çay fabrikaları ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapılabilir.
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4.2. PROSES SÜRELERİNİN KISALTILMASI, MEVCUT 
YAPIDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ, TEMEL PROSESLERE 
ALTERNATİF ÇÖZÜMLER, OTOMASYONA GEÇİŞ

4.2.1. MEVCUT DURUM
Üretim hatlarında çay kıvırma işlemleri yatay kıvırma şeklinde ya-

pılmaktadır. Sistem çalışırken eleklerde tıkanmalar meydana gelmekte-
dir.

Fabrikalarda kapasitelerin üzerine çıkılarak fazla üretim yapılmak 
isteniyor. Üretim hattında çalışan işçiler, yapacağı iş konusunda bir eği-
timden geçirilmiyor. Kurutma kısımlarında sap ve yaprak kısmı birbi-
rinden ayrılmadan kurutmaya alınıyor. Mevcut düzende bir ödül-ceza 
sistemi uygulanmıyor.

Mevcut fabrikalarda soldurma ve kıvırma işlemleri yatay yapıl-
maktadır. Basınç ve ozmoz teknikleri kullanılmamaktadır. Vakum ile ku-
rutma denenmemiştir.

Mevcut fabrikalar tam olarak otomasyona geçmeyi başaramamış-
lardır.

4.2.2. SORUNLAR
Yatay kıvırma işlemi üretim sürelerinin, dolayısıyla üretim miktar-

larının uzamasına neden olmaktadır. Üretimin bir aşamasında eleklerin 
tıkanması üretimin yavaşlamasına, hatta durmasına neden olmaktadır.

Kapasitenin öngördüğü miktarın üzerine çıkılarak enerjide sarfiyat 
artırılıyor ve kalite düşürülüyor. Soldurma ve kıvırma proseslerinden 
yeterli verim alınamıyor. Kurutma prosesinde sap ve yaprak kısmının 
birbirinden ayrılmaması enerji sarfiyatını artırıyor ve dolayısıyla verimi 
düşürüyor.

Geleneksel veya eski teknolojilerle çalışan üretim hatları fazladan 
enerji sarfiyatına neden olmaktadır.

Otomatik kontrole tamamıyla tabi olmayan tesislerde enerji tüke-
timleri fazla olmaktadır.

4.2.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay kıvırma işlemlerinin hızlanması için yatay kıvırma yerine di-

key kıvırmanın yapılabileceği.
• Oksidasyon süresinde yapının oksijen miktarını arttırarak oksi-

dasyon süresinin kısaltılabileceği.
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• Sistemin akışını bozmamak ve üretimi aksatmamak için, elekle-
rin erken tıkanmasını önlemek amacıyla, elek kısımlarının sürek-
li temizlenmesini sağlayacak bir makinenin geliştirilmesi.

• Mevcut kapasitenin üzerine çıkılmaması planlanabilir.
• Aktif şekilde işleyen bir ödül-ceza sistemi oluşturulabilir.
• Alınan ürünün kısa sürede üretime sokulması için ürün hat di-

zaynı verimli şekilde belirlenebilir.
• Proseslere dikey ve yatay soldurma-kıvırma gibi yeni tekniklerin 

uygulanabileceği düşünülebilir.
• Kurutma prosesinde daha sap ve yaprak kısmının ayrılabileceği, 

sadece yaprak kısmının kurutmaya alınabileceği bir sistem plan-
lanabilir.

• Çay üretiminde önemli olan soldurma ve kıvırma proseslerine 
alternatif olarak soldurma ve kıvırma işleminin yatay pozisyon 
yerine dikey pozisyonda yapılması

• Basınç ve ozmoz tekniklerinin kurutma proseslerine uygunluğu-
nun araştırılması,

• Vakum ile kurutma yapılıp-yapılamayacağının denenmesi gibi 
çözümlerin çay sektörüne faydalı olacağı düşünülmüştür.

• Örnek bir tesis kurulabilir.
• Çay alımlarında çay numunesinin kısa sürede analizi için bir ci-

haz geliştirilebilir.
• Eski teknolojilerle yapılan çay işleme tekniklerinin değiştirilebi-

leceği, örneğin dikey kıvırma yapabilecek makinalar üretilerek 
daha verimli işleme yapılabileceği düşünülmüştür.
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4.3. ENERJİ-MAKİNE, MEKANİZASYON VE ALTYAPIDA 
GÜÇLÜ YÖNLER

• Çay sektöründe ülkemizi temsil eden ÇAYKUR’un enerji, maki-
ne ve mekanizasyon altyapısı oldukça güçlüdür. ÇAYKUR kendi 
bünyesindeki fabrikaların ve özel çay işleme tesislerinin her türlü 
bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip-
tir.

• Çay üretimindeki prosesler ÇAYKUR için alışılagelmiş teknoloji-
lerdir ve teknolojik altyapısı yıllar içerisinde gelişen bilgi, birikim 
ve tecrübe ile oturmuş vaziyettedir.

• Soldurma, kıvırma, fermantasyon ve fırınlama teknikleri yıllar 
içerisinde farklı koşulların deneysel tatbiki ile optimum seviyele-
ri yakalamış durumdadır.

• Çay üretiminde birim enerji maliyetlerinin azaltılması adına yıl-
lar içerisinde farklı yakıt türlerinin ve farklı yakma teknolojileri-
nin denenmesi, sistemde ısıl enerjinin üretimi, taşınması ve kul-
lanımına yönelik yenilikçi teknolojilerin araştırılması gibi birçok 
araştırma geliştirme faaliyeti ortaya konmuştur.

• Kıvırma sistemlerinde metal ve ahşap gibi farklı malzeme tek-
nolojileri araştırılmış, kıvırmada kullanılan elektrik motorlarında 
maliyet azaltıcı çözüm stratejileri tartışılmıştır. 

• Kurutmada oluşan atık ısının geri kazanımı ve tekrar kullanımı 
ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

• Soldurmada farklı yükleme kalınlıklarının ve ortam havası ka-
rakteristiklerinin soldurma performansına etkisi ile ilgili birta-
kım deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Ancak bu çalışmalar be-
lirli bir otomasyon sistemine entegre edilmemiştir.

• Çay üretiminde enerji temelli maliyet azaltımı hususunda alter-
natif enerji kullanımına değinilmiştir. Ancak spesifik fizibilite 
çalışmaları yapılmamıştır. Bölge için özellikle güneş enerjisi po        
tasyon havası karakteristikleri ve kısmen kurutma ihtiyacı kon-
santre güneş enerjisinden karşılanabilir.



88

4.4. ENERJİ-MAKİNE, MEKANİZASYON VE ALTYAPIDA ZA-
YIF YÖNLER

• Çay sektöründe ülkemizi temsil eden ÇAYKUR’un enerji, makine 
ve mekanizasyon altyapısı oldukça güçlüdür. Ancak hali hazırda 
bu sistemlerin bir otomasyon bağlantılı çalıştırılması ve yönetimi 
söz konusu değildir.

• Çay üretimindeki proseslerin hiçbirisi maliyet, etkinlik ve perfor-
mans optimizasyonu açısından analiz edilmemiştir. 

• Soldurmada çayın geçirdiği süre hala çok uzundur ve soldurma 
çıkışında standart değerler hala elde edilememektedir.

• Soldurmadaki heterojen performans değerleri kıvırmadaki per-
formansı da olumsuz etkilemektedir.

• Fırınlarda kullanılan yakıtlar yeniden gözden geçirilmeli, enerji 
ve atık analizleri yapılmalıdır.

• Elekleme ve tasnif çay fabrikalarında hala çözülmeyi bekleyen 
bir problemdir.

• Akışkan yataklı kazanlara geçiş hızlandırılmalı ve verimli yakma 
teknolojileri üzerine araştırma geliştirme çalışmalarına hız veril-
melidir. 

• Enerji verimliliği hususunda daha fazla bilgilendirme çalıştayları 
düzenlenmeli ve bu hususta çalışanlar daha etkin şekilde eğitil-
melidir.

• Çay üretimi ihtiyaç duyulan fabrika hacmi ve süre açısından op-
timize edilmelidir.

• Çayın nihai kalitesindeki insan faktörü otomasyon sistemleri ile 
en aza indirilmelidir.
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• Çay-Köy
• Çay Turizmi Konsepti ile Alternatif Faaliyetler
• Çay Odaklı Turizmin Gelirini Artırıcı Faaliyetler
• Sürdürülebilir Çay Turizmi
• Dünyadaki İyi Örnek Uygulamaları

5. TURİZM

Konu Başlıkları
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5.1. ÇAY-KÖY

5.1.1. MEVCUT DURUM
Turizm, ulusal ve uluslararası alanda sürekli büyüyen bir sektör ko-

numundadır. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre kitle turizminden 
alternatif turizm türlerine eğilim olduğu görülmektedir. Seyahat eden in-
sanlar artık deniz-kum-güneşten ziyade doğa içerisinde kültürel deneyim 
arayışı içerisindedirler. Bu bölgenin kültürünün en önemli parçası olan 
çay, turizm faaliyetlerine yeterince dahil edilmemektedir. Ancak, çayın 
turizm faaliyetlerine entegre edilerek ürün çeşitliliğinin sağlanması, tu-
ristin kalış süresinin uzatılması, turistin katılabileceği faaliyetlerin artı-
rılması, yerel halkın turizmden aldığı gelirin artırılması, dünyadaki di-
ğer iyi örneklerden yararlanılarak sürdürülebilir bir turizmin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

5.1.2. SORUNLAR
Çaya turizm faaliyetleri içerisinde yer verilmemesi ve turistik ürün 

olarak yeterince değerlendirilmemesi.

5.1.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çay Turizmi İş Paketinin en önemli projesi Çay-Köy’dür. Bu proje, 

bu yöreye özgü çayın turistler tarafından en üst düzeyde deneyimlenme-
si adına geliştirilmiştir.

Çay-Köy’de çay turizmi konsepti ile ilgili yapılacak faaliyetler ise şu 
şekildedir:

• Çay-Köy’e gelen turistler çay kesimi yapacaklar, kurulacak olan 
butik fabrikada üretim aşamalarına tanıklık edecekler. Kendi 
topladıkları çaylar, onlar adına paketlenip hediyelik eşya olarak 
kendilerine sunulacaktır.

• Çay tadım alanlarında çay tadımı yapabilecekler.
• Çaylıkların arasında yöresel mimariye uygun yapılan evlerde ko-

naklayabilecekler.
• Çaylıkların arasında yürüyüş yapabilecekler.
• Çay geceleri düzenlenecek ve turistler bu etkinliklere katılabile-

cektir. 
• Çay-Köy’ de spa merkezi kurulacak ve çayın tedavi edici özellik-

lerinden yararlanılması sağlanacaktır.
• Çay temalı hediyelik eşya ve çay ürünlerinin satıldığı alan oluş-
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turulacaktır.
•  Bu projeye katılımcılar tarafından getirilen öneriler şu şekildedir:
• Farklı genotiplerdeki çaylardan elde edilecek ürünler hakkında 

bilgi de verilerek misafirlere sunulmasının sağlanması, gastrono-
mi turizmi bağlamında ürün çeşitliliğinin sağlanmasına olanak 
tanıyacaktır.

• Çay-Köy içerisinde sadece fabrikasyon değil, geleneksel çay üre-
tim yöntemlerini de gösteren ve turistin buna katılımının sağla-
nacağı alanların oluşturulması,

• Yerel üreticilerin desteklenmesi bağlamında kendi ürettikleri 
ürünlerin Çay-Köy içerisinde satışının sağlanması,

• Çay-Köy projesi uygulamaya geçtikten sonra belirli alanlarda 
yaygınlaştırılmasının sağlanması,

• Oluşturulacak çay kafeteryasının çay bardağı şeklinde bir mima-
riye sahip olması,

• Peyzaj çalışması yapılırken görüntünün yukarıdan bakıldığında 
2,5 çay yaprağı şeklinde olması,

• Çay içeren gıdaların çeşitlendirilerek Çay-Köy’ de satışının sağ-
lanması,

• Tesis içerisinde bir tulum imalatçısının olması ve formülaz yarış-
larının burada da yapılmasının sağlanması,

• Ayrıca bölgede coğrafi işaret alınması ile ilgili çalışmalar yürü-
tülen “minci” ve “laz böreği”ile ilgili tanıtım ve satış alanlarının 
yapılması önerilmiştir. 

5.2. ÇAY TURİZMİ KONSEPTİ İLE ALTERNATİF FAALİYETLER

5.2.1. MEVCUT DURUM
Çay ulusal ve uluslararası ölçekte çok tüketilen bir içecek olması-

na rağmen, çayın üretimi ve yetiştirilmesi ile ilgili insanlar yeterli bilgiye 
sahip değildirler. Bu anlamda bir ilgi potansiyeli bulunmakta ama bunu 
karşılayacak alternatif faaliyetler bulunmamaktadır. Çayın turizm faali-
yetlerine dahil edilmesiyle bu açığın kapatılacağı düşünülmektedir.

5.2.2. SORUNLAR
İnsanların çayın üretimi ve yetiştirilmesi ile ilgili deneyimde bulun-

ma fırsatı bulunmaması. 
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5.2.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay hasat şenliğinin düzenlenmesi ve çay hasadı başladığında 

her yıl bu etkinliğin yapılması sağlanmalı ve ayrıca pazarlama 
aşamasında yerel acentelerden destek alınmalıdır.

• Çay-Köye ve mevcut çay bahçelerine ve fabrikalara düzenlenen 
okul gezilerinin sayısı artırılmalı ve bu geziler interaktif şekilde 
yapılmalıdır.

• Rize il merkezinde çay çarşısı ve çay sokağı oluşturularak ziya-
retçilerin çay tadımı yapabilmeleri sağlanmalıdır.

• Teleferik projesi hızlandırılarak insanların bölgeye ve çay üreti-
mine ilgisi artırılmalıdır.

• İnsanların çaya olan ilgisini ve merakını artırmak için çayın top-
lanması, işlenmesi ve sunulmasını içeren bir televizyon yarışma 
programı düzenlenmelidir.

• Rize’nin her bir bölgesindeki yerel halktan bilgi toplayarak her 
bölge için çay hikâyesi oluşturulmalıdır.

5.3. ÇAY ODAKLI TURİZMİN GELİRİNİ ARTIRICI 
FAALİYETLER

5.3.1. MEVCUT DURUM
Çayın içilebilir, yenilebilir ve hediyelik eşya olarak ekonomik geti-

risinin sağlandığı ürünler konusunda kısıtlılık söz konusudur. Ekonomik 
kalkınmaya destek olması açısından çay odaklı gelir arttırıcı farklı ürün-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

5.3.2. SORUNLAR
Çayın kullanıldığı ürün çeşitlerinin kısıtlı olması. 

5.3.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Çay temalı hediyelik eşya tasarımı yarışması yapılmalı, çayın bu 

hediyelik eşyalar içerisinde sadece tema olarak değil, kendisinin 
de kullanılması sağlanmalıdır.

• Çay festivalinin çok daha kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi ge-
rekmektedir.

• Kullanılmayan çay fabrikaları restoran ve konaklama işletmesine 
dönüştürülmelidir.

• Çay arazilerinin içerisindeki evlerin ev pansiyonculuğu bağla-
mında değerlendirilmesi adına istekli olan ev sahiplerine eğitim 
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verilerek evlerini kendi yaşantılarını bozmadan (hayvanlarını ge-
len turiste besletmesi, çayını, sebzesini toplatması gibi) pansiyo-
na dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

• Düzenlenmesi planlanan çay gecelerinde Rize’ye özgü unutul-
maya yüz tutmuş armonik ve mızıka ile yapılan horon oyununa 
yer verilmelidir.

• Çay fabrikaları bünyelerinde kendi markasına ait farklı çayları 
satışa sunabileceği çay satış reyonları oluşturmalıdır.

5.4. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAY TURİZMİ

5.4.1. MEVCUT DURUM
Gelişmiş ülkelerde turizm faaliyetleri planlı olarak yürütülmekte, 

ancak bölgemizde daha çok kendiliğinden bir gelişim olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Herhangi bir plana dayanmayan bir turizm gelişimi doğa-
nın söz konusu olduğu turizm çeşidini tehlikeye atmaktadır. Çünkü post 
modern turizm anlayışı sürdürülebilir ve özellikle çevrenin korunmasına 
yönelik farkındalığın yüksek olduğu bir talep oluşturmuştur. 

5.4.2. SORUNLAR
Merkezinde doğanın ve doğanın bir ürünü olan çayın olduğu tu-

rizm faaliyetlerinin gelişiminde planlamanın olmaması.

5.4.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Şehrin genel peyzajında çay bitkisi kullanılmalıdır.
• Turizmin sürdürülebilir olması ile ilgili üniversite ile iş birliği ya-

pılarak insanlar çay turizmi ile ilgili bilinçlendirilmelidir.
• İşletmelerin fiyatlandırma politikaları denetlenmelidir.
• Yüksek ücretle hizmet sunulmalı ancak misafire bunun karşılığı-

nın verilmesi gerekmektedir.
• Rize’de çayın da içerisinde yer aldığı bir kültür evi veya yaşayan 

bir müze yapılmalıdır.
• Genel peyzajda caddeler üzerinde çay bitkisi, mandalina, porta-

kal ve limon ağaçları kullanılmalıdır.
• Yatırımların belirli alanlardan (Çamlıhemşin-Ayder) çıkarılıp, 

Rize geneline yayılarak diğer vadi ve yaylalar da turizme dahil 
edilmeli ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

• İnsanların sadece eğlenebilecekleri çay geceleri düzenlenmeli, 
eğlence caddesi ya da eğlence vadisi gibi alanlar ise konaklama 
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birimlerinden uzak bir şekilde oluşturulmalıdır.

5.5. DÜNYADAKİ İYİ ÖRNEK UYGULAMALARI

5.5.1. MEVCUT DURUM
Rize’de çay konsepti ile gerçekleşen bir turizm aktivitesi bulunma-

maktadır. Ancak dünyada çay turizm konsepti ile turizmden yüksek gelir 
elde eden ülkeler içerisinde, Çin, Güney Kore, Sri Lanka yer almaktadır. 

5.5.1. SORUNLAR
Çayın turistik ürün olarak yeterince kullanılmaması.

5.5.2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Kullanılmayan eski fabrikalar otele dönüştürülerek turizm sektö-

ründe kullanılmalıdır (Sri Lanka örneği).
• Oteller içerisinde çayın tedavi edici özelliklerinden yararlanıla-

rak spa merkezleri kurulmalıdır (Çin örneği).
• Çaylıklar içerisindeki mağazalarda çay içerikli çeşitli gıda ürün-

lerinin satışı yapılmalıdır (Güney Kore örneği).
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5.6. ÇAY TURİZMİNDE GÜÇLÜ YÖNLER
• Çay denildiğinde akla gelen ilin Rize olması,
• Çayın Türkiye’de ve diğer ülkelerde sevilen bir içecek olarak tü-

ketilmesi, 
• Rize ilinde rahatlıkla geliştirilebilecek ve cazibe merkezi haline 

gelebilecek doğal alanların bulunması,
• Çay dışında çay turizmi ile bütünleştirilebilecek rekreasyonel fa-

aliyetlere sahip olunması,
• Rize ilinde yerel kültürün korunmuş olması ve diğer insanlar ta-

rafından ilin kültürüne ilgi duyulması,
• Çay turizminin Türkiye’nin başka yerlerinde yapılmıyor olması 

ve yapılmasına imkân olmaması, (Bu konuda alternatifinin olma-
ması),

• Havaalanının planlanan Çay-Köye oldukça yakın olması. Ulaşım 
sorununun bulunmaması,

• İnsanların turizm faaliyetlerine ve özellikle çay turizmine olumlu 
yaklaşması,

• Bölgenin Ayder kapsamında tanınırlığının yüksek olması,
• Projeler için hevesli yatırımcıların olması,
• Yerel yönetimlerin ve halkın talebinin ve desteğinin fazla olması,
• Çay gelirinin, alternatif faaliyetlerle artırılması olanağı,
• Bölge turizmi için örnek uygulamalar içermesi.

5.7. ÇAY TURİZMİNDE ZAYIF YÖNLER 
• Eğitimli personel bulmakta güçlük çekilmesi,
• Yağmurların turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemesi,
• Sezonun kısa olması,
• Çayın turizm faaliyetleri içerisine yeterince dâhil edilmemiş ol-

ması,
• Yatak kapasitesinin bölgeye çekilmesi istenen turist kapasitesinin 

altında kalması,
• Çay bitkisinin hediyelik eşya yapımında öne çıkarılmamış olması,
• Çay ile ilgili yeterince etkinlik yapılmıyor olması,
• Yatırım ve sonuçların sürelerinin uzun olması,
• Bölge halkının çay turizm etkinliklerine tam hazır olmaması,
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• Çay üreticilerin temsiliyetinin az olması,
• Çalışmaların, politik süreçlerde erozyona uğrama olasılığı,
• Yüksek proje maliyetleri.
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6. ÇAĞRILI BİLDİRİLER
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMI YAPILAN 
TOPRAKLARIN POTANSİYEL BESLENME SORUNLARI

Süleyman TABAN1, Ayten NAMLI1

1. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümü, Ankara

1. Giriş
Ülkemizde 1930’lu yıllarda başlayan, 1970’li yıllarda önemi giderek 

artan ve bölgenin en önemli geçim kaynağını oluşturan çay üretimi, Doğu 
Karadeniz insanının yaşam biçimini oluşturmuştur. 

Çay yetiştiriciliği iklim ve toprak özellikleri belirlemektedir. 
Ortalama yıllık sıcaklığın 14 0C’ın altında olmaması, toplam yıllık yağışın, 
2000 mm ve üzerinde olması yanında yağışın yıl içindeki dağılımının da 
düzenli olması, bağıl nemin yüksek olması ve çay tarımı yapılan toprak-
larda reaksiyonun asit (pH 4.5-5.5 arasında) yönde olması çay bitkisinin 
optimum gelişimi için gerekli olan koşullardır. 

Dünya genelinde 45 ülkede toplam 2.461.000 ha alanda çay üretimi 
yapılmaktadır. Çay üretim alanları sıralamasında Çin 943.000 he alanla 
birinci sırada, Türkiye ise 83.000 ha alanla Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve 
Endonezya’nın ardından 6’ıncı sırada bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk çaylıklar 1938 yılında tohumdan yetiştirilen fidanlar-
la kurulmuş, daha sonraki yıllarda çay tarımı yapılan alanlar hızla artmış 
ve 2000’li yıllarda 770.000 da’a kadar ulaşmış ancak 2008 krizinden son-
ra çay tarımı yapılan alanlarda gerileme olmuştur. Günümüzde 830.000 
da’lık bir alanda çay tarımı yapılmaktadır. Çay bitkisinin genetik özel-
likleri ve bölgenin coğrafik yapısı göz önüne alındığında, çay sahaları-
nın genişlemesinin mümkün olamayacağı düşünülse de, günümüzde çay 
bitkisi Doğu Karadeniz Bölgesinde doğuda Gürcistan sınırında yer alan 
Sarp’tan başlayan ve Batı’da Fatsa’ya kadar uzanan alan içerisinde yetişti-
rilmektedir. Gürcistan sınırından Trabzon’un Araklı deresine kadar olan 
Karadeniz kıyı şeridinde ortalama 7-8 km, yer yer 30 km içerilere kadar 
giren ve genellikle 400-500 m yüksekliklere kadar uzanan bölge ekono-
mik yönden en önemli çay tarımı alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de 
yaş çay yaprağı üretiminin yaklaşık % 66’sı Rize’de, % 20’si Trabzon’da, 
% 11’i Artvin’de ve % 3 kadarı da Giresun ile Ordu illerimizde gerçekleş-
tirilmektedir (Anonim, 2015).
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2. Çay Bitkisinin Gübre İsteği
Çay bitkisi her yıl taze sürgünlerinden süren yaprakların hasat edi-

lerek siyah ya da yeşil çaya işlenmek üzere yetiştirilmektedir. Diğer bir 
ifade ile çay bitkisinin meyvesi taze çay yapraklarıdır. O nedenle her yıl 
3 hasat döneminde de kaliteli ve bol taze çay yaprağı elde edilmesi amaç-
lanmaktadır. Bu nedenle çayda gübreleme son derece önemlidir. 

Çay bitkisinin azotlu gübre isteği çok yüksektir. Bunun yanı sıra fos-
forlu, potasyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu ve mikro elementli (özel-
likle bor ve çinko) gübre isteklerini de göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Sarımehmet ve Mahmutoğlu (1991)’e göre Doğu Karadeniz Bölge-
sinde 80-100 kg da-1 25-5-10 gübresinin verilmesi çay bitkisi gelişimi için 
uygundur. Buna göre 20-25 kg da-1 saf azot, 4-5 kg da-1 fosfor (P2O5) ve 
8-10 kg da-1 potasyum (K2O) verilmiş olmaktadır. 

3. Çay Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri

Bu bölümde çay tarımına yönelik 1958 yılından 2015 yılına yapılmış 
bazı araştırma sonuçlarından yola çıkılarak çay topraklarının mevcut du-
rumları ortaya konulmuştur. 

3.1. Toprak Reaksiyonu (pH)
Genelde çay bitkisi pH 4.5 ile 6.0 arasında değişen topraklarda op-

timum düzeyde gelişmektedir. Toprakta pH herhangi bir nedenle 4’ün 
altına düştüğünde, çay bitkisi normal gelişemez ve kaliteli yaş yaprak alı-
namaz. Bu durumda ise kaliteli ürün yetiştirilmesi olanaksız hale gelir. 
Ülkemizde çay tarımının başlangıcında, çayın yetiştirildiği topraklarda 
bir sorun yok iken; çay bitkisi için önerilen amonyum sülfat gübresinin 
uzun yıllar tek yanlı ve aşırı kullanılması sonucu çay tarımı yapılan top-
rakların pH›sı zamanla aşırı asit özellik kazanmıştır. 1960 yılında yöre-
de çay tarımı yapılan toprakların sadece %0.12’sinde pH 4’ün altında 
iken, 1989 yılında yapılan toprak analizlerinde toprakların % 84.57’sinde 
pH’nın 4’ün altına düştüğü görülmüştür (Çizelge 1). Günümüzde toprak 
pH’sında az da olsa bir iyileşme görülse de, bu iyileşmenin yeterli olduğu 
söylenemez.  

Yukarıdaki verilere göre çay topraklarının pH değerlerinin yüksel-
tilmesi gerekmektedir. Toprağın pH değerini yükseltmek için kireçli ma-
teryallerin kullanılması gerekmektedir. Kireçlemeye bağlı toprak reaksi-
yonunun yükselmesiyle toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
düzelmektedir. pH’nın yükselmesiyle birlikte yıkanmaya bağlı topraktan 
uzaklaşan Ca ve Mg’un eksiklikleri giderilmektedir. Ayrıca pH değerinin 
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yükselmesi ile topraktaki mikrobiyal faaliyet de artmaktadır. Düşük pH 
değerlerinde toksik etki yapabilecek düzeyde çözünürlüğü artan alümin-
yumun toksik etkileri, kireç ilavesi ile azalmaktadır. 

Toprak pH’sını düzenleyebilecek özelliklere sahip organik gübreler 
veya dolomit, tarım kireci gibi toprak düzenleyiciler kullanılmalıdır. Ki-
reçleme yaparken çay bitkisinin kalsifüj bir bitki olduğu unutulmamalı ve 
kireçleme kademeli olarak yapılmalıdır.

Çizelge 1. Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların zamana bağlı 
pH değişimleri

pH

Ülgen, 1961 Sarımehmet 
vd., 1983

Sarımehmet 
vd., 1989

Özer, 2000 Taban vd., 
2015

Değişim*, 
%

Değişim, % Değişim, % Değişim, % Değişim, %

<4.00 0,12 39,48 84,57 6,19 14,29
4,0-4,5 7,42 29,59 10,78 32,09 39,66
4,5-5,0 36,75 17,93 2,04 34,64 33,08
5,0-5,5 33,85 8,20 2,04 17,13 12,22
5,5-6,0 17,16 3,80 0,57 6,82 0,75
6,0-6,5 4,58 0,92 - 1,9 0
>6,5 0,12 0,08 - 1,23 0
Örnek 
sayısı

1725 1183 538 7257 532

* Toplam toprak örnek sayısının %’si

Diğer bir deyişle, toprak pH’sı 4’ten 4.5-5.5 aralığına yükseltmek 
istenildiğinde verilmesi gereken yaklaşık 250-300 kg da-1 kireç miktarının ta-
mamı bir seferde değil de kademeli olarak 25-50 kg da-1’lık partiler halinde 
organik gübre –ahır gübresi- ile karıştırılarak verilmesi tercih edilmelidir.  

1.2. Toprağın Organik Madde (OM) Kapsamı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay tarımı yapılan topraklarda yapılan 

analizlere göre yeterli ve fazla miktarda organik madde belirlenmesine 
rağmen (Çizelge 2), sıcaklığın ve pH’nın düşük buna karşın yağışın yük-
sek olması nedeniyle toprakta bulunan organik madde ayrışamamakta ve 
organik maddeden gerektiği gibi toprak yararlanamamaktadır. 
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Çizelge 2. Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların organik mad-
de durumu 

Organik Madde
 Sarımehmet vd., 1983 Taban vd., 2015
Değişim*, % Değişim, %

Çok az 4 0.19
Az 10 5.26
Orta 17 11.65
Fazla 47 16.73
Çok fazla 22 66.17
Örnek sayısı 1678 532

* Toplam toprak örnek sayısının %’si

Ayrıca çaylıklarda çapalama gibi kültürel işlemler yapılamadığın-
dan organik madde toprak yüzeyinde birikmektedir (Şekil 1). Şekil ince-
lendiğinde, toprağın üst kısmında ayrışmamış ve kısmen ayrışmış orga-
nik materyal görülmektedir. Normal koşullarda organik maddece zengin 
bir toprakta organik madde ayrışarak toprak içerisinde homojen olarak 
dağılmış halde bulunur. Çay topraklarında ise durum Şekil 1’de göste-
rildiği gibidir. Dolayısı ile çay tarımı yapılan topraklar organik maddece 
zengin olsalar dahi, mineralizasyona uğramadıkları için beklenen fayda-
yı göstermekten uzaktır.  

Şekil 1. Çay yüzey toprağı yüzeyinde ayrışmamış organik materyal

(Foto: Prof. Dr. Süleyman Taban)
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3.3. Toprağın Azot (N) Kapsamı
Diğer bitkilerde olduğu gibi çay bitkisinin gelişmesinde hayati öne-

mi olan azot bitkiye koyu yeşil renk verir. Kök gelişmesinde ve tepe/kök 
oranı üzerinde önemli etkiye sahip N aynı zamanda yaprağın niteliği üze-
rine olumlu etki yaparak yaprağın tanen, kafein ve ekstrakte edilebilen 
maddelerini artırır.

Çay tarımı yapılan topraklara kimyasal gübrelerle uygulanan azot 
miktarı giderek artmıştır. 1978-1982 yılları arasında alınan çay toprakları-
nın %73’ünde, 1989 yılında alınan toprakların %30’unda, 1994-1999 yılları 
arasında alınan toprakların %81’inde, 2001- 2004 yılları arasında alınan 
toprakların %64’ünde, 2005 yılında alınan toprakların %93’ünde ve 2012-
2015 yılları arasında alınan toprakların %64.84’ünde toplam azotun fazla 
ve çok fazla düzeyde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3).

Çizelge 3. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının azot durumu  

Azot

Sarımehmet 
vd.,1983

Sarımehmet 
vd.,1989

Özer, 
2000 Taban vd., 2015

Değişim*, % Değişim, % Değişim, 
% Değişim, %

Çok az (< 0.45 g kg-1) 3 20 1 0

Az (0.45-0.90 g kg-1) 3 11 2 6

Orta (0.90-1.70 g/kg) 21 39 16 12

Fazla (1.70-3.20 g kg-1) 42 30 42 17

Çok fazla (> 3.20 g kg-1) 31 - 39 65

Örnek sayısı 1673 132 7398 532

* Toplam toprak örnek sayısının %’si

Çay tarımı yapılan alanlarda aşırı azotlu gübrenin kullanılması ve 
ayrışmamış organik maddenin yüksek olması topraklarda toplam azotun 
yüksek olmasına neden olmuştur. Aşırı azotlu gübre kullanımı bir yan-
dan ekonomik kayba, çevre kirliliğine, su kaynaklarında nitrat kirlenme-
sine neden olurken, diğer yandan da özellikle amonyum sülfat gübresi 
toprakların pH’sını düşürerek daha da asitleşmesine neden olmakta, çay 
yaprağının kalitesini olumsuz etkilemekte, bol ve kaliteli yaş çay yapra-
ğının alınmasına engel olmaktadır. Çay bitkisi için azot çok önemli bir 
bitki besin maddesi olduğundan çay topraklarında azotlu gübrelemenin 
bilinçli bir şekilde yapılmasının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  
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3.4 Toprağın Fosfor (P) Kapsamı 
Çay bitkisinin kök gelişimi ve ürünün niteliği üzerine olumlu etki 

yapan P, bitkinin hastalıklara karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Güb-
re kullanımındaki değişikliklere bağlı olarak ülkemiz çay tarımı yapılan 
toprakların bitkiye yarayışlı fosfor kapsamlarında önceki yıllara göre az 
da olsa değişimlerin olduğu gözlenmiştir. Geçmiş yıllarda çay tarımı ya-
pılan toprakların önemli bir bölümünde fosfor noksanlığı olduğu görül-
mekte iken, 1990›lı yıllardan sonra gübreleme programında yapılan iyi-
leştirme çalışmalarına bağlı olarak çay tarımı yapılan toprakların fosfor 
kapsamları artmıştır (Çizelge 4).

Elde edilen bu analiz sonuçlarına göre çay tarımı yapılan alanlarda 
fosforlu gübrelemeye gereken önemin verilmediği anlaşılmaktadır. Çay 
topraklarında bilinçli organik gübre kullanımıyla fosforun topraktaki 
miktarının dengelenmesi gerekmektedir.

Çizelge 4. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının yarayışlı fosfor+ 
durumu 

Fosfor Sarımehmet 
vd., 1983

Sarımehmet 
vd., 1990

Özer, 2000 Özer, 2004 Taban vd.,  
2015

Değişim*, % Değişim, % Değişim, 
%

Değişim, 
%

Değişim*, 
%

Çok az (< 3 mg 
kg-1)

67 36 14 15 10

Az (3-7 mg 
kg-1)

16 12 20 22 12

Orta (7-20 mg 
kg-1)

11 23 36 38 20

Yüksek (> 20 
mg kg-1)

6 29 30 25 58

Örnek sayısı 1544 137 7386 1635 532
+ Fosfor analizi Bray ve Kurtz (1945)’e göre yapılmıştır, * Toplam toprak örnek sayısının 
%’si

3.5. Toprağın Potasyum (K) Kapsamı 
Potasyum diğer bitkilerde olduğu gibi çay bitkisinde de fotosen-

tezin gerçekleşmesinde, kök gelişimi artırmada ve su kapsamı ile ürü-
nün (yaş çay yaprağı) niteliği üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. Ayrıca 
potasyum çay bitkisinin soğuğa karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Çay 
tarımı yapılan bölgenin aşırı yağışlı olması nedeniyle yıkanmanın fazla 
olması nedeniyle çay tarımı yapılan topraklarda potasyum noksanlığının 
görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
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 Çay tarımı yapılan toprakların bitkiye yarayışlı potasyum miktar-
larının 1978-2015 yılları arasında çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan 
yarayışlı potasyum analiz sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir.
 Çizelge 5. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının yarayışlı potasyum 
durumu 

Potasyum
Özer, 2000 Özer, 2004 Taban vd., 2015

Değişim*, % Değişim, % Değişim, %

 Az (<100 mg kg-1)         21                24                 37
Yeter (100-300 mg kg-1)        48                57                45

Fazla (300-10000 mg kg-1)        12               10                16

Çok fazla (> 1000 mg kg-1)       19             9               2

 Örnek sayısı           7397                   1640                   532
* Toplam toprak örnek sayısının %’si

Bu verilere göre, geçmiş yıllarda çay tarımı yapılan toprakların 
önemli bir bölümünde potasyum noksanlığı olduğu görülmekte iken,  
1990’lı yıllardan sonra gübreleme programında yapılan iyileştirme çalış-
malarına rağmen potasyum noksanlığında önemli bir değişim olmamış-
tır. 25-5-10 gübresi kullanılmaya başlandıktan sonra çay topraklarında 
potasyum yönünden bir iyileşmenin olduğu görülmekte ancak bu iyileş-
me yeterli olmamaktadır. 

3.6 Toprağın Kalsiyum ve Magnezyum Kapsamları
Kalsiyum hücre duvarının yapısında yer alarak yaprak ve sapların 

dayanıklılığını artırmada önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda kök 
gelişimi için de önemlidir. Çay bitkisi kalsiyum sevmeyen (kalsifuj) bir 
bitkidir. O nedenle gelişme ortamının asit tepkimeli olması istenir. Çay 
bitkisinde gelişme toprak pH’sı kuvvetli asit ya da alkali yöne doğru de-
ğiştikçe gerilemekte ve yaş yaprak verimi ve kalitesi düşmektedir. 

 Toprakta reaksiyonu iyileştirmek amacıyla her yıl 75-100 kg da-1 
düzeyinde dolomitin uygulanmasında yarar vardır. Çay tarımı yapılan 
topraklarda ve çay bitkisinde görülen kalsiyum eksikliğini gübreleme ya-
pılarak giderilmek istenildiğinde 2-4 kg da-1 kalsiyum uygulanması yeter-
li olacaktır.

Magnezyum çay bitkisinde fotosentezin cereyanında ve karbon-
hidrat metabolizmasında aktif rol oynar. Işıklanmanın az olduğu gölgeli 



108

ve yağışlı günlerde bitkinin magnezyum beslenmesi olumsuz yönde et-
kilenmektedir. Çay tarımı yapılan topraklarda aşırı yağışa bağlı olarak 
potasyum ve kalsiyumun yanı sıra magnezyumda yıkanarak topraktan 
uzaklaşır ve eksikliği sıklıkla görülür. 

 Toprak analiz sonucuna göre çay bitkisinin ihtiyacı olan 2-5 kg/da 
saf magnezyum toprağa uygulanmalıdır. Eğer toprağın pH’sını iyileştir-
mek amacıyla uygulanacak kireçleme materyali olarak dolomit {(CaMg(-
CO3)2} kullanılacaksa ayrıca magnezyumlu gübre kullanılmasına gerek 
yoktur. 

 Çay tarımı yapılan toprakların bitkiye yarayışlı kalsiyum ve mag-
nezyum miktarları Çizelge 6’da verilmiştir.

Çizelge 6. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının yarayışlı kalsi-
yum ve magnezyum durumları

Element Sınır değerleri Değişim*, %
Ca (Taban vd., 2015) Çok az (< 380 mg kg-1) 46

Az (380-1150 mg kg-1) 24
Yeter (1150-3500 mg kg-1) 21
Fazla (3500-10000 mg kg-1) 7
Çok fazla (> 10000 mg kg-1) 2
Örnek sayısı 532

Mg (Taban vd., 2015) Çok az (< 50 mg kg-1) 41
Az (50-160 mg kg-1) 34
Yeter (160-480 mg kg-1) 15
Fazla (480-1500 mg kg-1) 7
Çok fazla (> 1500 mg kg-1) 3
Örnek sayısı 532

* Toplam toprak örnek sayısının %’si

3.7. Toprağın Demir, Bakır, Çinko, Mangan ve Bor Kapsamları 
Çay topraklarında belirlenen bitkiye yarayışlı demir, bakır, çinko, 

mangan ve bor miktarlarının önemli oranda yetersiz olduğu belirlenmiş-
tir (Çizelge 7 ve 8). Bu sorunun giderilmesi amacıyla gübreleme progra-
mına toprak ve bitki analizleri sonuçlarına göre mikro elementli gübrele-
rin dahil edilmesi önerilmektedir. 

Mikro elementlerden çinko çay bitkisinin aktif sürgün gelişimden 
ve büyümesinden sorumlu olan indol asetik asit (IAA) sentezi için gerek-
lidir. Toprakta bulunan Zn çay bitkisi tarafından kolaylıkla alınamadığı 
için eksikliğin giderilmesinde yapraktan uygulama tercih edilmelidir. Ba-
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kır da çay bitkisi için gerekli mikro elementlerdendir. Cu, fermentasyon 
için hayati önem taşıyan polifenol oksidaz enzimi için temel unsurdur. 
Protein ve karbonhidrat metabolizmasında görev yapan Cu aynı zaman-
da klorofil oluşumunda ve solunum olayında da etkin rol oynar. Bor uy-
gulaması çayın kalite parametrelerinden ekstrakt, polifenol ve kafein içe-
riklerini artırması, kül miktarını azaltması siyah çayın niteliğini artırması 
bakımından son derece önemlidir.

Çay bitkisinin ihtiyacı olan 500 g/da saf çinko, 50-100 g/da saf bakır 
ve 300 g/da saf borun toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre yapraktan 
uygulanması gerekmektedir. Toprakta borun bakiye etkisi dikkate alındı-
ğında iki yıl bor uygulamasından sonra bir yıl uygulamaya ara verilmesi 
olası bor birikiminin önüne geçecektir.

Çizelge 7. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının yarayışlı demir, 
mangan ve bakır durumları

Element Sınır değerleri Değişim*, %
Fe (Taban vd., 2015) Az (<2.5 mg kg-1) 0

Yeter (2.5-4.5 mg kg-1) 1
Fazla (> 4.5 mg kg-1) 99
Örnek sayısı 532

Cu (Taban vd., 2015) Çok (< 0,2 mg kg-1) 11
Az (0.2-0.25 mg kg-1) 5
Yeter (0.25-1.0 mg kg-1) 43
Fazla (> 1.0 mg kg-1) 41
Örnek sayısı 532

Zn (Taban vd., 2015) Çok az (< 0.2 mg kg-1) 11
Az (0.2-0.7 mg kg-1) 39
Yeter (0.7-2.4 mg kg-1) 37
Fazla (> 2.4 mg kg-1) 13
Örnek sayısı 532

 * Toplam toprak örnek sayısının %’si

 Çizelge 8. Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarımı yapılan topraklarının yarayışlı çinko 
ve bor durumları

Element Sınır değerleri Değişim*, %
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Mn (Taban vd., 2015) Çok az (< 0.2 mg kg-1) 0
Az (0.2-0.7 mg kg-1) 0
Yeter (0.7-5.0 mg kg-1) 8
Fazla (> 5.0 mg kg-1) 92
Örnek sayısı 532

B (Taban vd., 2015) Az (<0.5  mg kg-1) 97
Yeter (0.5-2.0 mg/kg) 3
Fazla (2.0-5.0 mg kg-1) 0
Çok fazla (>5 mg kg-1) 0
Örnek sayısı 532

 * Toplam toprak örnek sayısının %’si

4. Öneriler
Çay tarımı yapılan topraklarda yukarıda belirtilen sorunlara yöne-

lik yapılması gerekenleri toprak reaksiyonunu iyileştirilmesi ve çaylıkla-
rın gübrelenmesine yönelik bazı uygulamaların yapılması gerekmekte-
dir. Öncelikle pH’sı çok düşük çaylıklardan başlayarak kademeli olarak 
toprak pH’sını 4,5-5 civarına çıkarılması bu amaçla da Dolomit vb ma-
teryallerin topraklara uygulanması önemlidir. Çaylıkların gübrelenmesi 
kapsamında, azot, fosfor ve potasyum kapsamları düşük olan topraklara 
fazla, yüksek olan topraklara ise bitkinin strese girmesini önleyecek mik-
tarda gübre verilmelidir. Gübreleme yaparken Artvin, Rize ve Trabzon il-
lerinde bulunan çaylıkların toprak özellikleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca 
çaylıklarda yaygın olarak noksanlığı görülen başta bor olmak üzere çinko 
ve bakırın da topraklara uygun olan miktarlarda verilmesi gerekmekte-
dir. 

Gübrelerin verilme zamanı ve şekli de çok önemli olup, katı formda 
uygulanmaları durumunda en önemli konu, gübrenin toprak yüzeyine 
homojen bir şekilde verilmesi ve çapalanarak toprakla karıştırılmasıdır. 
Eğer toprak altına getirilmez ise, beklenen fayda en az düzeye inecektir. 
Bu nedenle uygulanacak olan gübrenin bitkinin kök bölgesine, mümkün 
olduğu kadar toprağın 3-4 cm içine karıştırılması önemlidir. Çaylıklara 
analizler sonucu mutlak verilmesi belirlenen besin maddelerini içeren 
gübrelerden mikro elementli gübreler ile fosforlu ve potasyumlu gübre-
lerin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı Mart sonu Nisan başı gibi uygu-
lanmalıdır. Azotlu gübrenin kalanının ise birinci hasattan sonra uygulan-
ması uygun olacaktır.

Mikro element (demir, bakır, çinko, mangan, bor) içeren gübrelerin 
verilmesi gereken miktarları az olacağı için bu besin maddeleri sıvı olarak 
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çay bitkisi yapraklarına püskürtülerek uygulanmalıdır. Şayet azotlu, fos-
forlu, potasyumlu vb. katı organik gübreler mikro elementleri de içeriyor-
lar ise sıvı gübre uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Mikrobiyal güb-
reler canlılardan oluşan ve yaşayan gübreler oldukları için hazırlandıktan 
sonra hemen ve hızla uygulanmalıdır. Mikrobiyal gübrelerin topraktan 
uygulanan formları var ise onların kullanılması teşvik edilmelidir. Çünkü 
çay tarımı yapılan toprakların reaksiyonlarının son derece düşük olma-
sı ve toprakta mevcut organik maddenin ayrışmamış formda bulunması 
nedeniyle toprakta mikrobiyal popülasyonun artırılması gerekmektedir.

EKLER
 Önerilen Gübre Miktarları (Toprak analiz sonuçlarına göre toprakta belirlenen 

element miktarlarına göre)

Topraktaki Toplam AZOT Miktarı Verilmesi gereken saf azot miktarı,

kg/da
Az (% 0,045- 0,090) 14
Orta (% 0,090-0,170) 8
Fazla (% >0,170) 5

Topraktaki Bitkiye Yarayışlı FOSFOR 
Miktarı

Verilmesi gereken fosfor miktarı,

kg/da
Az (0-7 mg/kg 5
Orta (7-20 mg/kg) 3
Fazla (>20 mg/kg) 1,5

Toprakta Bitkiye Yarayışlı POTASYUM 
Miktarı

Verilmesi gerekli miktar,

 kg/da
Az (0-100 mg/kg) 10
Orta (100-300 mg/kg) 6
Fazla (>300 mg/kg) 4

TOPRAK pH’sının İYİLEŞTİRLMESİ İÇİN

Toprak pH’sı
Verilmesi Gereken Dolomit veya Tarım 
kireci veya bunların karışımları, kg/da

< 4,0 100
4,0-4,5 75
4,5-5,0 50

MİKROBİYAL GÜBRELER + MİKRO ELEMENTLER (Çözelti halinde uygulanacak)

Mikrobiyal gübreler ile İz elementli gübreler (öncelikli bor ve çinko içerenler) üretici firmanın 

önerdiği miktar ve şekilde uygulanmalıdır.
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ÇAYDA TEANİN

Prof. Dr. Y. Sedat VELİOĞLU1)   Doç. Dr. Ferda SARI2)

1)Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gölbaşı-
ANKARA.

2) Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, SİVAS.

Teaninin yapısı ve biyosentezi: 
Teanin, bilimsel adı ile glutamik asit γ-etilamin veya 5-N-etilglutamin, 

proteinlerin yapısında yer almayan çok sayıda amino asitten biridir (Şe-
kil 1). Doğada serbest halde sadece sadece çayda ve bir mantar türü olan 
Xerocomus badius’da bulunur. Mikroskobik görünümü renksiz kristal iğne 
şeklindedir. (Chen et al. 2002, Zang et al. 2004). Teanin ilk olarak Sakato 
(1949) tarafından çay yaprağından izole edilmiştir (Deng et al.  2008). 
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Şekil 1. Teaninin (γ-etilamin-L-glutamik asit) kimyasal yapısı
Çayda çoğu aminoasit iz miktarda bulunurken, teanin genelde, kuru 

madde bazında %1-2 kadardır Yapılan bir çalışmada çayların ortalama 
%1.37 oranında teanin içerdiği ve bu bileşik ile yeşil çay kalitesi arasında 
yüksek bir korelasyon olduğu anlaşılmıştır (Ekborg-Ott et al. 1997, Thip-
peswamy et al. 2006).

Teaninin yapısı bitkilerde bulunan glutamin ve γ-glutamil dipep-
tidleri ile benzerlik göstermektedir. Glutamik asit ve etilamin teanin bi-
yosentezinin ön maddeleridir. Çay yapraklarındaki teanin köklerde sen-
tezlenmekte, yapraklarda yoğunlaşmakta ve burada güneş ışığı teanini 
polifenollere dönüştürmektedir (Thippeswamy et al. 2006). Etilamin bir-
çok bitkinin kökünde bulunmaktadır ve alaninin enzimatik dekarboksi-
lasyonu yoluyla üretilmektedir. Teanin biyosentezi, L-glutamik asit etila-
min ligaz veya L-glutamat etilamin ligaz olarak da bilinen teanin sentetaz 
enzimi yardımıyla çay bitkisinin köklerinde meydana gelir (Deng et al. 
2008). Oluşan teanin daha sonra, büyüyen sürgün uçlarına yerleşir ve kar-
bon iskeleti bileşenleri için çözünmüş nitrojenin esas kaynağı olarak gö-
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rev yapar. Teanin, ayrıca çay yapraklarında flavanolların biyosentezi için 
önemli bir ön maddedir (Ekborg-Ott et al.1997, Ying et al. 2005). 

Teaninin çayda bulunuşu: 
Çay esasen beslenmede bir protein kaynağı olmayıp, önemli bir fe-

nolik bileşik kaynağıdır. Buna rağmen çayın yapısında protein yapısın-
da olan veya olmayan bazı amino asitler bulunur. Yapraktaki amino asit 
miktarı kuru ağırlık üzerinden %2-4 kadardır (Tablo 1).   

Tablo 1. İşlenmemiş çay yaprağının bileşimi (Zhen 2002)                  

Bileşik Miktar (kuru ağırlıkta, %)
Polifenol 23-39
Kafein 3-4
Amino asit 2-4
Karbonhidrat 3-5
Organik asit 0.5-2
Saponin 0.04-0.07
Pigment 0.5-1.3
Vitamin 0.6-1.0
Mineral madde 3.5-7
Selüloz 6-8
Lignin 4-6
Polisakkarit 4-10
Lipid 2-4
Uçucu bileşik 0.01-0.02

Çayın yapısında yer alan tüm amino asitlerin yaklaşık yarısını tea-
nin oluşturur (Tablo 2). 

Tablo 2. Yeşil çay infüzyonunda amino asit dağılımı  (Chu and Juneja 1997)

Aminoasit Miktar %
Teanin 194.0-2771.5 45.9
Glutamik asit 154.5-441.1 12.7
Aspartik asit 131.0-352.0 10.8
Arjinin 16.3-909.0 9.2
Glutamin 24.2-599.7 7.5
Serin 43.1-282.2 3.8
Treonin 16.5-80.9 1.4
Alanin 20.8-85.6 1.4
Asparajin 3.1-45.0 1.2
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Lisin 5.4-42.2 1.0
Fenilalanin 7.4-38.6 1.1
Valin 4.6-137.2 1.0

Yapılan bir çalışmada farklı ülkelerde üretilen bazı çayların teanin 
içerikleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre teanin oranı en 
düşük Tayvan oolong çayında (% 0.6) ve en yüksek ise Yunnan siyah ça-
yında (% 2.38) bulunmaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3. Farklı çayların teanin içerikleri  (Ekborg-Ott et al. 1997).

Çay adı Çay tipi Ülke Toplam 
teanin

(g/100g)

D izomeri oranı

(%)

African Flower Siyah Kenya 1.30 0.54
Assam FOP Siyah Hindistan 1.05 0.49
Ceylon Broken Siyah Sri Lanka 1.32 2.30
Ceylon Pekoe Siyah Sri Lanka 2.20 0.34
CherryBlend FOP Siyah Hindistan/Çin 2.04 0.21
Darjeeling FOP Siyah Hindistan 1.45 0.45
Early Grey Siyah Çin 1.07 0.42
Georgian FOP Siyah Gürcistan 1.16 0.46
Keemun FOP Siyah Çin 1.12 0.65
Lapsang Souchong Siyah Çin 0.82 1.04
Lemon Blend Siyah Hindistan/S. Lanka 1.26 2.70
Rosen Siyah Çin 1.03 2.46
Yunnan Siyah Çin 2.38 1.79
Formosa Oolong Oolong Tayvan 0.60 12.7
Jasmine FOP Oolong Çin 1.72 0.45
Gunpowder Yeşil Çin 1.78 2.20
Sencha Yeşil Japonya 1.05 2.20

Tablo 3’den anlaşılacağı üzere teaninin, L ve D-teanin olmak üzere 
iki tane izomeri vardır (Nantz et al. 2009). Çeşide bağlı olmak üzere L-te-
anin miktarı çaylarda 0.6-2.38 g/100 g arasında bulunmaktadır. Toplam 
teaninin yaklaşık % 1.85’ni D-teanin oluşturur ve D-teanin miktarı çay ka-
litesi ile ters korelasyon gösterir (Chen 2002). D-teanin miktarı en düşük 
(<%1) çay, yüksek kaliteli olarak bilinen siyah çay derecelerinden pekoe 
veya FOP (Flowery Orange Pekoe)’dir (Ekborg-Ott et al. 1997).

Çayların depolanmasında nem ve sıcaklık önemli iki faktördür. 
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Yüksek sıcaklık ve nemde lipid oksidasyonu ve otooksidatif reaksiyon-
lar sonucunda aminoasitler (özellikle teanin), şekerler ve diğer flavor 
bileşenleri azalarak, çayın acılık ve burukluğunda kayba neden olurlar. 
D-teaninin, L-teanine oranının artması çayın yüksek sıcaklıkta depolan-
dığını gösterir. Bu nedenle teanin izomerlerinin oranı, uzun depolama 
süresi için bir indikatör veya çayın derecelendirilmesinde bir araç olarak 
kullanılabilir. Yeşil çay karakteristik olarak acı, buruk ve umami tat ve 
kokudadır. Umami tat, aminoasitlerden ve özellikle teaninden kaynak-
lanmaktadır. Yeşil çay üretiminde soldurma ve fermentasyon işlemi uy-
gulanmadığından teanin miktarı daha fazladır. Siyah çaylarda teaninin 
aromaya etkisi oldukça azdır, çünkü teanin soldurma ve fermentasyon 
aşamalarında glutamik asit ve etilamine parçalanır. Diğer bir deyişle en 
kaliteli siyah çaylar, en az teanin içerir. Diğer aminoasitler ise soldurma 
aşamasında artar çünkü bunlar çay proteinlerinin hidroliz ürünleridir. 
Siyah-yeşil veya oolong çayları için karakteristik tek bir aroma bileşiği 
yoktur. Aksine, aroma ve flavor pek çok uçucu bileşikten ve aminoasitler-
den oluşur. Serbest L-teanin ve glutamik asit, yeşil çayın umami tadından 
sorumludurlar. Teaninin D ve L izomerleri ve bunun rasemik karışımı 
tatlı tattadır ve kalıcı bir acı tat bırakmazlar. (Ekborg-Ott et al. 1997).

Teaninin sağlık üzerine etkileri:
 Son yıllarda yapılan çalışmalar teaninin sağlık üzerine olumlu et-

kileri olduğunu göstermiştir. Bu nedenle teaninin farmakolojik etkileri 
üzerine olan çalışmalara ilgi artmıştır. Aşağıda bu etkiler özetlenmiştir.   

Teaninin kan basıncına etkisi: Çay aminoasidi olan teaninin beyin 
fonksiyonlarını düzenlediği ve kan basıncını azalttığı belirtilmektedir.  Teanin, 
periferal kan damarı ve sinir sistemine etki edebildiğinden, kan basıncının 
düşmesiyle fizyolojik anlamda rahatlatıcı etki göstermektedir. Epidemiyolojik 
çalışmalar her gün beş fincan veya daha fazla yeşil çay içilmesinin felç olma 
oranını önemli derecede düşürdüğünü göstermektedir. Yapılan araştır-
malarda teaninin, hipertansif sıçanların beyinlerinde nörotransmitter ola-
rak görev yaptığı ve kan basıncını önemli derecede düşürdüğü belirlen-
miştir. Yüksek dozlarda teanin verilen sıçanların kan basıncındaki düşüş 
anlamlı bulunmuştur (Kakuda 2002; Peng et al. 2008; Nantz et al. 2009).

Teaninin kan lipidleri ve kolesterol üzerine etkisi: Yapılan araştır-
malar flavanoidlerin LDL’nin oksidasyonunu azaltabildiğini göstermek-
tedir. Çayın diğer bir bileşeni olan teaninin de benzer etki gösterdiği göz-
lenmiştir. Kafein alan farelerde serum ve karaciğer lipidlerinde sadece 
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toplam kolesterol ve fosfolipid değerlerinde artma eğilimi gözlenmiştir. 
Diğer taraftan yeşil çay tozu, kateşinler ve teaninle beslenen farelerin se-
rum lipidlerinde trigliseridler ve esterleşmemiş yağ asitlerinde önemli 
derecede azalma belirlenmiştir. Kateşinlerle beslenen farelerde ise karaci-
ğerdeki toplam trigliserid düzeyinin önemli düzeyde azaldığı görülmek-
tedir (Yokozawa and Dong 1997; Fraser et al. 2007).  

Teaninin anti-obezite üzerine etkisi: Yeşil çayın hangi bileşeninin 
anti-obezite etkiden sorumlu olduğu tam olarak belirlenememiştir. Ancak 
kateşinler,  kafein ve teaninin bu bileşenlerinden olması söz konusudur. 
Teanin beyinde kan-beyin duvarından geçip dopaminin serbest bırakıl-
masına neden olmaktadır. Dopaminin ise beyinde gıda alımını baskıla-
dığı bilinmektedir.  Teaninin beslenme yoluyla veya doğrudan alımıyla 
farelerin beyinlerinde dopamin konsantrasyonunu önemli derecede artır-
dığı belirtilmektedir. Sonuçlar yeşil çayda en azından kafein ve teaninin 
vücut ağırlığının artması ve yağ birikimini baskılama etkisinden sorumlu 
olduğunu göstermektedir. Özellikle teaninin vücut ve yağ ağırlığını bas-
kılayıcı etkisi, teaninin yeni bir fonksiyonu olarak çıkmıştır. % 0.04 teanin 
içeren diyetle beslenen farelerde vücut ağırlığı tüm beslenme periyodu 
boyunca azalma eğilimi göstermiş ve bu azalış 12. haftada anlamlı bu-
lunmuştur (Sayama et al. 2006; Yokogoshi et al. 1998; Schwartz et al. 2000).

Teaninin psikolojik ve fizyolojik stres üzerine etkisi: Uzun yıllar-
dan beri yeşil çay tüketiminin rahatlamaya neden olduğu bilinmektedir. 
Çayın kafein içermesine rağmen kahve ile aynı derecede uyarıcı etki gös-
termemesinin nedeni hep merak konusu olmuştur. Yapılan bilimsel araş-
tırmalar çayda bulunan teaninin kafein tarafından teşvik edilen paralize 
karşı azaltıcı etkisi olduğunu göstermiştir. Farelerde teaninin, kafeinin 
uyarıcı etkisini önemli derecede azalttığını ve 10:1 oranında teanin ve ka-
fein verilen farelerde ise uyarının tamamen baskılandığını belirtmekte-
dirler (Kakuda et al. 2000). 

Teanin, fazla miktarda alındığında toksik etki gösterebilen ve esan-
siyel bir beyin kimyasalı olan glutamata karşı koruyucu özellik göster-
mektedir. Kafein, GABA miktarını düşürürken, teanin artırmaktadır. Te-
anin iyi ruh halini artırıcı diğer bir kimyasal olan dopaminin düzeyini 
artırır ve fazlalığında tam tersi etki yapan norepinefrin ve serotonin mik-
tarlarını düşürür. L-teaninin beyinsel fonksiyonları bir miktar da olsa dü-
zenlediği tahmin edilmektedir. İnsanların beyin dalgaları frekanslarına 
göre α, β, δ, θ olmak üzere 4 gruba ayrılır ve her bir dalga farklı duygusal 
durumdan sorumludur. Gönüllü denekler üzerinde yapılan çalışmalarda 
teanin alımı ile beyindeki rahatlamaya neden olan α dalgalarında artış ol-
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duğu gözlenmiştir (Juneja et al. 1999, Wang et al. 2006, Yamada et al. 2008). 
L-teaninin beyinsel fonksiyonları bir miktar da olsa düzenlediği tahmin 
edilmektedir. İnsanlarda fizyolojik ve duygusal davranışlar nörotrans-
mitterlerin kimyasal durumuyla ayarlandığı için söz konusu davranışla-
rın L-teaninin tarafından etkilenebileceği söylenebilir (Kimura et al. 2007). 

Teaninin anti-tümor etkisi: Epidemiyolojik ve deneysel araştırma-
lar, çayın kanser gelişimi süresince kanseri önlemede kullanılabileceğine 
ilişkin bulgular ortaya koymuştur. Bu etkilerinin yanı sıra çayın bileşen-
leri, tümörlerin gelişimini engellemekte ve mevcut kanser hücrelerine 
karşı anti-tümör aktivite göstermektedir. Bu bileşiklerin başında fenolik 
bileşikler, alkaloidler ve teanin gelmektedir. Klinik çalışmalar teaninin 
sadece birincil tümörlerin gelişimine karşı direnci artırmakla kalmayıp 
aynı zamanda doxorubisin, pirarubisin ve adriamisin gibi kötü huylu tü-
mörlerin tedavisinde kullanılan metastaz baskılayıcı ilaçların etkisini de 
artırdığını göstermektedir. İn vitro çalışmalarda teaninin ve adriamisinin 
kombinasyonlarının bazı tip kanser hücrelerinin karaciğer metastazını 
engellediğini göstermektedir. Teanin ve doxorubisinin kombinasyonları-
nın yumurtalık tümörlerinin metastazına etkisinin incelendiği bir çalış-
mada teaninin sadece anti-tümör etkiyi artırmayıp aynı zamanda doxo-
rubisinin metastaz baskılayıcı etkisini de artırdığını belirtmektedirler 
(Zhen 2002; Dufresne and Farnworth 2001; Sadzuka et al. 1996; Sugiyama 
and Sadzuka 1999;  Chen 2002).  Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında 
teaninin sağlık üzerindeki etkileri Şekil 2’de özetlenmiştir. 

Şekil 2. Teaninin sağlık üzerine etkileri (özet gösterim)
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Tarafımızdan yapılan çalışmalar: Bu çalışmanın yazarlarından 
Ferda Sarı’nın çay işlemede teanin miktarının değişimi konulu doktora 
tezi kapsamında ülkemizde teanin üzerinde ilk olarak detaylı bir çalışma 
yapılmış ve bu çalışmanın sonuçlarından iki önemli dergide yayın yapıl-
mıştır (Sari and Velioglu 2011, 2013). Bu çalışmalarda çayda teanin tayin 
metodunda bilinmeyen bazı parametreler (partikül boyutu, ekstraksiyon 
süresi ve sıcaklığı ile türevlendirme zamanı) belirlenmiş ve daha sonra 
farklı klon çayların teanin miktarları ile çay üretiminde farklı aşamalarda 
ve işleme yöntemlerinde teanin miktarının değişimi ortaya konulmuş-
tur. Konunun detayları söz konusu yayınlarda mevcut olmakla birlikte 
sadece birer örnek olmak üzere bu iki yayından alınan teaninin ayrımına 
ilişkin bir kromatogram Şekil 3’de, farklı Türk çay klonlarında teanin ve 
kafein düzeyleri Tablo 4’de ve farklı sınıf Türk çaylarında teanin miktar-
ları Tablo 5’de verilmiştir. 

Şekil 3. Tarafımızdan geliştirilen metotta Teaninin ayırımı (Derepazarı klonu) 

Tablo 4. Farklı Türk çay klonlarında teanin ve kafein düzeyleri

Çay filizi klon adı Teanin 

(mg/g ka)

Kafein 

(mg/g ka)
Fener-3 22.25 ± 0.09g* 27.87 ± 0.012c

Tuğlalı-10 17.08 ± 0.11f 30.47 ± 0.005d

Derepazarı-7 15.04 ± 0.57e 29.50 ± 0.213d
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Pazar-20 12.83 ± 0.18d 23.58 ± 0.083b

Kömürcüler-1 9.81 ± 0.09c 27.26 ± 0.047c

Gündoğdu-3 8.48 ± 0.50b 27.60 ± 0.071c

Muradiye-10 4.53 ± 0.07a 20.27 ± 0.035a

Tablo 5. Farklı sınıf Türk çaylarında teanin miktarları 

Sınıf Teanin 

(mg/g ka)*

Kafein 

(mg/g ka)*

Kafein/Teanin

Yöntem 
I

1 4.337 ± 0.355 21.47 ± 0.255 4.95
2 4.017 ± 0.076 20.50 ± 0.853 5.10
3 3.552 ± 0.061 20.30 ± 0.262 5.72

7 3.519 ± 0.027 21.83 ± 0.080 6.20
Yöntem 
II

1 3.863 ± 0.016ab* 20.95 ± 0.146ab 5.42
2 3.774 ± 0.146ab 20.34 ± 0.168b 5.39
3 3.705 ± 0.018bc 19.21 ± 0.565c 5.18
4 3.215 ± 0.040d 17.72 ± 0.114d 5.51
5 3.311 ± 0.036d 17.72 ± 0.037d 5.35
6 3.377 ± 0.021cd 18.28 ± 0.092d 5.41
7 4.115 ± 0.210a 21.28 ± 0.157a 5.17

Not: Yöntem II’de rotorvan bulunmaktadır. 

Yukarıdaki çalışmalarda ulaşılan bulguların ışığında analizde 150-
300 µm’lik partikül boyutunun seçiminin ve 80

o
C’de 25 dakika süreyle 

yapılan ekstraksiyonun en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Soldurma iş-
leminde uygulanan sürelerin sonunda teanin miktarının başlangıçtakinin 
yaklaşık yarısına indiği belirlenmiştir. Çay işlemede teanindeki en yüksek 
kayıp bu aşamada görülmektedir. Kıvırma işleminde kıvırmanın tamam-
landığı yaklaşık 2 saatlik sürede teanin miktarı rotorvansız ve rotorvanlı 
yöntemlerde sırasıyla %22 ve %7 oranında azalmaktadır. Kıvırma işle-
minde rotorvan kullanılması teanin kaybını azaltmıştır. Fermentasyon 
işleminde teanin kayıplarının nispeten az olduğu söylenebilir. Kurutma 
işleminde teaninde rotorvansız ve rotorvanlı tekniklerde sırasıyla %35 
ve %30’luk kayıplar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla proseste soldurmadan 
sonraki en yüksek teanin kaybının bu aşamada oluştuğu söylenebilir. 
İşlenmiş çaylarımızın teanin içeriklerinin %0.32-0.43 arasında değiştiği 
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saptanmıştır. Bu düzeyler kaliteli bir çay için olması gereken %1-2’lik 
teanin miktarının oldukça altındadır ve çaylarımızın bir kalite sorunu 
olduğunun göstergesidir. İşlenmiş çaylarımızın kafein içeriklerinin %1.8-
2.2 arasında değiştiği saptanmıştır. Kaliteli çaylarda kafein miktarının 
%2-5 arasında olması gerektiği düşünüldüğünde yukarıda belirtilen 
kalite sorununun kafein düzeyi üzerinden de görüldüğü söylenebilir. 
Fabrikaya gelen çayların işlemeye alınmadan önce kamyonlarda yığın 
halinde beklemesi nedeniyle çayların teanin miktarının daha başlangıçta 
azaldığı düşünülmektedir. Ayrıca soldurma işlemi sırasında serme 
kalınlığının azaltılması ve dolayısıyla soldurma süresinin kısaltılması da 
teanin kaybının azaltılması açısından yararlı olacaktır.
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Sürdürülebilir İyi Tarım Uygulamalarının Tarihçesi
Günümüzden yaklaşık 1.5-2 milyon yıl önce ilk insanların dünya 

yaşamı içinde yer aldığı sanılmaktadır. Bu zamanda dünyada insan yasa-
mı için gerekli flora ve faunanın yeterli düzeyde var olduğu kabul edil-
mektedir. O halde dünya atmosferindeki havanın, dünyadaki toprak ve 
suların son derece temiz ve sağlıklı olduğu, tüm canlıların ideal bir denge 
içerisinde insan emrine sunulduğu düşünülmektedir. 

İnsanın dünyada görüldüğü yaklaşık iki milyon yıl öncesinden 
M.Ö. 10 bin yılına kadar Paleolitikum (Taş devri) adı verilen ve insanlık 
tarihinin yaklaşık %99’unu kapsayan bu uzun döneminin insanları, do-
ğada mevcut yenebilir bitkileri toplayarak, hayvanları avlayarak, hayvan 
sürülerini takip ederek ya da su kıyılarının yakınında bulunan yerlerde ya 
da vadilerde doğal korunaklar arayıp bularak yasamışlardır. Daha sonra-
ki dönemlerde iklimde belirgin bir soğuma ve kuraklaşma yaşanmıştır. 

Neolitikum (Yeni taş devri) döneminde insanın tarihinde ilk kez 
gıda maddelerinin üretimi başlamıştır. Örneğin Anadolu’daki bulgular 
insanların tahıl üretimi yaptığını ve dokumacılık sanatını öğrendiğini 
göstermektedir (Mezopotamya’da MÖ 4 bin, Hititler MÖ 1800). İnsanoğlu 
yasadığı çevre içindeki hâkimiyetini, zaman içinde giderek fazlalaşan bir 
hızla artırmıştır. İlk çağ, Orta çağ, Yeni çağ, Yakın çağ derken günümüze 
kadar gelinmiştir.

20. yüzyılda insanlığın en büyük uğraşlarından elde ettikleri geliş-
me yeşil devrimdir. Yeşil devrim, yoğun gübre kullanımı (özellikle N’lu 
gübre), geliştirilmiş sulama sistemleri, pestisit kullanımına ve bilhassa 
buğday, pirinç, mısır gibi ürünlerde yeni çeşitlerin benimsenmesi şekliyle 
daha yüksek verim sağlanması anlamına gelmektedir

Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak teknolojik ge-
lişmeler insanları tarımsal üretimde birim alandan en kısa sürede müm-
kün olan en fazla verimi elde etmeye yöneltmiştir. Tarımsal işletmelerde 
verimliliği, dolayısıyla karlılığı artırmak amacıyla bitki ve hayvanları hız-
la büyütmek, zararlıları ve hastalıkları önlemek için giderek daha fazla 
miktarda kimyasal kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi ve teknolojideki 
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hızlı ilerlemeler birim alandan daha fazla ürün almak için sentetik kimya-
sal gübrelerin kullanımını artırmış, hastalık ve zararlıları tamamen bastır-
mak için sentetik kimyasal ilaçların kullanımını öne çıkmıştır.

Fakat verim artışı elde etme çabaları ekolojik, ekonomik ve sosyal 
problemlere yol açmıştır. Bu yetiştiricilik şekli doğal dengenin bozul-
masına, çevre kirliliği ve besin zinciriyle tüm canlılara ulaşabilen haya-
ti tehlikelere yol açmıştır. Entansif tarım yöntemlerinin dünyadaki açlık 
sorununa çözüm olmadığı, giderek doğal dengenin bozulmasına, tarım-
sal ürünlerdeki kimyasal artıkların insan, bitki ve hayvan sağlığını tehdit 
eder hale gelmesine ve bunlara bağlı olarak üretim maliyetlerinin zaman-
la artmasına neden olduğu görülmüştür. Özellikle insan ve çevre sağlığı-
nı tehdit edilmesi insanoğlunu bu konularda düşündürmeye zorlamıştır. 
Bunların bir kısmının sosyal ve felsefi düşünceler olarak da ortaya çıktığı 
görülür. Bu konuda öncü kişilerden Albert Howard, 1910’larda İngilte-
re’de başlayan organik tarım fikrini 1940’ta yayınladığı tarımsal vasiyet-
namesi ile pekiştirmiştir. Almanya’da Dr. Rudolf Steiner, İsviçre’de Mu-
eller ve Rusch, Fransa’da Lemaire ve Baucher aynı dönemde Avrupa’da 
organik felsefenin ve düşüncenin ilk öncüleri olmuşlardır.

Çevre ve sağlık problemlerine yol açan tarım sistemlerinin olum-
suzluklarını ortadan kaldırabilmek amacıyla örgütlenen tüketiciler doğa-
yı tahrip etmeyen yöntemlerle üretilen ve insan sağlığını olumsuz etki-
lemeyen tarımsal ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu amaçla yeni 
ve alternatif üretim yöntemleri ortaya çıkmış ve bu üretim yöntemi, “or-
ganik», “biyolojik”, “ekolojik” tarım gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 
Buna bağlı olarak sınırlı kimyasal kullanımının da söz konusu olduğu 
“iyi tarım uygulamaları” benimsenmeye başlamıştır. 

Tarımsal ekosistemler, ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için 
ekolojinin temel prensipleriyle işleyen sistemlerdir. Günümüzde birçok 
tarımsal topluluk, sürdürülebilir tarım kavramının önemini ve gereğini 
kavramıştır. Sürdürülebilirlik, birçok yerde ülke politikası haline gelmiş 
ve ticaretinin ayrılmaz parçası olmuştur. Birçok ülkede karlılık amacı 
gütmeyen, sağlıklı tarımsal politikalar benimsenmeye başlamıştır. Sürdü-
rülebilirlik ilkelerini benimseyen, kendi kendilerine entegre ve yenilikçi 
yaklaşımları birleştirmeye çalışan çiftçi sayısında artışlar olmaktadır. 

Sürdürülebilir Tarım Modelleri ve Temel Kavramlar
Sürdürülebilir tarım sistemleri akademik kişi ve grupların kendi te-

mel disiplinlerinin getirmiş olduğu alt yapı ve deneyimlerinin ve disiplin-
ler arası ilişkilerinin yansımalarını verirken, bazı metotlar kişisel felsefe 
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ve pratiklerden veya yerel grupların geleneksel kültürlerinden esinlenile-
rek oluşturulmuştur.

Aşağıda sürdürülebilir tarımsal sistemlerle ilgili bazı model ve ge-
nel terimler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kavramların hiçbiri, sürdürü-
lebilir tarım ile tam olarak eşanlamlı değildir, ancak her birisi, farklı yol-
larla bu tarımın kavranması ile ilişkilidir. Tarımı yeniden yapılandırma 
çabalarında; sürdürülebilir tarım sistemleri için modeller oluşturulurken 
ekolojik, sosyo-ekonomik, insan sağlığı ve felsefi olmak üzere dört temel 
kaygıdan yola çıkılmaktadır. 

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) (Good Agriculture Practices-GAP): 
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan 
yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, 
hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uy-
gulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. İyi Tarım Uygula-
malarının amacı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek üretimin 
yapılmasıdır. Bunun için İTU, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated 
Pest Management, IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop 
Management - ICM) tekniklerinin, üretimde birlikte uygulanmasını öner-
mektedir. Üretim sonrası hasat ve depolamada hijyenik koşulların sağ-
lanması ve ürüne herhangi bir bulaşmanın önlenmesi amacıyla Tehlike 
Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis Critical Control Po-
int - HACCP) ilkelerinden yararlanılmaktadır.

Organik/Ekolojik Tarım (Organic/Ecological Farming): Organik 
tarım, üretimin hiçbir aşamasında kimyasal, sentetik girdi kullanılmadan 
bahçeden sofraya kadar her aşaması izlenebilir, kontrollü ve sertifikalı ta-
rım sistemidir. Ekolojik tarım Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerde kulla-
nılan yaygın bir terimdir. Ekolojik tarım daha geniş manada tarımın sür-
dürülebilirliği için organik tarımla birlikte çiftlik, yaban hayatı yönetimi 
gibi doğal tarımsal pratikleri, çevresel etkenleri içermektedir.

Eko-Köyler (Eco-Villages): Kuzey ülkelerde ve özellikle İskandi-
navya’da, insanlar bir araya gelerek eko-köyler oluşturup gıdalarını or-
ganik olarak üretmektedirler. Özellikle İsveç bu hareketin en güçlü ya-
şandığı ve yayıldığı ülkedir. Bu hareket küçük toplumlar oluşturarak 
temel ihtiyaçları olabildiğince yerel olarak karşılamayı, böylece taşıma ve 
depolama maliyetini azaltmayı hedeflemektedir. Köy üyeleri çiftlik işle-
rine birlikte katılmakta, eko-köyler yaşamın her yönünü uyum içerisinde 
geçirme gayreti göstermektedir. Atıklar gübre olarak toprağa geri dönüş-
türülmekte, enerji lokal yenilenebilir kaynaklardan temin edilmekte, ev-
ler yerel malzemeden iklime uygun olarak inşa edilmektedir. Her birey 
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kullandığı kaynağın orijinini bilmekte ve aktivitelerinin sonuçlarının so-
rumluluğu bilincini taşımaktadır. Okul, çocuk bakımevi, çalışma yerleri 
yakın mesafede olup, eğlenme, kutlamalar ve diğer etkinlikler için sık sık 
bir araya gelinmektedir. 

Doğal Tarım (Natural Farming): Doğal tarım, 1930 yıllarında, Ja-
pon çiftçisi ve filozof Masanobu Fukuoka’nun felsefesi ve deneyimlerini 
yansıtır. Hiçbir şey yapmadan doğal hayatı taklit ederek tarım anlayışını 
tanımlamaktadır. Başka bir anlatımla “yaşam boyu doğayı anlama” kav-
ramlarını geliştiren Fukuoka; iyi bir zamanlama, polikültür, özenli bir 
bitki çeşitliliği kombinasyonu ile sonuçta yüksek verime ulaşılabileceğini 
ifade etmektedir. Bu metot sürümsüz, gübresiz, pestisit kullanılmadan, 
yabancı ot mücadelesi ve budama yapılmaksızın ve olağan üstü düşük 
işçilikli tarım metodudur. Doğal tarım, doğa ile bütünleşme ve çalışma 
sanatını kapsar. 

Alternatif Tarım (Alternative Farming/Agriculture): Bu tarım şek-
li, halen geçerli olan geleneksel tarım uygulamalarını da dikkate alarak, 
uygulama ve tarımsal yatırımın düzenlenmesi anlamında girişimciliği 
kapsayan alternatif uygulamalarının kapsamlı bir yaklaşımıdır. Alterna-
tif tarım, üretim pratikleri gibi geleneksel üretim sistemlerinin dışındadır. 
Hizmet, eğlence, dinlenme, turizm, gıda işleme gibi çeşitlendirilmiş giri-
şimlerde çiftlik sistemlerinin doğal tabanını esas alır. Girişimci-yenilikçi 
pazarlama stratejileri kullanılır ve doğrudan pazarlama yapılır. 

Biyodinamik Tarım (Biodynamic Agriculture): Bu kavram ve pra-
tiklerin doğuşu Avusturyalı filozof Rudolf Steiner’in 1924’te vermeye baş-
ladığı derslere dayanır. Onun teorisi insanın yaşayan çevresi ile uyum 
içinde olmasını esas alır. Madde ve ruh arasında denge olmasını savunur. 
Biyodinamik tarım, kimyasal karşıtı ilk hareket olarak bilinir. Lokal eko-
sistemlere adaptasyon, kendi kendine yeterlik, hayvan ve bitkisel ürün 
kombinasyonu gibi uygulamaları içerir. Günümüzde geniş bir yapılanma 
göstermiş olan biyodinamik tarım birçok ülkede araştırma eğitim ve uy-
gulama merkezlerine sahiptir.

Biyolojik Çeşitlilik (Biodiversity): Biyolojik çeşitlilik, dünyada 
veya belli bir alanda bulunan bitki, hayvan, böcek, su, mantar ve mikro 
organizmaların bütünü ve toplam biotanın biyolojik çeşitliliğini veya bu 
canlılar arasındaki etkileşim ve varyasyonun tamamıdır. Bitkisel çeşitli-
lik, üretim ve yönetim sistemlerinde çiftçiler tarafından değişik şekillerde 
kullanılan bitki türlerini ve tarımsal alanı kapsar. 
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Bütünleştirilmiş Zararlı İdaresi (Integrated Pest Management): 
Kabul edilebilir limitlerde zararlı populasyonuna yaşama şansı verebi-
lecek koruma tekniklerini içerir. Diğer yöntemlere kıyasla riskler en az 
düzeye indirilir ve pestisit zararlarının azaltılması amaçlanır. Bu yönetim 
şeklinde, zararlılara ekolojik olarak yaklaşılmakta, bitki-zararlı ilişkileri 
çok yönlü ele alınmakta, zararlı populasyonu için ekonomik olabilecek 
kabul edilebilir eşikler ve problemler için sabit koruma göstergeleri kul-
lanılmaktadır. Dayanıklı çeşitlerin kullanımı, bitki rotasyonu, biyolojik 
kontrol organizmalarını kullanma, sertifikalı tohum-fide-fidan kullanı-
mı, kültüvasyonun zamanlaması, bulaşık bitki materyalini uzaklaştırmak 
veya toprağın derinliklerine gömmek uygulamalarını kapsamaktadır. 

Biyolojik kontrol (Biological control): Özel seçilmiş organizmalarla 
belli zararlıların kontrol edilmesidir. Biyolojik kontrol programı, faydalı 
böceklere en az zarar verecek ilaçların seçiminden, başka bir zararlı böce-
ği etkisiz hale getiren böceklerin yetiştirilmesi ve tarımsal alana salınması 
gibi böcek öldürücülerin kullanımını kapsar. 

Besin Yönetimi (Nutrient Management): Besin yönetimi, besin ele-
mentlerinin miktar, kaynak, yer, form ve zamanını kontrol altına almak, 
bitkisel üretim için toprak verimliliğinin sürekliliğini sağlamak, çevre ve 
su kalitesinin bozulmasını azaltmak amaçlarını gütmektedir. Besin yöne-
timi, son zamanda yeni anlamlar kazanmıştır. Tarım üretiminin optimi-
zasyonu ve bitkisel üretimin ekonomik döngüsüne odaklanmış, bitkisel 
üretimde gerekli besinlerin idaresi ve sağlanmasını esas alan geleneksel 
toprak verimliliği pratiklerine başvurur. Çağdaş besin yönetiminde yo-
ğun hayvansal üretim gerekliliği, bitki besin elementlerinin kullanımı ve 
toprağın mevcut sınırlarının dengelenmesi esastır.

Düşük Girdili Tarım (Low Input Agriculture): Üretim sistemlerin-
de en az girdi kullanılarak belirli bir verimin alındığı tarımsal sistemdir. 

Yerel Gıda Sistemi (Local/Community Food System): Son yıllarda 
standart çeşitlerden farklı tat aroma arayışları insanoğlunun gündemine 
girmiştir. Bu nedenle yerel ürünler ayrı bir değer taşımaktadır. Genellikle 
yakın lokasyonlardan doğrudan temin edilebilmektedir. 

İyi Tarım Uygulamaları ve İzlenebilirlik
Sürdürülebilir tarım modelleriyle ilgili her bir kavram daha iyi bir 

çevrede, sağlıklı yaşama arzusunu amaçlamaktadır. Doğaya ve çevremize 
zarar vermeden sistemlerin gelecek nesillere aktarılması önemli bir görev 
olarak düşünülmektedir. Bu görevin devam ettirilmesi kurumsal yapıya 
oturtulması ile mümkün olabilmektedir.  Bu bağlamda izlenebilirlik söz-
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konusudur. İzlenebilir sistemler bağımsız kuruluşlar tarafından kontrol 
ve denetim esası ile yürütülmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkele-
rinde kurulan ilk yapı Uluslararası Organik Tarım Federasyonu (IFOAM) 
dur. Daha sonraki yıllarda birçok ülke bu kuruluşa uyarak yerelde ku-
rumsal ve yasal altyapılarını tamamlayarak bu üretim sistemlerine enteg-
re olmuşlardır. Burada tüketici satın aldığı ürünün nasıl üretildiğini, han-
gi aşamalardan geçtiğini, bahçeden sofraya kadar olan aşamaları bilmek 
istemektedir. Bu doğrultuda izlenebilirlik sözkonusudur. Ülkemizde iyi 
tarım uygulamaları ve organik üretim sistemlerinde ülkemiz veya AB 
normlarına uygun olarak belirli sayıda yerli ve yabancı kontrol ve sertifi-
kasyon kuruluşları faaliyet göstermektedir. 

Çayda İyi Tarım Uygulamaları
Çay, bahçe bitkileri içerisinde çok yıllık keyf bitkileri olarak yer alan 

ve vegetatif aksamı için yetiştirilen öncelikli olarak sürgün uçları kullanı-
lan bir bitkidir. Bunun yanında çay tohumları iyi bir yağ bitkisi olup aynı 
zamanda rekreasyon alanlarında da geniş yer almaktadır. 

Sürgün uçları kullanılarak yetiştirme önceliği olan bu bitki iklim 
ve toprak koşulları için de seçiciliğe sahiptir. Subtropik bir bahçe bitkisi 
olmasına rağmen mikroklima gösteren mutedil iklim alanlarında da ye-
tiştirilebilmektedir. 

Tarımsal ürünlerde pestisitlerin ve ağır metal kalıntılarının gideril-
mesi, aşırı gübre uygulamalarının azaltılması yada hiç kimyasal gübre 
kullanılmaması, daha temiz bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülebi-
lirliği, insan sağlığına zarar vermeyecek ve güvenli ve izlenebilir gıdalara 
ulaşmak için sürdürülebilir ve izlenebilir sistemler takip edilmektedir. 
Ayrıca dışarıdan yapılan her müdahale uygulaması ekstra masraf, işgücü 
ve doğal dengenin bozulması ile sonuçlanmaktadır. 

Sürdürülebilir ve izlenebilir sistemler kritik kontrol noktalarında 
risk analizlerini esas alır. Birçok üründe kritik kontrol noktaları belirlen-
miştir. Bu noktalar için önemli konular aşağıda sıralanmıştır. 

• Çeşit seçimi ve dikim: Ekolojiye uygun çeşit seçimi önemli-
dir. Burada verim ve kalite hedeflenmektedir. Aşırı yağışlar ve 
su birikmelerinden etkilenmemek için sedde veya tümseklere 
ekim-dikim yapılır. Sık dikim havalanmayı engelleyerek hasta-
lıkların artışına neden olur. Bazı biotik ve abiyotik koşullara karşı 
anaç seçimi de önemlidir. Örneğin şeftalide nematoda karşı ne-
maquard anacı kullanılmaktadır. Ayrıca arazini yer ve yöneyi de 
dikimde dikkate alınmaktadır. 
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• Yabancı otlarla mücadele: bunlar ana bitki ile rekabet etmekte ve 
bazı canlılara konukçuluk yapmaktadır. Yabancı otlarla mücade-
lede solarizasyon, malçlama, ısı uygulamalarının yanında me-
kanik (çapalama, tırmıklama, fırçalama, su altında bırakma) ve 
biyolojik mücadele de yapılmaktadır. 

• Hastalık ve zararlılarla mücadele: Hastalık ve zararlılarla müca-
delede öncelikle kültürel tedbirler önemlidir. Bunların yanında 
doğal yada organik kökenli preparatlara başvurulur. 

• Budama ve terbiye sistemleri: Bitkisel üretimde budamanın en 
önemli özelliği vegetatif ve generetif dengeyi kurmak, hastalıklı 
ve zararlanmış parçaları uzaklaştırmak ve böylece verim ve kali-
te üzerine etki yapılması amaçlanmaktadır. Budama zamanı ve 
tekniği önemlidir. Budama yapılmaması özellikle mantari hasta-
lıkların yayılması teşvik etmektedir. 

• Toprak yönetimi: Toprak işleme yabancı otları kontrol etmek, 
suyun toprağa infiltrasyonunu artırmak, organik materyalin ve 
gübrelerin toprağa karışmasını sağlamak ve toprağın havalan-
ması açısından bitkinin taç izdüşümünde, toprağın bozulmama-
sına ve bitki köklerinin zararlanmasına neden olmadan yapılır. 
Herbisit kullanılmaz mekanik yöntemler, malç kullanılır.  

• Sulama: Yeterli oranda ve zamanda sulama verim ve kaliteyi 
etkilemektedir. Suyun kök bölgesinde birikmesi istenmez, aşırı 
sulamadan kaçınılır, uygun sulama yöntemleri kullanılır. Su kay-
nağının da özelliği önemlidir. 

• Hasat, muhafaza, taşıma: Damak tadı, muhafaza, raf ömrü ve ta-
şıma açısından hasat zamanı dikkatli bir şekilde takip edilmekte-
dir. Bulaşmaların önemli bir kısmı hasat ve hasat sonrası işlem-
lerde vuku bulmaktadır. Ürün uygun araçlarla ve uygun ortam 
koşullarında taşınır ve kalitesi korunarak tüketicinin sofrasına 
ulaştırılır. Bu süreçte ürün hiçbir kimyasala maruz bırakılmaz. 

Ülkemizde ve dünyada en yaygın kullanılan izlenebilir sisteler “iyi 
tarım uygulamaları-İTU” ve “organik tarım” dır. Bu sistemelr yetkilen-
dirilmiş kuruluşlar tarafından yerine getirilir. Yönetmeliklerin uygulan-
masında yetkilendirilmiş kuruluşların, kontrolör, sertifiker ve müteşeb-
bislerin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık gerekli 
gördüğü hallerde denetim yetkisini kısmen veya tamamen akredite edil-
miş; kamu kurum veya özel sektör tüzel kişilerine veya üniversitelere 
devredebilir. Yetkilendirilmiş kuruluşların görev ve sorumlulukları ile 
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çalışma şekli ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar her türlü üreticiye, üretici birlikleri-

ne, müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, sertifikasyon işlemine, 
kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve belge-
leri düzenlemekle yükümlüdür.

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlar İTU kriterlerine göre her türlü bilgiyi 
kontrol ederek kayıt altına alır. Raporlar hazırlayarak bilgi için Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’ne vermekle sorumludur. 

c) İTU faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemle-
ri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır. Yet-
kilendirilmiş kuruluşlar yeterli ve tecrübeli personel ile teknik alt yapıya 
sahip olmak zorundadır.

d) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kontrol ve sertifika konularında ça-
lışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunur. Bakanlıkça gerekli 
incelemeler yapıldıktan sonra çalışma izinleri verilir.

e) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu; kontrol ve sertifikasyon ol-
mak üzere iki ayrı birimden oluşur. Kontrol biriminde görev yapanlar 
sertifikasyon biriminde, sertifikasyon biriminde görev yapanlar kontrol 
biriminde görev yapamazlar. Bu yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör 
ve sertifikerlerin; görev ve yetkileri, çalışma izni, izin süresi, vs kontrol 
ve sertifikasyon sistemine ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlık tarafından 
belirlenir

İyi tarım uygulamaları kriterlerine göre üretim yapan üreticilerin 
ve üretici birliklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Üretim alanlarında yaptıkları gübre, bitki koruma uygulamaları-
nı ve gerekli olan diğer zorunlu uygulamaları kayıt altına almak,

b) Bitki koruma ve hayvan sağlığı ürünlerini tavsiyesine uygun ola-
rak kullanmak,

c) Üretimde hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele yap-
mak,

d) Toprak, su, çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak,
e) Toprak ve yaprak analizlerini yapmak/yaptırmak, bitki besinleri-

ni analiz sonuçlarına göre uygulamak ve analiz sonuçlarını kayıt altında 
tutmak,

f) Sulama suyunu analiz ettirmek, önerilen miktar ve metotlarda 
uygulamak ve kayıt altına almaktır. 

g) Yetkilendirilmiş kuruluşlar için rahat çalışma ortamı sunmak ve 
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istenilen her ilgili bilgi ve belgeleri doğru olarak vermek.

SONUÇ
Sürdürülebilir sistemlerin temelinde kuvvetli ve dayanıklı tür ve 

çeşit kullanma, uygun dikim sistemi ve budama tekniklerini kullanmak, 
bitki atıklarının imha edilmesi, ekim-dikim zamanının ayarlanması, hasat 
zamanının ayarlanması, ekim nöbeti ve birlikte üretim ile yabancı ot kont-
rolü önem arz etmektedir. 

Çay bitkisi özellikle sürgünleri için yetiştirilen, severek tüketi-
len önemli bir bahçe bitkisidir. Hem keyf verir hem de sağlık açısından 
önemlidir. Ayrıca tohumları da önemli oranda yağ içerir. Subtropik kö-
kenli bir bitki olmasına rağmen Karadeniz bölgesinin bol yağışlı ılıman 
koşullarında iyi yetiştirilmektedir. Türk milleti çay bitkisini son yüzyılda 
kullanmaya başlamış olup önemli bir tüketici ülkedir. 

Çayın üretim, işleme, taşıma aşamalarının belirli kritik noktaların-
da kontrol edilmesi tüketici için ayrı bir güven kaynağıdır. Artık insanoğ-
lu tükettiği ürünün hangi aşamalardan geçtiğini bilmek istemektedir. Bu 
nedenle izlenebilir ve sürdürülebilir sistemlerin yakın gelecekte daha da 
yaygınlaşacağı ifade edilebilir. 
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