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BAŞBAKANLIK
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARLIĞINA
ANKARA

Bilindiği gibi çay konusundaki ilk ciddi girişim,1924 
yılında,Zihni Derin tarafından bugünkü adıyla Çay Araştırma Enstitüsü 
olarak bilinen kuruluşun faaliyete geçirilmesi ile yapılmıştır.

1933-39 yıllarında ekonomik anlamda çay tarım ve tekno
lojisine geçilmiş ve gittikçe artan bir hızla gelişen çaycılık,günümüz
de hemen-hemenDoğu Karadeniz ’ in monopol tarımı haline gelmiştir.

Çaycılığımızın ilk yıllarında bütün gayretler bu bitki, fa- 
i’iminm üreticiye . benimsetilmesi amacına dönük olmuştur.O dönemde 
görevli teknik tarım elemanlarının üstün gayret ve fedakârlıklarıyla 
bu aşamada gerçekten başarıya ulaşılmıştır,Bu nedenledirki dolaylı yahut 
dolaysız olarak bugün çaydan nasiplenen herkes,alın terleriyle bu top
rakları sulayan o dönemin teknik gücüne minnet borçludur,

Tarım ve Sanayii ile gittikçe gelişen çaya,zamanla teknik
ten başka ve teknikten uzak unsurların sokulmasıbüyümenin sa'lıklı olma
sını engelemiştir„

Çay konusunda bugün ortaya çıkan sorunlar çözülemeyecek 
oranda büyük değildir^Çozüm yolları aranırken problemlere çağımız modern 
teknolojisinin tekniği ile yaklaşımda bulunulursa elbette hal çareleri 
bulunacaktıreBu ise ancak dikkatle yapılacak ve titizlikle uygulanacak plânlarla mümkündür*

î;Titizlikle uygulanacak^ibaresinin özellikle kullanılması, 
uzun emeklerle ortaya konan plânların uygulama safhasında fazla önemsen
mediği yolundaki tereddütlerimizden ötürüdür*

Dördüncü Beş Yıllık kalkınma plânı Özel İhtisas Komisyo
nu ilk toplantısını l0o0137â günü yapmış Komisyon Başkanlığına çay Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Gürbüz Çapan’ı Rapörtör- 
lüğede Devlet Plânlama Teşkilâtı Gıda Sektörü Uzmanlarından Ziraat Yük
sek Mühendisi Turhan Conkbayar'ı seçmiştir.

Devlet Plânlama Teşkilâtınca Komisyon Başkanından Çay 
Tarım ve Sanayii konularında çalışacak iki ayrı Komisyon oluşturması, 
hazırlanacak iki ayrı raporun Eylül ayı içerisinde Müsteşarlığa sunul
ması istenmiştir,

Alt Komisyonlara çağrılan üyelerle yapılan ilk toplantı
larda Tarım Alt Komisyonuna Çay Araştırma Enstitüsünden EYYAM,İbrahim 
Kayıkçıoğlu Sanayii Alt Komisyon Başkanlığına ise Çayeli Fabrikası Müdürü
Ziraat Yüksek Mühendisi Tuncer Ergüven ve Alt Komisyonun raportörlüğüne Z
Y.Mjşletme Koordinasyon Müdürü Hamit Vanlı seçilmiştir0Aynı toplantılarda çalışma grupları da oluşturulmuştur„Bu ve daha sonraki toplantılarda 
hazırlanan taslaklar üzerinde tartışılmış yapılan değişikliklerle niha
yet ekte sunulan iki aym rapor meydana getirilmiştir.



Şunu hemen ifade etmek gerekirki toplantıya katılan üye- 
Ler fedekârlık göstermişler ve yapılabilecek olanın en iyisini hazırlaya 
Dilmek için büyük gayret sarfetmişlerdir.

Toplantıya çağrılanlardan bazı üyeler arzu ettikleri hal
le elde olmayan sebeplerden ötürü toplantılara katılamamışlardır.

Bilerek katılmayanları ise önemli bir kayıp saymıyoruz. 
Plân yapma gayret ve heyecanından uzak olanların toplantıya cismen işti- 
jfakleri herhalde yararlı olmayacaktı .

Bu toplantılar süresince üstün konukseverlik örneği gös- 
îeren Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne teşekkür borçluyuz.

Bilindiği gibi ekte sunulan raporlar ve artık tamamen 
geçerliliğini yitirmiş önceki taslakları sadece plân yapmak için hazır- 
.anmıştır.Başka maksatlarla kullanılması mümkün değildir.Bu hususa her
desin titizlikle uyacağına inanıyoruz.

Çayı, çay tarım ve Sanayiini iyi bilen yetkili uz- 
ıanlar tarafından,milli kaynaklarımızın en iyi bir biçimde kullanılması 
ımacı hedef alınarak bu raporlar hazırlanmıştır.

Cesur,zeki,çalışkan ve yıllardır ızdırap çeken,nihayet 
ıon 15-20 yıldır sevinmesini-gülmesini öğrenen Doğu Karadeniz insanına,, 
;elecekte daha iyi yaşam sağlamak için hazırlanan bu raporlaı aynı 
iamanda Devlet menfaatlerinin korunmasını da amaçlamıştır.

Takdire değer ölçüde gayret gösteren ve toplantılara 
atılıp,mevcut olanaklar ölçüsünde çaba sarfederek bu raporların hazır- 
anmasmı sağlayan bütün komisyon üyelerine,çalışma gruplarına ve Tarım 
.İt Komisyonu Başkanı H,İbrahim Kayıkçıoğluna,Sanayii Alt Komisyon Baş- 
:anı Tuncer Ergüven'e,raportör Hamit Vanlıya teşekkür ederim.

Uzun ve yorucu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu rapor- 
arın^plân yapımında en iyi biçimde değerlendirileceği ümit ve temennisi 
le,ekte sunulduğunu arzederim.Saygılarımla. 12.11.1976

Gürbüz ÇAPAK 
Çay Özel ihtisas Komisyonu Başkanı 

Ziraat üüksek Mühendisi



4»BEŞ YILLIK KALKINMA PLİNİ 

ÇAY TARIMI 

ALT KOMİSYON RAPORU



Ülkemizin planlı kalkınma dönemine girdiği devre içerisinde 
lomik yönden geçirdi i  aşamayı üretim faktörlerinin etkin ve verimli 

şekilde kullanılmasına ballamak gerekir.Ülkemizin de içerisinde bu
luğu gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınması tarımsal kalkınma 
yakından ilgilidir.Tarımsal kalkınma,kaynakların tam ve rasyonel bir 

ilde kullanılması,  tarımsal verimin artırılması ve tarımla uğraşan 
Esun hayat standardının yükseltilmesi yollarını gösterer bir yol olup 
I i  kaynakların muhafazası»yatırımların artırılması bilimsel metodlar- 
teknik icablara uyulması,organizasyon ve üreticilerin eritilmesine 
Lıdır.

Bu amaçla başlayan dördüncü dönem 5 yıllık kalkınma planı 
Irlık çalışmaları için D.P.T tarafından çağrılan çay tarımı komisyo- 
üyeleri 30.6.1976 tarihindeki ilk toplantısında çalışma biçimini tes- 

ederek görev bölümünü yapmıştır.Bu toplantıda seçilen çalışma grubu 
ıfmdan hazırlanan taslak üzerinde 28.7.1976 ve 23.8.1976 tarihlerin- 
rapılan 2.ve 3. komisyon toplantısında görüşmeler yapılarak son şek- 
.  almıştır.

Doğu Karadeniz bölgesinin yurt içerisinde en çok tüketilen 
sudan sonra en fazla içilen bir gıda maddesi olan çayın sadece tarım. 
Lİan bölge için de :  i l  ülkemiz ekonomisi için önemi çok büyüktür.

4.Beş yıllık kalkınma planı çay tarımı alt komisyonu olarak 
arıda arzetmeye çalıştığım çayın ülkemiz ekonomisindeki önemini idrak 
pek çalışmalar sürdürülmüştür.

Hazırlanan bu raporun birçok noksanlıkları olmakla birlikte 
tin olanaklar zorlanarak ve sadece gerçeklerin ışınında hazırlanmış 
pısmdan ötürü huzur içimdeyiz,

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçenlere ve bilhassa çay 
Lmı komisyonunun sayın üyelerine teşekkür eder 4. beş yıllık kalkın- 
planı hazırlık çalışmalarının bir ürünü olan bu raporun Çayın bahçe- 
i  bardağa kadar tüm çalışanlara ve ülkemize hayırlı  olmasını dilerim...

k .1 brahim KAYI .ÇICLLu 
Ziraat Yük.Mühendisi
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TARIM AİT KOMİSYONU

. . __ü 2______ e _ _ ~ l.T_opl^._ _ £.Topl. 3.Topl.
Prof.Dr.Mithat Özsan Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı
Dr.Gültek-in Celebioğlu Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı

Ümit Ülkü + + 4
Sefahattin Türut 4 Katılmadı Katılmadı
Kâzım Kartal Katılmadı + +
M.Hilmi Aydemir + Katılmadı Katılmadı
Alime t Toroslu Katılmadı 4 +
Hanefi Aslıturk + 4 Katılmadı
Yusuf Kef'li + 4- Katılmadı
Mustafa Berk + Katılmadı Katılmadı
Şener Bipgöl 
Mehmet Tuğcu

Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı
Katılmadı Katılmadı Çağrı İmadı

Rusuhi Erhan Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı
Yılmaz Çevik Katılmadı + Katılmadı
Mehmet Mahrabel 4 Katılmadı Katılmadı
Beyler Çakır Katılmadı + Katılmadı
Adnan Tekin + Katılmadı Katılmadı
M alımu t E r de m Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı
Mehmet Dilek Katılmadı Katılmadı Çağrılmadı
Recep Çalı Katılmadı Katılmadı Çağrıİnadı
Cavit Özgür - + 4
Macit Basa — + 4
Tuncay Mataracı — Katılmadı Katılmadı
Servet Zeyrek ~ 4 Katılmadı
Kenan Kant oğlu — Katılmadı Katılmadı
Sefer Saral — Katılmadı Katılmadı
Haşan Tahsin Sarıalioğlu - + +
Şevket Çakıroğlu _ Katılmadı Katılmadı

Çay Kurunu Genel Müdürlüğü

Haini t Vanlı 
Ii. İbrahim Kayıkçı oğlu 
Rıfkı Karaca 
İbrahim Gümüş 
Fikret Görmen.
Zeki Göktürk 
İsmail H.Fırtına 
Muharrem Öksüz 
Metin Karaosmanoğlu 
Mustafa Erdem 
Sefahattin Yazıcı oğlu

+
+
+
+
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+
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+
+
4
4

4
4
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+

Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
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+
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+

Çağrılmadı
+
4
4

izin verilmedi

Tarım A]t Komisyonu Başkanı : H.İbrahim Kayıkçıoğlu



1- Sektörün Tanımı ve Sınırlanması
Tropik ve Subtropik iklim bitkisi olan çay Ülkemizin Ka

leniz bölgesinin doğu kıyısında, doğuda Sovyetler Birliği hududundan 
tıda Patsa ilçesine kadar uzanan dar bir sahil şeridinde yetişme or
anı bulmuş ve bilhassa son i5 yıl içerisinde gösterdiği büyük aşana 
5 yöre halkının geçim kaynağı haline gelmiştir. Çok kısa sayılabile
ni b.. dönem içerisinde çay tarımında görülen hızlı gelişmenin yanında 
çok sorunların ortaya çıktığı da bir gerçektir. Ülkeniz çaycılığının 
fişti?ilmesinin, bu sorunların çözümlenmesi ve ileriye dönük plânlı 
[programlı çalışmaların yanılması ile gerçekleşeceği ve yöre halkı 
p geçim kaynağı olmaya devam edeceği inancı içinde Ülkemizde çayın 
iştirilmesinde emeği geçenlere şükran borçluyuz.

E- Tarihçe
Ülkenizin birçok yöresinde çay yetiştiriciliği konusunda 

ilan teşebbüslerden sonra Doğu Karadeniz bölgesinde çay yetiştirile- 
sceği fikri ilk kez, Halkalı Yüksek Tarım Okulu öğretim üyelerinden 
Rıza Erten tarafından ileri sürülmüştür.

Ali Rıza Erten 1918 yılında Kafkasya,Kars,Ardahan,Batum, 
/in ve Rize'de yaptığı incelemeleri sırasında Batum ve çevresinde 
ve bambu yetiştiğini görmüş, doğal şartların benzerliğinden hara- 
Le i,.ize ve havalisinde de çay yetiştirilebileceğini savunmuştur.

Görüş ve düşüncelerini 19E1 yılında nYeni Gazete” de ma- 
bler halinde yayınlayan Ali Rıza Erten 19E4 yılında gezi notlarını 
ali Şarkı Anadolu ve Kafkasya'da Tetkikatı Ziraiye'” adlı bir kitapda 
.anı ştır.

Rize ve çevresindeki iıarp yıllarından sonra görülen eko
le bunalım ve beraberinde getirdi ,i Sosyal sorun..ara bir çözüm bul
amacıyla o zamaım hükümeti tarafından görevlenai: ilen heyette İk~ 
ıt Vekili temsilcisi olan Ziraat Yüksek mühendisi Zihni Derin bölge- 
ay ve narenciye yetiştirilebileceğini,bu suretle iş ve kazanç im
arının artırılabileceğini savunarak konuya içtenlikle sarılmış,ha- 
anan 407 sayılı Yasanın çıkarılmasına yardımcı olmuş ve hemen arks
an 19E4 yılında .Rize'ye gelerek Çay Araştırma Enstitüsünü kurarak 
jjiyete geçirmiştir.

Zihni Derin bu Yasanın çıkışını müteakip 1914 yılında 
tli incelemelerde bulunmak, fidan ve tohum getirmek maksadıyla Ba
lı ve çevresine gitmiştir. Getirilen fidanlar Enstitü bahçesine dikil- 
tohumlar ekilmiş ve elde edilen çay fidanlarının bir kısmı halka 

tılnıştır. Halka dağıtılan bu fidanlardan ilgisizlik nedeniyle bir 
ce alınamanıştır.

Subtropik ve tropik iklim nebatlarının Ülkemizde yetişti- 
esi gereğinden bahisle etkilenen ve bu meyanda çay yetiştirmeyi de 
layan yeni bir tarım politikasının ağırlık kazandığı 1933 yılında 
yetiştiriciliği yeniden ele alınmıştır. 1935 yılında zamanın Tarım 
ıı Muhlis Ürkmen beraberindeki bir heyetle Doğu Karadeniz Bölgesin- 
aptığı tetkik gezisinden sonra, çay tarımı konusunda ciddi çalışma- 
daşlamıştır.



1937 yılında yeniden çay yetiştiriciliği içini yüklenen 
Zihni Derin,geniş bir örgüt k rarak l.usya* dan getirttiği 2 ton 
çay tohumunu ektirmiş ve Çay Araştırma Enstitüsüne bağlı 3 fidan
lıkta fidan üretimini başlatmıştır.

1939 ve 1940 yıllarında ^ kez çay tohumu getirilerek hal
ka dağıtılmış ve fidan üretimi hızlandırılmıştır.

1940 yılında çıkarılan 3700 sayılı kanunla yasal güven
ceye kavuşturulan Ülkemiz' çaycılığı bu.ıdan sonra hızlı bir geliş
me sürecine girmiştir.

Çay yetiştiriciliğine olanak sağlayan 407 sayılı yasadan 
sonra 1939 yılında 1547 dekar olan çay dikim alanınız; çeşitli 
yasa ve kararnamelerle bugtin 500 bin dekarın üzerinde bir düzeye 
laşmıştır.

3788 sayılı yasa ile çayın tarımsal faaliyetlerinin ta
rım Bakanlığı ve fabrikasyonunun Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
munca sürdüıülmesi öngörülmüştür.

1971 yılında iki ayrı Baeanlıkça yürütülen çayın tarımı 
ve fabrikasyonu; 1497 sayılı yasa ile karulan ve faaliyetlerinde 
czerk bir iktisadi devlet teşekkülü olan Çay Kurumu Genel Müdür
lüğü bünyesinde toplanmıştır.

II. MEVCUT DUDUM
1- Sejctörün Kuruluşu

a) İklim,toprak ve coğrafi durum?
Dünyada çay oldukça geniş enlem dereceleri üzerinde 

yayılmıştır. Genel olarak denebiliıki yeteri kadar ısı ve yağmu
run mevcut b lundn u vc ısımı -10 C den aşağıya düşmediği yer
lerde çay yetiştirilebilir.iklimin başlıca ısı,yağmur ve hava ne
mi faktörlerinin çay bitkisinin yetiştirilmesi ve gelişmesi üze
rine ayrı-ayrı tesirleri vardır. Toprak uygunluğu çay yetiştirme
de esas oımakla beraber nisbi nem ve yağışların yıl içinde aylara 
dağılımının da elverişli olması gerekil.

Dünyada çay yetiştiriciliğine en elverişli olan alanlar; 
muson yağmuriaıının etkisi altındaki 15.güney ve 25.kuzey enlem
leri arasında kalan Hindistan ,Çin , Japonya,I ormoza,Srilanka ülke
leri ile Afrikada bazı bölgelerdir.

Ülkemizde çayın yetişmesine elverişli olan tek bölge bir 
m iteroklimaya sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesidir.

b) Çaycılığımızın geçireli ,i aşamalar? ■
1924 yılında çıkarılan , .ize ve havalesinde çay yetişti

rilmesine^ izin veren 407 sayılı yasa ile resmen başlayan çay ta
rımı, bilâhare husya1 dan geti ilen tohumlarla kumları fidanlıklar
dan elde edilen fidanla. 1a ve tohumların üreticilere dağıtılması 
ile hız kazanmış ve 1940 da çıkarılan 3738 sayılı kanunla yasal 
güvenceye kavuşturulmuştur.

1939 yılında sadece 1547 dekar olan çay dikim alanımız 
1951 yılında çıka, ilan 5748 sayılı yasa ile 65 bin dekara,1953 
yılında çıldrılan 6133 sayılı yasa ile 135 bin dekara ve <-5.6.1956 
tarih ve 6754 sayılı yasa ile .35 bin dekara çıkarılması ön görül
müştür.



Ayrıca 10.5.1940 tarih ve -/13450 sayılı kararname ile Hopa,Of 
ve Sürmene'de, 17.14.1951 tarih ve 3/14<-15 sayılı kararname ile 
Fındıklı ve Çaykara*da,11.1.1951 tarih ve 3/14106 sayılı karar
name ile Karaditfte,6.9.1955 tarih ve 4/5040 sayılı kararname 
ile Giresun ilçeleri ileÇYomra ve Arsin* de çay yetiştirilmesine 
izin verilmiştir. 14.9.1959 tarih ve 4/7971 sayılı kararname ile 
Trabzon Merkez ilçe ,Vakfıkebir, Yonrağ^rsin , Araklı ve Çaykara'da 
çay yetiştiriciliği izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

13.6.1966 tarih ve 6/6578 sayılı kararname ile Çaykara* 
tıın bazı köylerine -8.4.1967 tariiı ve 6/0156 sayılı kararname 
ile Araklı * da 19.7.1960 tarih ve 6/1056- sayılı kararname ile 
Arsin’de ve yalpazarı *nın bazı, köylerinde çaycılık yapılmasına 
yeniden izin verilmiştir.

3.4.1968 taıih ve 6/9603 sayılı kararname ile geçmiş yıl
larda kayıtsız olarak tesis edilen 65000 dekar çaylığın da kayda 
bağ1anması karar1a ş 11rıİmiştır.

1939 yılında 1547 dekar olan çay dikim alanımız 1975 yı
lında Doğuda Sovyet kusya hud dundan başlayan ve batıda Fatsa'ya 
kader uzayan alan içerisinde 504 bin dekara ulaşmıştır.Sovyetler 
hudud'm dan başlayan,yer-yer 30 Km kadar sahilden içerlere kadar 
uzayan,ortalama olarak 7-0 Km.genişliğinde ve Araklı-ICaradere 
sınırına kadar uzayan bölge,ç-ay yetiştiriciliğine en elverişli 
bölge olması dolayıciyle asıl çay bölgesi olarak kabul edilir. 
Araiclı-Karadere: elen başlayarak .atsa ilçesine kadar uzayan ve 
asıl bölgeye nisbetle daha az ekonomik olan bölge de çay yetiş
tiriciliği bakımından tali çay sahası olarak addedilir.

c) Dikin Alanının Yıllar İtibariyle Dağılımı s
Elverişli şartların ekonomik olan çay bölgelerinden 

başlanarak tesis edilen çaylirlar zamanla bu bölgelerin dışına 
taşarak ekonomik olmayan bölgelerde de genişlemiştir.

Geçmiş yıl lorda tutulan kayıtlara ve üreticilerden alman 
beyannamelere rağmen çay dikim alanımızın kesin miktarı saptana
mamıştır. 1974 yılında çaylık alanın tam. olanak belirlenmesi 
için Çay Kurumu tarafından başlatılan Ölçümlere göre,1375 yılı 
sonu itibariyle çay dikim alanımızın 504.176 dekar olduğu belir
lenmişti! . Bu ölçüm ve tosbit çalışmaları sırasında çaylıkların 
dikim tarihleri de belirlendiğinden son 10 yıllık dikini alanının 
miktarı bu tesbit çalışme 1 arından yararlanılarak çıkarılmış ve 
aşa ıdaki tabloda gösterilmiştir.

1975 yılı ölçüm ve tnsbitlere göre son 10 yıllık çay di-
kim Alanının Damlını (dek);
Yıllar Bize 'Trabzon Artvin | Giresun-Ordu i Toplam
1966 466»6 00 61.950 34.3-8 r 6.774 367.650

._.İİ67...„ -89.575 70.33- 36.055 7.844 403.306
1960 810.354 o 06 5 39.934 (3.714 441.047
1969 3--.-90 39.109 4-..34 11.099 464.731
1970 33-T4G9 93.387 44.- 00 1-.965 403.6-1
1971 330.0-1 95.513 45.-03 14.1-9 494. 71
197- "Mİ.57b 96.653 45.734 14 .604 490.363.
1973 344.909 37.- 07 45.356 14.644 50-.596
1974 345.115 97.-59 45.356 14.6-4 50-.354
1975 345.ı37 97.-59 45.356 14.6-4 50-.375 .

Kaynak ; Çay Kur Tarım Dairesi 1975 yılı üaporu .
Kot; Hopa,fındıklı,Ardeşen ,kazar,Kalkandere ve Sürmene Fabrikala

rına ait çay sahalarının bazı köyler inde henüz tesbit çalış
maları b i tmemi r; t i r.



Tablonun incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi toplam 
çay dilin alanının son 10 yıllık artışı % 47 olmuştur«Dikim ala
nının ilk 5 yıldaki (1966-1970) artışı iller itibariyle farklı 
olmakla birlikte 1970-1975 döneminden çok daha fazla olmuştur. 
Toplam dikim alanı içerisinde Trabzon'da % 36 ve Giresun-Ordu•da 
% 54 artış göstermiş olup dikim alanı miktarındaki artış Rize'de 
% 23 ve Artvin'de % 30 civarındadır.Toplam dikim alanı yönünden 
artışlar bütün bölgelerde 1970 den sonra çok düşük bir seviyede 
seyrederek % 4 civarında gerçekleşmiştir. Yalnız henüz ölçiim ve 
teshilleri bitmemi-geûlan sahalar/da dikkate alırsak bu rakamlarda bazı değişiklik olacaı muhtemeldir.

d) Ülkemiz Çay Üretici Sayısı;
Çay dikim alanında olduğu gibi üretici sayısında da 

kesin miktarlar saptanamamış olup bazı yıllarda görülen üretici 
sayısındaki düşüşler izah edilememektedir.Ancak çeşitli nedenler
le yapılan devir işlemleri,cüzdan çıkartma ve verasetten gelen 
bölünmeler sonucu çay üretieisi sayısında değişiklikler old ğu 
kabul edilmektedir.

Ülkemiz Çay üreticisi Sayısının Son 10 Yıllık Dağılımı;
Yıllar üretici adeti
1966 100.703
1967 106.466
1968 117.703
1969 1 <-5.114
1970 1^9.620
1971 135.559
1972 137.388

.... J-2Z3....... . 117.349
1974 137.-7Ö
1975 127.734

irumu Genel Müd urluğuKaynak; Çay
üretici sayısı yönünden 1972 yılına kadar tabloda görülen 

rakamlar di!-: im alanında olduğu gibi güve.d lir olmamaktadır .Bunun
la bi.likte 1972 yılına kadar Çay Araştırma Enstitüsünce muntazam 
olarak tutulan !-.ayıtlardan bu rakamların 1972 yılı-idan sonra 
137.388 den düşük olmayacağı görülmektedir. Bu bakımdan 1973 ve 
1975 yılları üretici sayılarına ait rakamların tablo da görül
düğünden fazla olduğu kensı yaygındır.

Mevcut Kapasite
a) 1975 Yılı Üretim Alanısüretici Sayısı ve tarlarının illere Göre Dağılımı.:

M i k -

- -.— • * ' -Dikim Alanı(dek) üret i c i sayısı üre tim(T on)
iller Miktar % "Miktar % Mî k far1%
Pdze 345.137 63,7 73.306 6l,6 199.785 76,3
Trabzon 97.230 10,3 30.201 23,3 40.126 15,4
Artvin 45.356 1 Tîı ..... 10.6 <11 Y4 .. 13.066 7,2
Giresun-■Ordu■ 1 4 -3 :4 - 2,9 0.524 6 , 3 2.936 1 ,1
Toplam: 502.076 100,0 1-7.732 100,0 261.013 100,]
Kaynak ; Çay Kurumu Genel Müdürlüğü

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ülkemizde çay dikim alanı üretici sayısı ve üretim miktar
ları yönünden yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi toplam 
üretici sayısının % Gl,6 sini teşkil eden lâze İline bağlı üreti
ciler, toplam dikim alanının % 63,7 sine sahip olmakta ve çay üre
timinin % 76, 3 ünü vermektediıler.Bu tersine bir d irum arzederek 
üretici sayısının % 6,3 ine sahip olan Giresun- Ordu' da, toplam di
kim alanının % 1,9 undan ancak toplam yıllık ürününün % 1,1 ini 
üretmekle,çay tarımı yönünden ekonomik bir saha olmadığını kanıt
lamaktadır.

b) İsletme Büyüklüklerini a D aş ılımı s(1974 yılı)

İşletme
Büyüklükü Üretici

Dikim
Alanı

j

Üretim
Dek. ; Sayısı 7o :Dek, 7o : t on. %

05-5 114.676 85,3 253.494 63.0 123.937 61,0
6-10 ^T3F7h- 13,1 1-2..551 ... 30,0 6 2.0 . 1 . 30.7

11-20 2.034 27.215ğ . ikiloo \2T -ICT ' 44 _> ı.ıoo l 533 ) . 8^3. ___
31- 40 4 ) ıA ■ 140) 7,0 83 c ________41 den fazla 2 100,-' 50 y

100,0 100,0 ' ■ 100,0 '
Kaynak s Çay Kurumu Genel Müdürlüğü

Tabloya bakarak işletme büyüklüklerini incelediğimizde, 
üretim alanımızın çok büyük bir kısmının 0,5-5 dekar arasında, ol- 
d ğu ve 31 dekardan büyük çaylık alana saiıio sadece 6 üreticinin 
bulunduğu görülür.Aslında çay tarımı ile uğraşan işletme sayısını 
bulmak çok zor olup çoğunlukla işletmelerde birden fazla çay cüz
danı bulunmaktadır.

Bu bakımdan tabloda % 35,3 gibi çok yüksek bir oranda olduğu görülen küçük üretici sayısının yine toplan üretici sayısının 
çoğunluğunu teşkil etmesine ra- meıı kayıtlarda görülenin altında ve 
aynı şekilde % 1,6 gibi çok düşük bir ozanda görülen büyük üreti
cilerin ise daiıa yüksek sayıda olması kuvvetin mn-ht emeldir.

3- jjretim
a) Çay yetiştiriciliği:
ülkemizde çay yetiştiriciliği; 3738 sayılı yasa ve buna ek 

5748 sayılı çay kanununun tatbikine ait Tarım Bakanlığı tarafından 
çıkarılan yönetmenlik esaslarına uygun olarak yapılması öngörülmüş
tür.

Bu yönetmenlikle çay tarımında dikimden haşata kadar her saf
hada uyulması gereken iıususlaı açıklanmıştır.

14 Okin-Dikim:
ülkemizde çay tarımı ilkdefa Sovyetler Birliğinden getirilen 

Çin-Hint melezi çay tohumlarının ekilmesi ile başlamıştır.Bugüne 
kadar çaylık tesisi başlangıçta olduğu gibi tohumla olmuştur.Çelik
le üretim çalışmaları henüz üretici seviyesine intikal etmemiştir.

Tohumla çaylık tesisinde en önemli olan işlem çaylık yapıla
cak arazinin tesbiti olup arazinin % 50 den fazla meyilli olmaması, 
dere yatağı ve devamlı sert rüzgar alan mahallenden uzak olması a~ 
ranan ilk hususlardır.Arazi tesbiti işleminden sonra toprak taban 
suyu seviyesinin yüksek olması,toprak derinliğinin fazla olması ve 
toprağın a o L. t İL a jakterde olması gibi hususlara dikkat etmek gerekir.



Meyilli arazilerde genişliği en az 100-120 cm olacak şe
kilde teras yapma gereği vardır.lcz arazilerde tasıma ve drenaj 
kanalları tesisi çaylıkların gelişmesinde çok önemli unsurlardır, 
Meyilli arazilerde çaylık tesirinde en önemli unsur m teras ya
pımı isi orduğu bilenmekle birlikte erozyonu önleyici,gübre tat
bikatlarını kolaylaştırıcı, toplama ve diğer ’.ygul amal arın rahat
lıkla yapılabilmesini sağlamak için yol ve kanal yapımı isleri 
çok önemlidir.

Arazinin tesbitinden sonra yanılan teraslama,yol ve ka
nal açma işlerinden sonra dikimden önce gelen ilk h sus arazinin 
dikime hazırlanmasıdır. Dikimden en az bir yıl önce 40-60 cm,de
rinli .inde krizma yanılır ve mikroorganizmalar taralından iyice 
ayrışabilmesi için dekara 3-4 ton hesabiyle ahır gübresi verile
rek toprak dikim için hazırlanır,Toprağı yeşil gübre ile besle
me!-: t e çok büyük yararlar sağlar.

Genellikle Kasım,Aralık veya İlkbaharın ilk ayları ekim 
için en uygun zaman olarak mütalaa edilebilir.Ekimde ocak usûlü, 
sıra usulü ve yastığa ekim olmak üzere üç usûl tatbik edilebilir, 
ülkemizde daha çok tatbik edilen ocak usulü ekimde »ocaklar 30-40 
cm derinliğinde bir metre aralıklarla açılarak her çukura 3-4 to
hum konarak ve üzerine 4-5 cm.kalınlığında toprak örtülerek bas
tırılacak şekilde hazırlanır.Sıra usulü ekimde açılan bir metre 
aralıklı tohum yatağı sıralarına tohumlar 10’ar cm.aralıkla eki
lir ve bir yaşında iken iidanlar birer metre aralık kalacak şe
kilde seyreltilir.Yastığa ekimde elde olunan fidanlar yukarda 
izah edilen ocak usulü dikimdeki gibi araziye birer metre aralık
la şaşırtılırlar.

Tohumla üretimin dışında dünyada son yıllarda yaygın ol
maya başlaya/ı çelikle üretim metodu vardır ki bu met od da tohum
la elde edilen inanlar yerine çelik tavalarında üretilen çelik: 
fidanlarının araziye dikimi yanılır.

Tohumla üretimde 5 tohumun seçimisaklanması ve d i kimin d e 
çok dikkatli davranmak gerekir.Ayni ekiİde çelikle üretim için 
seçilerek anaç olarak lc İlanılacak olan ocakların teirikinde ti
tizlik göstermek gerekir.

2) Bakım s
Gerek çelikle ve gerekse tohumla tesis edilen çaylıklarda 

ilk üç yıl içerisinde fidanlar çok köYpe ve nazik olduğu için 
özen göstermek zorunlulu, u vardır.

Yakıcı güneş ışınında korunöıalan, toprak neminin muhafaza
sı için baklagil nebatlarından herhangi bir bitkinin bu fidanların 
ar asma ekilmesi çok. yararlıdır.

Yabancı ot mücadelesi ve ekilen baklagil bitkisinden yeşil 
gübre olarak yararlanmak maksadıyla çok sathı çapa yapılmalı dır. 
Fidanların bir yasından sonra ocak formuna geçebilmesi için 30-35 
cm yi aşan sürgünlerin ucu almarakdalların oluşması saklanmalıdır. 
Üç yaşma kadar fidanların beslenmeye olan ihtiyaçlarını karşıla
mak maksadıyla bir yaşında 10 Kg. iki yasında 20 Kg.Üç yaşında 
30 Kg. olmak üzere suni gübre vcşrmek ve mümkünse bu gübreleri şer
bet halinde tatbik etmek gerekir.

3) Budama
Geniş manada budama,luzumsuz dalların kesilip atılmasıdır.



Çayda budama üç gaye ile yapılır:
Şekil budaması : Bir çalı bitkisi olan çay,budanmadığı 

takdirde 5-7 metre yüksekliğe kadar uzayabilir»Ocak halini alması 
için üç yaşını doldurmuş olan çay fidanları toprak seviyesinden 
10 cn yükseklikten budanır ve bu budamaya şekil budaması denir.

Ürün budaması s Verim çağma giren çay ocakla ıtıda zaman
la toplama yüzeyinde çalılaşma,sürgün teşkilinde azalma ve sürgün 
gelişmesinde zayıflamalar ve dolayısiyle veriminde azalmalar görü
lür.

Bu dur-ma gelmiş çay ocaklarında büyümeyi,bol ve taze 
sürgün, vermeyi teşvik etmek dolayısiyle verimi artırmak maksadıy
la yapılan budamaya ürün budaması adı verilir.

İlk ürün budaması 25 cm seviyeden yapılır.Her budama se
viyesi 5 cm artırılarak tatbik edilir. Ürün budaması,ocağa çanak 
şekli verilecek şekilde orta dalların çıkarılması ve yanlarda kuv
vetli dalların bırakılması suretiyle uygulanır. Dallarda kesit yü
zeyinin ocağın iç kısmına, bakacak şekilde ve keskin budama bıçak
ları ile kesilerek budama yapılır. Kesit yüzeylerinin perdahlanma
sı gerekir. Budamalar; kışı ahır geçen yörelerde çubat-Iiart ayla
rında, denizden gelen sert ve soyuk rüzgârlara kapalı ve kışı ılı
man geçen yörelerde Kasım-Aralık aylarında yapılabilir.

Budama, tekniğine yularak yapıldığında çok yararlı bir 
işlem olmakta ve bilhassa, ürün budamasından sonra ocakların taç 
ve tabla teşkilini tamamlamadan üriin hasadına girilmemesi,budama 
ile hasat seviyesi arasında 20-30 cm 1 ile bir seviye farkının bu
lunması gerekir. Budanan ocaklarda c yılın Haziran ayı sonrasına 
kadar hasat yapılmaz.

Çay Araştırma Enstitüsünce 1973 yılında sonuçlandım lan 
nçay bitkisinde budama peryodunurı tesbiti" projesine göre, ülke
miz şartlarında en uygutı budama peryoduoun 4 yılda bir ol dunu tes- 
bit edilmiştir.

Projenin sonucunda,
1- Budama yılındaki ortalama verim ( 216 Kg/dek) 100 kabul e~ 

dildiginde müteakip yıllara ait aisbi verim:
Ylllar 0 12 3 4 5 6 7___

JSfısbî verin : 109 -39 278 £06 166 120 103 84
Aktüel verim 6Kg/dek) ; 517 602 445 359 *-60 224 18 C-

bJ! s bî
Verirn /a 300

2 00

too

/ \
* \



- £ -

2- İki yıllık budama peryodunun yılda 366 Kg/'dek.lık verin 
ortalaması 100  kabul edildiğinde,diğer peryodlara ait verim nis~ 
betleri (kısmî budama halinde)

Budama peryodu 2. 3 4  5 _ 6 7 _ _ J3
Çaylığın budanan kısmı 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
ı'Tısbî verim 100 121 121 116 108 102 95
Aktüel (Kg/dek) 366 444 444 4-7 398 374 350

hl i s i » *  o  IU0 - 
V e r i m  %

110

100

T 3 4 5 6 7 S
6udo>u0* Fer^odlı-i

Yukarıdaki cetvel ve grafikler incelendiğinde,budama yı
lında -16 kg/dek.ürnn alınmış ve 6 yıl sonra iirün miktarı yine 
aynı seviyeye duşmüştür(224  kg/dek). Jün yüksek üı ün miktarı bu
damadan sonraki 2,yılda elde edilmiştiı(600 kg/dek). Kısmı buda
mada en yüksek ürün miktarı 3  ve 4  yıllık budama peryodlarından 
alınmıştır (445 kg/dek). 5 yılda bir budamanın (kısmı budama ha
linde) ürün miktarı,3 ile 4  yıldakinden % 3 kadar daha az,olarak 
4-7 lcgx dek. dır.Budama masraflarını da dikkate alarak 5 yılda bir 
budamanın ekonomik olduğu söylenebilir.

Gençleştirme budaması: Ülkemiz çaylıklarında ortalama ola
rak 4-5 yılda bir ocaklar verimden düştüğü için ürün budamasına 
tabii tutulmalıdır. İler budama ile seviye 5  cm-yükseleceğinden 
budama seviyesi ile tabla toplama seviyesi arasındaki fark git
tikçe azalacak ve 4-5  ürün budama dönemi geçiren ocaklarda yor
gunluk belirtileri görülecek ve taç yüksekliği bozulacaktır.Böyle 
ocaklarda ilk budama seviyesinin altından budama yapmak zarureti 
vardır ve bu budamaya da gençleştirme budaması denir.Gençleştirme 
budamasından sonra tek ar ürün budamasına geçilerek ocaklar verim 
den düştükçe seviye 5  cm yükseltilerek devam edilmelidir.



Çaylıkla ıımzda mevcut zararlı böceklerle (Çay Koşnili 
ve çay filiz güvesi gibi) mücadele için budama yapma ve budanan 
artıkların yakılması çok etkili olmaktadır.

4) Gübreleme s
Çay tarımında budamadan sonra ikinci derecede öneme haiz 

olan, gübreleme ,çay bitkisinin vegatatif akşamından yararlanılan 
bir nebat olması bakımından da özellikle dikkat edilmesi gereken 
bir teknik uygulamadır.

Çaylıklara 3-4 yılda bir dekara 3-4 ton ahır gübresi ve
rilmelidir .Ahır gübresi mutlaka iyice muhafaza edilmeM ve Sonba
har veya İlkbaharın ilk ayları içerisinde verilerek tercihen bu
dama yıllarında çaylı; a serilmesi gereken gübrenin hafifçe topra
ğa karıştırılması sağlanmalıdır.Ahır gübresi toprağın su tutma 
kapasitesini artırır,havalı olmasını sağlar ve bitki besin ele
mentlerinin yaraılı olmasını temin eder.

Çay bahçelerine Ticari gübre olarak dekara 10 yaşma ge
linceye kadar yaşma göre pratik olarak her yaşın 10 katı,örneğin 
5 yaşında 30 Kg. 7 yadında 70 Kg, 9 yaşında 90 Kg, 10 ve daha yaş
lı çaylıklarda 100 Kg.hesabiyle amonyum sülfat gübresi verilmesi 
gerekir.

Çay topraklarımızda amonyum Sülfat gübresinin asit karek- 
terli olmasının aşırı gübre kullanma soıı -nda zararlı olabileceği 
düşünülerek yine azotlu gübre olan ürenin kullanılması da uygun 
olacaktır.

Araştırmalar amonyum sülfat gübresinin Mart sonu iTisan ba
şında ve bir kerede Yenilmesinin en yararlı uygulama olduğunu or
taya koymuştur.

Gebre,ocağın izdüşümü yüzeyine elle serpilerek ve-ilmeli, 
mümkün oldu,.,u takdirde tırmık gibi bir aletle toprağa karıştırıl
malıdır. Budama yapılan■yıllarda amonyum sülfat gübresinin 1-1,5 
ay daha geç ve % 45-50 arasında daha az verilmesi yararlıdır.

5) Mücadele s
Çaylıkla!ımızda birçok zararlı böcek türleri bulunmasına 

rağmen halen ekonomik seviyede zarar yapanlar önem sırasına göre 
aşağıdakilerdir.

1- Çay Koşnili (chloropulvinaria flocciiera Vest#)
1- Çay filiz güvesi (Paranıetriotes theae kucn)
3- Turunçgil Siyah Yaprak biti (Toxoptera a rantii Fonx)
1- Çay Koşnili ; Bitki öz suyunu emerek ve salgıladıkları 

tatlımsı madde nedeniyle fumajine sebep olarak bitkinin solunum 
ve özümlemesini güçleştirerek zararlı olurlar.1974 ve 1975 yılla
rında yapılan s rvey çalışmalarına göre dikim alanımızın ortalama 
% t-5 i ekonomik seviyede zarara uğramaktadır. Yine yapılan çalış
malara göre ününde ort % 15 civarında ve kaliteyi belirleyen etkin 
maddelerde de % 2 civarında azalmaya sebep olmaktadır. Bu durunda 
kaliteye etkisinin yanında yılda toplam olarak 62 milyon lira 
civarında zarara yol açmaktadır.



2- Çay Filiz güvesi ; Esas zararı larvaların beslendiği 
yıllık ve körpe sürgünlerde olmaktadır.Rus hududundan Rize iline 
kadarki çaylıklarda mevcut olup bulaşık olan 20.000 dekar civa
rındadır. Dekara ürün kaybı bulaşıldık oranına göre 20-190 kg. 
arasındadır. Bu zararın bugünkü değeri 8.5 milyona yalcındır.

Turunçgil Siyah Yaprak Biti; Bu zararlı çayın sürgün ver
me dönemlerinde çoğalır ve bitki öz suyunu emmek suretiyle zarar 
yapar.Ayrıca virüs taşıyıcisi olarak da bilinmektedir, zaman za
man zararları önemli derecelere yaklaşmakta ise de bunun kesin 
rakamlarla ifadesi oldukça zordur.

Sonuç olarak diğer çay yetiştiren ülkelerdeki kadar olma
makla birlikte ülkemiz çaylıklarında ekonomik değeri haiz zarar
lılar mevcuttur ve şimdiden tedbir alınmasında faydalar vardır.

b) Üretim ;

l) Hasat
Çay bitkisinde hasat,diğer birçok bitkiden farklı olarak 

büyüme halindeki sürgünlerin ucunda oluşan filizlerin koparılma
sı suretiyle yapılmaktadır.

Çayda ürün,çay tarımının Ülkemizde etkin bir şekilde ya
pılmasına olanak sağlayan 3788 sayılı yasanın tatbik talimatının 
15.maddesinde şöyle tarif edilmektedir; Çay ürünü; çay bitkisi 
üzerindeki genç sürgünlerin ucunda yetişen bir tepe tomurcuğu ve 
bu tomurcuğu takip eden taze ve körce evsafta birinci ve ikinci 
yapraklardan müteşekkil bir filizden ibarettir.Bu iki yaprak ile 
tepe tom rcugu kuvvetli büyüyen bir sürgünden koparılması gerek
mekte dır.Zayıf büyüyen,sertleşmiş ve olgunlaşmış sürgünlerden ko
parılacak filizler sert ve kart olaca ;ından ,bunİarın çay imalinde 
kullanılması mümkün olamaz,Bundan başka üçüncü ve dördüncü yaprak
lardaki müessir madde miktarları önemli derecede azaldığından bu 
yapraklar da çay imalinde kullanılmaz ve tepe tomurcuğu vermeyen 
birinci yaprakları sertleşmeye yüz tutmuş olan kör sürgünlerden 
de çay imal olmaz.

1973 yılı Çay Kur mu Genel Müdürlüğü alım talimatının 5. 
maddesine göre yaş çay ürünü tarifi şöyle yapılmıştır; Çay ürünü; 
çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucunda yetişen tepe tomur
cuğu (tomurcuktan henüz ayrılmamış,sap ve ayası teşekkül etmemiş, 
gelişme durumunda olan bitkisel kısmında tomurc ktan sayılır.)ile 
tomurcuğu takip eden taze ve körpe vasıfta bilinci ve ikinci yap
raklardan müteşekkil lif vermeyen biı filizden ibarettir. Kart 
yapraklar,tek ve ç i f t  kör yapraklar katiyetle alınmazlar.

1973 yılındaki ürünün bu tarifi dışında kalan göz hatası 
olarak kabul edilen % 8 evsaf dışı kısım 1974 ve 1975 yıllarında 
% 15 olarak kabul edilerek Çay Kurumunca satın alınabilecek ürün; 
alım talimatları ile belirlenmiştir.

Çayda hasat,yukarı da verilen tarifler içindeki standardına 
uygun olarak ürünün toplanmasıdır.ülkemiz şartlarında çay hasadı, 
İklim d ırumuna bayii olarak ili şan ayının son haftası ile Mayısın 
ilk haftasından başlamak suretiyle. 6-7 ay devam ederek ekim ayı
nın son haftalarına kadar uzar.Çay sahamızdaki bu sürgün peryodla- 
rı genellikle;Kisan 8  m irinei yarısı ile Mayıs’m sonları (Birinci 
sürgün devresi)



Haz ı ra t ı ın  a r t a s ı  i l e  Ağ  u s to sun  i lk  ha f t a s ı  ( i '  i t i c i  sü rgün  devre 
s i ) ,  Ağus to sun ,  i k inc i  ya r ı s ı  i l e  Ey lü lün  o r t a l a r ı  (üçüncü  sürgün  
devre s i ) ,  Ey lü lün  sonu  i l e  E l c im ' in  ik inc i  ya r ı s ı  (dördüncü  sür 
gün  devre s i )o lmak  üzere  ge rçek le şmekted i r »

Sürgün  devre l e r in in  a ra s ında  2 -3  de f a  olmak üzere  d in len
me  peryod la r ı  gö rü lmekte  o lup  top l am o l a rak  bu  peryod la r  35-55 
gün  süre r .  Sürgün  peryod la r ı a ın  ba ş l ang ı c ı  i l e  sonu  a ra s ındak i  
sü re  o  y ı l ın  çay  kampanyas ın ı  t e şk i l  e tmekted i r .

Ürün  ver imindek i  ç ay  bahçe le r in in  t ab l a  s ev iye s in in  üze 
r inde  s a r ı ,  s a r ıms ı  ye ş i l  i l e  a ç ık  ye ş i l  f i l i z l e r in  o lu ş tuğu  gö
rü lür .Baz ı  t i p l e rde  pa t l ı c an  reng inde  (Anto s iyon lu )  f i l i z l e re  de  
r a s t l an ı r .  Çay l ık l a r ımızda ,  ü rün ,ocak  t ab l a  s ev iye s in i  koruyacak  
ve  s ev iye  üzer indek i  sü rgün le r in  top l anmas ı ,kör  yaprak l ın ın  ko
par ı l ı p  a t ı lmas ı  ş ek l inde  ha sa t  ed i l i r .  Bu  sure t l e  daha  f az l a  ü -  
rün  kapa s i t e s ine  s ah ip  o l acak  o l an  düzgün  t ab l a  yüzey ine  s ah ip  
çay l ık  t ,  s i s  ed i lmi ş  o lu r .  Ürünün  kopar ı l a cağ ı  a l t  s ın ı r  ba l ık  
yaprağ ın  ü s tüdür .

Çay l ık l a r ımızda  b i r  kampanya  süre s ince  b i rb i r in i  t ak ip  
eden  o r t a l ama  o l a rak  10-15  ha sa t  yap ı lma l ıd ı r .  Sürgün  sürme  gü
cünün  en  h ı z l ı  o ld  u  b i r inc i  sü rgün  devre s inde  7  günde  b i r ,  i k in
c i  sü rgün  devre s inde  9  günde  b i r ,üçüncü  sürgün  devre s inde  9-11 
günde  b i r , son  sürgün  devre s inde  9-13  günde  b i r  ha sa t  yap ı lmak la  
ü rün  mik ta r ında  b i r  a r t ı ş  s ağ l anab i l eceğ i  g ib i  bek lemekten  ö türü  
ürünün  kar t l a ş a . »  ak  ev sa f ın ı  kaybe tmeden  top l anmas ı  t e in in  ed i lmi ş  
o l acak t ı r .

Hasa t  e l l e  ve  i t ina  i l e  yap ı lma l ıd ı r .  Çay  üre t im  mas ra f 
l a r ı  i ç e r i s inde  en  büyük  paya  s ah ip  o l an  ha şa t ın  ucuza  ge lmes i  
i ç in  mak ine  ve  makas l a  yap ı lmas ı  5  ü rün  ev sa ı ı  bak ımından  e l  i l e  
yan ı l an  ha sa t  kadar  o lumlu  sonuç l a r  ve rmemekted i r .

E )  1960-1975  y ı l l a r ı  i t i ba r iy l e  ü re t im  dur  mu ;

_  Y ı l l a r üre t in  1,1 i  k  t  a r  1 (Ton
1960 25 .ğ ) u Ş5
I 96I « -4 .  -30
1962 37 .540

..... 1%3 . . . 45 .574
1964 45 .3 -0

.... 1955 59 .6^0
........ . 1966 101 .097 "  '
.  _  U67  1 10Ö.Ü03
.......... 1963 126 .91b

..........1969 i 60 .140
1970 153 .330
1971 173 .347
197  2 216 ,717 .
1973 19<3 . 196
1974 <- 02.022  ...............
1975 - 61 .  , 13

Kaynak :  Çay  Kurumu Gene l  Müdür lüyü



Ülkemizin 15 yıllık çay üretim tablosuna bakıldığında 
1960 yılında 25.925 ton olan jraş çay üretiminin 1970 yılında %491 
artarak 153.330 tona ve 1975 yılında da artarak 261.813 to
na ulaşmış olduğun görülür.Bu büyük artış Ülkemiz çay dikim ala
nının çok büyük bir hızla artmasının yanında verim çağına giren 
çaylıkların fazla olmasmndan ileri gelmekte olup üretim miktarla
rındaki bası yıllarda görülen büyük oynamalar mübayaa sistemi ile 
yakından ilgilidir. Bu bakımdan üretimdeki artışlar n ürün verimi 
ile bağlantısı tesbit edilmeye çalışılmşşsada geçmiş yıllardaki 
analiz rakamlarının yetersizliği sebebiyle tutarlı bir sonuca 
varılamamıştır.



Üreticin yıllar İtibariyle İllere Dağılımı :

Yıll.
R İ Z E  

Üretim Verim 
(Ton) (Kg/dek

T R A B Z 0 ÎT 
Üretim Verim 
Ton (Kg/dek)

A R T V İ N  
Üretim Verim 
(Ton) Ky/dek)

GİRESUN- ORDU 
Üretim Verim 
(Ton) (Ky/dek

----------- — ■ ... — . ,
T O P L A M  | 
Üretim Verim 
)(Ton) (Ky/dek) i

1966 86*380 324 6787 110 74 83 231 447 66 101.097 -215-. |
1967
1968

81.466 281 11369 162 7178 199 463 59 100.503 249
101.779 328 15803 • 193 8547 214 788 30 126.916 283

1969 126.742 393 20135 226 11986 284 1273 115 160.140
1970 123.137 370 17901 19Î 11073 250 1219 94 153.330 317
1971 139.157 412 22281 232 10643 236 1266 90 173.347 352
1972 170.198 498 31050 321 13954 305 1515 104 216.717 .122-

1973 152.494 442 29449 303 12407 271 1846 126 196.196 390
1974 154.797 449 30977 313 14486 316 1762 121 202.022 402
1975 199.785 579 50126 413 18966 414 2936 201 261.813 520

Kaynak : Çay Kurumu Genel Müdürlüğü



Ülkemiz çay üretiminin hazla arttığa son on yıl içeri
sinde çaylaklarımızın verim potansiyelinde de büyük gelişmeler 
görülmüştür. Örneğin 1966 yılında 275 Kg/dek olan verim 1975 yı
lında 520 Kg/dek.ulaşarak büyük bir artış göstermiştir.Üretim 
miktarları ve dekara verim yönünden çaylıklarımızın durumu tab
loda görüldüğü gibi İller itibariyle farklılıklar arzetmektedir. Üretimin ortalama olarak £680 inin elde edildiği Rize Bölgesinde 
verim dekara 324 Kg.dan 579 Kg’a çıkarak son on yıl içerisinde 
%79 luk bir artış göstermesine ve aynı şekilde 1960 yılında de
kara 231 Kg.verime sahip olan Artvin’de %79 luk bir artışla ve
rim 414 Kg/dek.a çıkmasına karşılık; Trabzon'da çok daha fazla 
verim artışı (%275) görülerek 413 Kg./dek'a ve Giresun-Ordu’da 
keza büyük bir artışla (£6205) dekara verim 201 Kg.’a ulaşmıştır.

Bu durum çay yetiştiriciliği yapılan bölgemiz içerisin
de asıl çay sahası olarak bilinen Rize ve Artvin Bölgelerindeki 
çaylıkların diğer bölgelerden daha eski tesisler olmaları dola
yı siyle verim çağma girerek ürün miktarlarında büj^ük artışlar 
yapacak çaylık miktarının az olmasından doğmaktadır.

4) Üretimin Aylara Dağılımı:
Ülkemizde çay kampanyası yıllık iklim faktörlerinin et

kisiyle 6-7 ay sürmekle beraber bilhassa Mart ayı sıcaklık orta
lamasının yakın korrelasyonu ile (0,86) kampanyanın açılış tarih
leri ve Sonbahardaki iklim şartlarına bağlı olarak kampanyanın 
kapanış tarihleri değişiklik göstermektedir.

Geçmiş yallarda Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez 
Fabrikasının Çay Araştırma Enstitüsünün mutealasını da almak ve 
bölgede tetkiklerde bulunmak suretiyle çay kampanyasının açılış 
ve kapanış tarihleri belirlenmiştir. Çay Kurumunun kuruluşundan 
sonra bu tesbitler Çay Kur tarım dairesinin bölge de yaptığı tet
kiklerle önerdiği tarihlerin yönetim kurulunca onaylanması sure
tiyle yapılmıştır.
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Çay Kampanyasının Açılış ve Kapanış Tarihleri(1960-1975)

Yıllar
Kampanyanın .Açılış 
Tarihi

t ....
Kampanyanın Kapanış 
Kariha ___ ______

1960 7 Mayıs 15 Kasım
1961 7 İt

1 31 Skim
1962 15 " 7 Kasım
1963 15 " 15 Kasım
1964 27 Ninaıı 3 Ekim
1965 5 Mayis 9 Kasım
1966 14 Nisan 31 Ekim
1967 8 Mayıs 31 "
1968 2 " 15 Kasım
1969 5 " 51 Ekim
1970 10 Nisan 20

1971 3 Mayıs 29 11

1972 26 Nisan 27 "
1973 25 u 26
1974 2 Mayıs 25 ”
1975 16 Nisan 24 "

Kaynak : Çay Kurumu Genel Müdürlüğü

Son 15 yıl içerisinde kampanyanın en erken açılış tariki
10 Nisan olarak 1970 yılında,en geç kapanış tarihi isd 15 Kasım 
olarak,1960,1963 ve 1968 yıllarında olmuştur«Tablodada görüle
bileceği gibi kampanya süresi 1964 yılanda 159 gün sürerek en 
kısa ve 1970 yılında 20.1 gün sürerek en uzun olmuştur «Yaklaşık
6 aylık kampanya süresi içerisinde üretimin aylara dağılımı düzeri
11 olmamakta ve bilhasaa Mayıs ayı içerisinde büyük bir yığılım 
gö s t ermek t edir o

Aşağıdaki tablodada görüleceği gibi hava şartlarının uygur 
gittiği dolâyısiyle Nisan aynıda haşatın başladığı yallarda Mayıs 
ayı yığılımı biraz olsun öne doğru yayıMaktadır«



Yıllar İtibariyle Üretimin Aylara Dağılımı ; (1970-1975)

Yıllar
Mis an 
Mikt. %

Mayıs 
Mik t. Vo

Kazira 
Mikt. %

Temmuz
Mikt. %

Aiusto
Mikt.

S
_ /£* ... .

Eylül 
Mikt. %

Ekim
Mikt. %

Toplam 
Mikt ar

1970 18.933 14,4 45917 30,0 13305 2 , 7 34564 42,6 26456 17,1 11241 7_i3 4934 1,9 153330
1971 ] _ - 74198 44,8 5689 3,3 44974 25,9 32052 18,5 9671 5 ,6 6764 3,9 6Î73347
197ü 195 °,ı 85174 39,3 10376 4,8 536^7 24,8 39042 18,0 18114 .. 8,4 3388 4,6 216718
1973 18 0,1 73344 37,6 IÖ8B8 5,6 5944Ö 30,1 22067 11,3 23544 6420 3,3 .. 136.196

"T97Ö _ - —IZniT" 40,4 13116 3 4 58826 £9,2 437Ğ7 11,7 16179 ^to 6891 3,4 402022
; 1375 5.940 2,3 953^7 36,4 45441 9,7 55388 21,1 55072' T1,0 14546 9,6 l J J TETS13'

[Ortala 
!____________

'ia : c/ ’ 2,5 % 37,7 % 6,4 % 45 ,6
Baaeaa fa

% 16,3
—a—acsua . . . *

% 8,0 % 3,5

Kaynak : Çay Kur Tarım Dairesi Kayıtları



S on 6 yılda üre t i uıi n ay 1 ara da ılış or t al amal ar ı a d an 
üretimin %37 »7 sinin Mayıs ayında olda oeıldiyi görülme kt e di r. 
Toplama sisteminin arttırdı ı Mayıs ayı yı ılımı esas olarak 
ülkemi sin ekolojik: şartları ve üretin sisteminden ileri gelmek
tedir o

5) Yıllık üretim De eri. in İller İtibariyle Da ılımı i 
(1000 Tl o)

[Yıllar Rize Trabzon -n-Artvin Giresun-Ordu Toplam
1966 30İİ30 23754 26190 1564 ... m*. 539
1967 235131 39791 25123 1C2 0 351.760
1963 356226 53310 29914 . 27 58 n.,:*-. i
1969 443597 70486 41951 4455 560.490
1970 430979 62653 38755 4226 536.655
1971 556628 80124 42572 5064 693.3^8
1972 630792 124200 55816 6060 366.863
1973 686 223 132520 55031 8307 382.882
197.4 967431 193606 90537 11012 1.262.637
1975 1498337 300945 142245 22020 1.963.597
Toplam: 6.207.774 1.092.339 548.934 67.125 7.916.222 .

% % 73,4 “ % 13,8” * % 6,9“' ’ % 0,9 ’ /o 100

Çaydan elde edilen tarır.isal gelirin ,son 10 yıllık ortala--
malara göre, % 78, 4 Rize iline ai t olmak tadır.Yıllar i t ibariyle
üretimin artışı ve fiatların artışı üretin de erinin artışına 
sebep olmuştu.-.

4- YURT İÇİ TALEBİ
* Ülkemizde çav tüketimi son 15 yıl içerisinde çok hızlı
olarak artmış (7495) olmasına ra men gerek çay dikim alanındaki 
artışlar ve gerekse verin çakma giren çaylı'ml.ardan öt uru çay 
üretiminde , tüketiminden çok daaa fazla artışlar 0909) gör ülmüş
tür.

1964 yılma kadar iç tüketim'; cevap veremeyen, çay üretimi 
1964 yılından sonra tüketim rakamlarının üzerinde seyretmiştir.



Ülkemizde son 15 yıl itibariyle tüketin,tüketim karşı
lı ,ı üretin ve fiili üretin mik t arlarını mukayeseli durunu;___

Yıl
Tüketim 
Kuru Çay(Ton)

Handı man
/o

Tüketim 
Karşılığı 
yaş çay (Tn)

fiili yaş 
Çay üretim kiktarı(ton

Yaş Çay
.Üretim Tük ) e arkı(Ton)

1İ0 7.768 2£,0 0 35.309 -5.925 - 9.384
1961 3.406 23,33 35.953 -4.230 -11.723
1962. 9.082 23,03 39.435 37.540 1.395
1963 10...51 22,60 45.353 45.574 + 139
1964 10.788 23,43 46.043 45.3-0 - - 723
1965 11.500 24,13 47.658 59.6-0 +11.962
1966 13.331 23,30 59.371 101.097 +41.726
1967 14.735 22,37 . . . 66.764 100.503 +33.739 . .
1963 15.962 21,86 73.019 1-6.916 +53.897
1969 16.794 2ı ,56 77.894 160.140 +■.-—. — 45
1970 17.899 21,30 8--105 153.330 +71.225
1971 19.834 20,67 95.955 173.347 +77.39-
L972 -5-140 22,45 117.202 -16.717 +99.515
L973 31.134 22,37 139.177 196.196 +57.019
L974 36.649 21,-0 172.872 -02.0.22 +-9. *-50
L975 42.513 21,19 200.620 261./Jİ3 +61.135
Kaynak: Çay Kurunu Genel Müdürlü,u

15 yıllık üretim ve tüketin rakamlarına bakıldığında üre
timin 1964 yılından sonra gittikçe artan bir farkla tüketimin üze
rinde seyrettiği görülür»

(Jretim tüketim farkı »bilhassa üretimin çok fazla olduğu 
1966,1969,1974 ve 1975 yıllarında büyük boyutlara erişmiştir.

5- Kiat urumu
A- Maliyet Fiati:
1) Maliyet liati Hesaplama Tekniği :
Ürün maliyeti basit olarak imetim için yapılan yıllık 

masraflar toplamının elde ezilen ürün miktarına bölünmesi suretiy
le b lunmaktadır.

Yıllık masrafların hesabı? çay bitkisi çok yıllık bir 
bitki o İd.iğ adan yıllık masraf lan , çaylık tesis masraflarının yıl
lık ortalama miktarı ile verim çağındaki bir bahçeye her yıl sarf 
edilen üretim masraflarının toplamından ibaret olacaktır.

a) Tesis masrafları ve yıllık ortalama miktarının hesabı.
Tesis masrafları; çaylık tesisi için verim ça .ma girince

ye kadar(3 yıl)arazinin hazırlanması,ekimi ve bakımı için gerekli 
işçilik ve malzeme bedellerinin toplamıdır.



Çay bahçesinin ekonomik önrü süresince topraktan iotiia
de için ilk 3 yılda yapılan ve ya aldıkları yıl geri ödenesi ol
mayan yatırımlar tesis masraflarını meydana getirir. 0 lıalde bu 
yatnınıa yıllık ortalama miktarı yatırılan sermayeyi çay bahçe
sinin ekonomik ömrü suresince kabul edile:.- normal bir aiz nis 
beti ile arıorte edebilecek yıllık taksit miktarıdır. Çay bitki
sinin ömrü 30 100 yıl olarak âlinmekteyse de ülkemiz şartların
da ekonomik ömür olarak 60 yıl kabul edilmektedir.

b) Üretim Masrafları Hesabı s
üretim masrafları; verin çağındaki bir çaylıkta her yıl 

yapılmakta olan onarım, bakın,hasat ve ürün nakli için gerekli 
işçilik ve malzeme bedelleri ile arazi kirası, sevk ve idare 
giderlerıaden i b are 11 ir.

2) Çay Bahçesinin Verimi s
Hasat esilen üri;.n normu sabit kabul edilse bile çay bah

çesinde verici, e kol o.-j i k şartlara , çaylığın yasına ve bakım şartla
rına ba .lı olmak üzere geniş de Eşiklikler göstermektedir.Diğer 
taraftan çay ürünü alıcıları belli bir norm sınırları içerisinde 
tutulamadı ıncian bölgeler itibariyle dekara verim de işiklikler 
arze tnıektedir.

1975 yılında elde edilen ya- çay ürunii £61.2.32 tondur. 
Kayıtlı çaylık alan dikkate alınırsa ki bu rakam 1975 yılı arazi 
ölçümlerine göre 502.376 dekardır,dekar başına ortaları- ürün 
520 Kg.civarındadır.

Çay Kurumun a bağlı fabrikalarca satın alman ürün mikta
rı ile çaylık alan mukayesesi bölgeler itibariyle verim miktarın 
da değişik neticeler vermektedir.



Bölgeler İtibariyle Son 3 Yıllık Verim Kg/Belc)
İşletmenin adı i ■ 19.73 | 1974 1975 i
Hopa 266 307 403
Arhavi 275 334 427 i
Fındıklı ....... 259 “ ' 320..... 413
Ardeşen 3^3 384 i 510 iPazar 361 I 533
Aşıklar 462 . . _ '435.. .. 518 i
Sabuncular - 502 i
Çaveli 431 443 668 i
Bıivükköv 335 432.... ... 45£. .
Musadağı .... 396. 399 501
Gündoğdu 6İ1 539 651
Veliköy 777 “W ' " ' vn
Pazarköy - t.64
Güneysu h....  578“ 346 429
Cumhuriye t — — '3234...
ülucaıni 557 511 539
Salarha 79T 422 . 609
Zilmiderin 5Ö2 478 621
Cam dağı — — 6Ö3
Taslıdere 446 501 _ j 590
Derepazarı 494 446 i 596 .
Örtapazaı 515 568 732
IYIdere $1Ö~ " d3‘2” ' ...... ' 67T
Çiftlik " - - ' 74ö—i .., ... ..........898
Eskioazar 55? j j 'j 4Î5
'ÖT 372 370.____ 43.4 ...
Bölümlü 280 291 374
Sürmene .... ... “ 29Ö '. ' 3Ö0 399
Araklı - 181 243
Tirebolu ..... ....158 ' 150 200
Genel Ortalama 390 402 520
Kaynak : Çay Kurunu Genel Müdürlüğü
ÎT o t : 1973 ve 1974 yılları ortalamalarında

1- Sabuncular; Çayoli bölgesi ortalaması içinde,
2- Pazarköy ve Cumhuriyet; Gündoğdu bölgesi ortalaması 

içinde,
3- Camidağı; Salarha bölgesi ortalanası içinde,
4- Araklı; Sürmene bölgesi ortalanası içinde hesaplanarak 

gösterilmiştir.
3 Yıllık verin durumları incelendiğinde bölgeler arasında 

büyük farklılıklar olduğu görülür.Çaylıkların en verimli olduğu 
ve eski çaylıkların bulunduğu Gündoğdu.Veliköy,Ortapazar ve Çift
lik bölgelerinde verin; 600 Kg,m üstünde ,Hopa,Arhavi,Fındıklı, 
Sürmene,Bölümlü,Araklı ve Tireboluda 350 Kg?m altında olduğu 
görülür.

Bölgeler arasındaki farklılık,iklim,toprak şartları ve 
tarımsal kültürel tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra alının 
bölgeler arasında yeknesak olmamasından ileri gelmektedir.Benzeri 
iklim ve toprak şartlarına sahip bölgeler arasındaki üretin fark
ları mübayaanm farklı uygulanmasından doğmaktadır.



3) Yaş Çay Ürünü Maliyeti a
1972 yılına kadar (197- dahil) yaş çay ur unu fiati; Çay 

Aıaştırma "astitüBünde her yıl 30 iîican tari.iade topla.ıan f'iat 
tesbit komisyonları t ar af m dan tesbit edilmiştir.

1373,1974 ve 1975 yılı yaş çay ürünü ftatlarının tesbiti; 
Çay Kurum1 Genel Müdürlümü Tarım Dairesinin tekliıi ile Yönetin 
Knrulunun onayı sonunda tesbit edilerek hükümete Bunalması ile 
ge rç e klermistir.

Son 10 Yıl İçeresinde hesaplanan Ortalama Maliyet 
Fiatları vc Alırı Fi at lan ;

Yıllar
Ürün Maliyeti 
Fiati (Krş/Kg)

Yaş Çay Alırı 
F i a 11 arı (ICr ş/Kg)

1.966 277.50 350
196? 263.91 350
1963 301.45 350

1969 -99.39 350
1970 309.10 350
1971 366.88 400
1972 346.94 400
1973 352.07 450
1974 460.00 6-5 . . ...
1975 473.00 750



ÎDEAL ŞARTLARDA ÇAY MALİYET FİATİ.(1975 yalı rayiçleri örnek alınmıştır)
AoTESİS MASRAFLARI

Miktarı
it!Birim Fiati i Tutarı1»Yıl -

Ar as i açma(Ağaç.l ve çalıların kesilmesi .»t eminlenmesi)i J.Ç- i. 5 8 A »
Krizma?kök çıkarma 10 İse j 58,- A, 580,-
Teras »Kanal »yol yapımı. 8 İsçi . 50^ , 4,6 a — -
' 0ııİs'lîk gübresi." '..”... ... ..... ".. " 3 Ton 200-.- A, 600»-Çiftlik gübresi nakli«toprağa karıştırılması 4 isçi... 46.- A» 184 -Tohum bedeli 4 Kg. 3.5 A. 14»-Tohum ekimi 2 İsçi 4 6 A » .. 92,-O^L çapası( 2 defa ve. lıej£ oeferindş 2 i$£İ ile) 4 işçi 46,- A. 184,-
T O P L A M  s 2466,-
2. Yıl ■ -
Ot çapası (2 defa ve her seferinde 2 işçi ile) h ’ Xşçi 7 • 134,-
Seyreltme,tamamlama işçiliği 1 isçi 46,- A. .. 4b,- .Ticari gübre 20 Kg. 1.10 22 ,-
Ticari gübre nakli ve verilmesi 1 işçi 46,- A. 46,-
T.O P L A M : 298,-
3,Yıl...
Ot çapası (2 defa her seferinde 2 işçi ile) i İ-İSİ 46,- A. 184, -Ticari gübre 30 Kgi ’ r.lc ...d j«-Ticari gübre nakli ve verilmesi . 1 IfiÇİ .. 46,- A. 46,-Şekil budama 2 İşçi ° 0 1 f _ 2ÖÖ,-
T O P L A M  : 463,-
Genel Toplam (l.Yıl,2.Yıl,3.Yıl masrafları) 3.227,-
Tesis masraflarının den normal faizi 161.35 
Genel İd.giderieri(Masraflar toplamının %3ü) 96.BT
Çıplak arazi kıymetinin fe?i(Ortalama l dekar- , nrn 20.000 lira alınmıştır. i.uuu,-
T O P L A  M : 4.485ol6
Çaylığın ekonomik ömrü iyi bakım şartlarında 60 yıl kabu'İ edilerek 4485.16 : 60 = 74.75 
lira tesis masraflarının amortisman payını oluşturmaktadır.



3.ÜRETİM MASRAFLARI

İşin Nevi Miktarı Birim Piati Tutarı
Onarttılar 2 İsçi 58,.- 116,-
Ticari Gübre 100 Kg; lc'İÖ 110,-
Ticari gübre nakli ve ^verilmesi 1 işçi 46- 46
Çiftlik gübresi 1 Ton 200.- " 200. -
Çiftlik gübresi nakli ve verilmesi 0 İsçi 46\- 92,-
Budama(Dönüm için 15 işçi bir yıl için 3 işçi)i 3 işçi lööT-

.. 5Tfö.;„ ....

Hasat(Bir işçi ortalama 13 Kg.çay ürünü) 29 işçi 46.- ÎJ54,"
ürün nakli 3 is em, . .  .  46,-._________ 138, -
Mücadele(Malzeme ve iscilir olarak toplam ... 5IU-.
T O P L A  M  : '  2386,-

Üretim masrafları 2386.00
Masraflar toplamının %5 dan normal faizi 119.30
Genel idare giderlerKMasraflar toplamının $3 ü) 71.58
Çıplak arazi değerinin ($5den normal faizi dönümü( 20.000 Tl.) 1000.00

majs£)ı.fl  ar 1  -âîiPr t  ısnan p ayı ı  j j .  j  .  .........................................................................  ,■ İt.  um »7ı4ı* Talimi
Üretim masrafları genel toplamı 3651.63

Bir dekardan 52O Kg. ürün alındığa hesap edilerek, (1975 yılında gerçekleşen yerin 520.Kg
( d e k . d ı r o )

3651.63 : 520= 702.23 kuruş bir Kg.yaş çayın maliyetidir.



B- Yıllar itibariyle Mubayaa liati :
1497 sayılı yasanın <-4.maddesi hükmüne göre en geç 30 

iüisan tarihine kadar Bakanlar K rulunca ilan edilmesi gereken 
yaş çay ürünü fiyatlarının 1938-1975 yılları arasındaki durunn-î

'n r1 1____ p* -7

Yıllar
Yas Çay Ürünü 

. Alin^iağları^Krs/Kg) :

1938-1941 60
1942-1943 150
1944-1948 180
1949 150-200
1950-1953 160- 190
1954 170-210
12.55 _ .................................... . 185-210
1956 195—10
1957-1958 250
1959- 1965 300
1966 1970 350
1971-1972 400

ım _ 4ü C

1974 625
1975 750

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü

Tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi 1949 yılma
kadar tele fiatla alı an yaş çay ürünü, 1949- 1956 yılları arasın
da Mayıs ayı ürünü düşük,diner ayların ürünü yüksek olmak Üzere 
çift fiatla satın alınmıştır, 1957 yılından sonra tekrar tek f'iat 
uygul anrns sına dönülmüştür.

C- üarite liatı :
Parite fiatıaın tarım ürünleri :iatlarının tsbitinde 

kriter olarak kullanılmasında bir yılda çiftçinin satın, alma 
gücünü devan ettirmesi esası düşünülür.Ülkenizde çiftçinin satın 
aldığa mallara ait sihhatlı indeksler bulunamadı mdan genci fi- 
at indekslerinin kullanılması uygun nütealâ edilmektedir. Buna 
göre 1963 yılı temel yıl olarak alılarak genel f'iat indeksinde £ 
100 olaxaü kahul edilmektedir.

Parite esasına göre yaş çay ur; nünün 1973 yılı alım fiatı- 
nın 720 Ki s/Kg, 1974 yılı alırı fiatının 9.35 Krş/Kg ve 1975 yılı 
alım fiatının 10.30 Krş/Kg. olması gerekirdi.
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Toptan İsya liatı İndeksi 
(1963= 100)

Yıllar Genel iat 
İndeksi

1963 100
1964 101.2
1965 109.4
1966 114.7
1967 143.4
1968 127.3
1969 136.5
1970 146 o 7
1971 168.3
1972 199.3
1973 240.1
1974 311.8
1975 343.2

Kaya ak. * Ticaret Bak aıılı.iı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü.
Çaydan Başka Di er Tanrısal Ürünlerin Hatları s
Çaydan başka başlıca ürünlerin i iatlanaın incelenmesi 

sonucunda çay fiatlarının hangi s viyedo olması gerektiği hakkın
da bilgi edinilebilmektedir.

Bazı Önemli Tarım ürünlerinin Fiat İndeksleri:
(1960 = 100)

Yı 11ar Cay Buğday Pamuk Ay 0 i oe mi. ,.ı;üfi,UİYr ^ İüd'
1967 100 111 104.0 111.0 104.8 96 ol 38.4 94..2 '
1958 100 , ıpo . . _ıaı,iL 1İL10J 100.0 1
1969 100 106.0 106.0 .. 10’q\6.. ıoo.Ğ -•0..2.114.4 105 ..4.

_ıom.......... .100. . 109.0. . 125..3 .İl3« 137. ö 09.- 1-7.5 1-1.2
1971 114.1. . l.ii 7 . _  15.3,6 1-2.0 137.(1 91.8 131.8 142,3
İ972.... 114.3 119.7 17-.6 . .  .151.8 137.0 98.3 18.10 146.1
19.73 128.6 1-1.0, . 270.6 Ko 3.4 191.8 143.0 226.2 174.5

173.6 25^. 3 395.4 L.'OiL # 0 " 246V6' 233.4 340.5 235.5
Kaynak: B.D.İ.K. Türkiye İstatistik Yıllığı 1975

Çiftçinin sattı ,ı başlıca ürünlerden Bu day »Pamuk»Ayçiçe .i , 
Pancar,Tütün»Fasulye ve sındık fiatlarının seyri tabloda gösteril
miştir. 1968 yılı temel olarak alındı ;.ında çay ürünü fi ati arı 
1972 yılına kadar sadece tütün fiatlarının üstünde seyretmiş olup 
1974 yılı dahil 1968 den sonraki yıllarda tablodaki görülen ana 
ürünlerin altında seyretmiştir-

Ancak çay ürünü alın fiatının Ülkemiz ekonomi politikası 
sebebiyle yakıtı yıllara kadar devletçe desteklenmiş olması son 
yıllardaki artış seyrinin dtışülc gibi görünmesine sebep olmuştur.



- c-6 • -
6-- İstihdam Durunu s
Çay Kurunu Genel Müdürlü ,üuün nuruluşuna kadar Çay Araş

tırma Enstitüsü çay tanın ile ilgili bütün konularda çalışmalar 
yapmakta idi. Bir taraftan tarımsal a: aştırma proje çalışmaları 
yürütülmekte di. er taraftan bu çalışmalardan elde edilen bilgi
ler- bölge teşkilatındaki görevli teknik elemanlarla, üreticiye 
ulaştırılmakta bu meyan da e'., i t im ve yayın faaliyetleri sürdürül
mekteydi ,

Dikim alanımı genişlemesine paralel olarak teknik ele
man varlı ıam artmamış olması çalışnala. ıh devamını zorlaştırmış 
ve istenen hedeflere ulaşmayı engellemiştir.

Ancak şurası muhakkaktır ki Do' u Karadeniz Bölgesine 
çayın yerleşmesi 1914 yılından beri çeşitli isimler altında görev 
yapan bu Enstitü de çalışanların gayret ve fedakarlıkları ile ol
muştur.

Enstitüye ballı Üç bölge amirli i ve 15 bölge memurlu u 
Çaylık kayıt ve Sicil ruhsatlarının tutulması ve takibi ipini 5e 
yu:- ütmüş ve sadece 1964-63 yıllan arasında dikim alanına düzenli 
yayılmış 74 denonstrasyon çalışması ile yayın faaliyetini sürdür
müştür.

Çay KurumuKanunun çikaca ı söylentilerinin a ırlık kazan
dı ,ı 1969-70 yıllarında Çay Araştırma Enstitüsünün mali olanakla
rı ba lı oldu u Tarım Bakanlığınca kısıİmi s,teknik eleman tayini 
du. durulmuş ve bazı teklik elemanlara ayrılma olana ı saklanmış
tır. Bu dururu 1.3.1973 tarihine kadar devan etmiştir.

1.3.1973 den itibar a her geçen yıl teknik eleman varlı ı 
azaltılan Enstitünün bölge teşkilatı da görev mahalle..indeki fab
rikaya devrolunmuştur.

Devlet- Üretici ilişkileri sırasındaki anlaşmazlıklarda 
yasal olarak hakemlik yapması gereken Çay Araştırma L’nstı tüsünlnı 
bu görevi, Çay Kurunuıun kuruluşuyla sona ermiştir.

Y tki ve sorumluluğu,çalışma alanı geçmiş dönemde ya
salarla belirlenmiş Çay Araştırına Enstitüsünün bugün nasıl bir 
çalışma düzeni içerisinde,hangi hedeflere donuk çalışaca'ı henüz 
belirlenememiştir.

Kurum içerisindeki hizmet biçimi saptanamadı;indan Enstitü 
kadrolarının hizmete dönük bir şekilde doldurulması ve dolayısiy- 
le Bilimsel çalışmalar;-, da a ırlık kazandırıİması da sağlanamamak
tadır.

Hâlen enstitüdeki 7 Müdürlük kadros ndan sadece biri ve 
10  Uzmanlık kadrosundan yine sadece biri doludur •

Çay Kurunu Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarın Dairesi 
Başkanlığı Araştırna çalışmaları hariç bütün bu görevleri yürüt
mekle yükümlü bulunmaktadır.

Çay Kurunu Genel Müdürlü.'ü bünyesinde 5 çay tarım politika
sını tesbit etmek,çay üretimini plânlamak,çay tarımı ile ilgili 
sorunlar.. çözün bulmak,diğer kısım ve k ruluşlarla ve üreticilerle 
ilişkiler kurmak ve çay alım esaslarını belirleyor k uygulamasını 
yürütmek Tarım Dairesi Baş anlı mm görev kapsamı içine girmek
tedir.



Çay konusunda ana mesele çay tarımı ve tarıma ilişkin 
sorunların hallidir. Teknoloi iye ferahlık ve kolaylık getirecek 
birçok faktör çay tarın tekni i ile yakından ilgilidir.

Kurumun ana faaliyetini içeren iki Dairesinden biri Çay 
Tarım Dairesi dire

Teorik kadro durumu görevinin önemi ve a ırlı ,.ı ile oran
tılı bulunmayan Çay Tarım Dairesinin elde mevcut kadroların dahi 
doldurulamaması’ nedeniyle hizmet veıini düşmektedir.

Bugün 500 bin dekarın üze inde her çaylıkta görevini sür
dürmek isteyen bu Dairenin elde mevcut olanaklar çerçevesinde 
alet,ekipman ve oto ihtiyaci bakımından takviyesi ger 'elidir.

1975 Yılı itibariyle Çay Tarım Dairesi Başkanlığının İda
reci Seviyesindeki Kadro Burumu ve çalışan Eleman sayısı Aşağıda 
Gösterilmiştirs

Daire Başkanı
Çay Tarım Bölge Miidürii
Çay Girdileri ve Tedarik Md.
Çaylık Sicil ve Ruhsat Md.
Etüd ve Değerlendirme Müdürü
Üretici ile İlişkiler Müdürü
Uzr.ıan (Z. Y ük. Muh)
Çay Bölge i arım Müdür Yrd.

Ayrıca Fabrikalar bünyesindeki bu Daire Başkanlığının 
görevini yürütmekle yükümlü olması gemken 3^ adet Çay Bölge Tek
nik Şefi kadrosundan 5 adeti, 64 Kısım .eflifinden sadece 1 ade
di, 593 Çay Eksperin Tarım Teknisyeni kadrosundan 487 adedi dolu 
bulunmak tadır.

Esasen Tarım Dairesi Başkanlığı kadro durunu ve çalıdan 
eleman sayısı izlendi -,inde,Kurumun teknik eleman temininde çek
mekte olduğu güçlük daha görülür bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

1 Adet - Dolu
12 Adet - 3 Adet Dolu
1 Adet - Boş
1 Adet • Boş
1 Adet - Boş
1 Adet - Dolu

17 Adet - Boş
12 Adet - Boş



7- Mevcut Durum vc Tı -anıklıklar ;
1) iklim,toprak d .rumu vc. co raf i bakımdan do an sorun

lar ;
Ülkenizde yukarıda da arzeüildi J şekilde asıl mânada 

çay tarımının başladı ı 1939 yılından beri birçok yasalar ve 
kararnamelerle yeni çaylık alanların tesisine izin verilmiş ve 
geçen 33-40 yıl içerisinde çay tarım alanı miktarı büyük bir 
hızla artarak bugünkü geniş sınırlara ulaşmıştır.

Başlangıçta çay tarımı her türlü teknik icablara uyula
rak yürürken dikin alanı miktarı genişledikçe t. inik esaslara 
uyma zayıflamış,e itim ve kontrol gitgide azalmıştır.

Çaylık tesisinde üreticinin teknik Usullere uymamasının 
yanında habersiz ve teknik tarım elemanlarına danışmadan çaylık 
tesis etmeleri bugün dahi altından kalkılanayan kayı t,ruhsat,si
cil ve sözleşme gibi mevzuata ilişkin problemlerle karşılaşması
na neden olmuş ve bazen de elverişsiz şartlarda çaylık tesis et
mekten öttru üreticiler zarara u ramıştıı.

Geçmiş yıllarda tutulan kayıtlar,üreticilerden alınan 
beyannameler ve yeniden yapılan ölçümlere rağmen çay dikim ala
nımızın kesin miktarı saptanamamıştır.

Günümüze kadar tarımsal plânlamadan yoksun olan ekonomi
miz içerieind- ,tarım u.vünlerimizin ekonomik olarak yetişebilece
ği alanlar ve ekonomik olan ürün çesiti belirlenemedi' i gibi tu
tarlı bir taban fiat politikası da sürdürülemeniştir.

Doku Karadeniz bölgesinin bir çok yeri a de çok kez olumsuz 
yönden rapor verilmiş bulunan alanlarda çaylık tesisine müsaade 
verilerek iklim vc toprak şartları bakımından uygun olmayan saha
ların dahi dikim alanı içerisine alınması zorlanmıştır.

Çay plantasyon alanı içerisinde kalan fakat tesis edilir
ken teknik icaplara uyulmadı ı için bugün birçok problemler doyu
ran taban suyu yüksek dere yataklarında,toprak derinliği çok sat
hi olan çok meyilli tepe ve yamaçlar da ve çek sert ve so uk rüz
gârlara açık yenlerde çaylık tesis edilmiştir.

Ülkemizde; başlangıç da bir aile zir-c-ati olarak düşünülen 
çay yotiştiricili ’.i toprak nüfus dengesinin bozulmasından ötürü 
mânasını kaybet miştir.

Bugün 0-5 dekar büyüklükdeki işletmelerin sayısı toplam 
üreticilerin %85,3 ünü teşkil edecek kadar fazla olmakla '-endi 
kendine yeterli ve ekonomik anlamda bir aileye geçim saplayabile
cek büyüklü, ün altına inmiştir. Bu durum çay tarımında çok önemli 
olan işguçünüı di er sektörlere kaymasına dolayısıyla topraka 
baylanma e ilininin zayıflamasına ve tarımsal tedbirlerin uygu
lanmamasına sebep olmaktadır.



4) Üretim Sistemi ve Do urdu u Sorunlar s
ülkenizde 1939 yılından itibaren gerçek anlan da çay ta

rım başlamıştır. İ'lk tesislerin yapıldı ı yıllarda teşvik mak
sadıyla verilen tc-sis kredisinin yerinde kullanılıp kullanılma
dığı çok sıkı şekilde 'kontrol edilmiş falca t bunun yanında çay 
alanlarının genişlen inesi cihetine gidildiğinden kültürel ted
birlere gereken, önen verilememiştir. Ancak daha sonra 3788 sayı
lı yasa ve b na ek 9748 sayılı çay kanununun tatbikine ait yönet
menliğin yürurl iğe girmesi ile tazımsa! tedbirlere uyma zorunlu- 
.u sıkı bir şekilde takip vc kontrol edilerek sürdürülmüştür. 
Daha sonraki yıllarda ve bilhassa son 10-15 yıl içerisinde çay 
dikininin hızla artması yanında di er bezi sebeplerden ötürü 
gerekli teknik hususlara dikkat edilememiştir.

Dikimden haşata kadar üretimin her safhasında noksan ve 
yanlış uygulamalar bugün birçok sorunların ortaya çıkmasına se
bep oim ştur.

Çaylık tesisinde çok önemli olan arazinin enaz 1<^0 cm 
genişli inde teraslanması zorunlulu una ç.o .• unlukla uyulmamış ve 
ço.1: dar ola ak ya ilan setler zamanla tahrip olmuş ve çayocakla- 
rının kökleri açıkta kalarak beslenme düzenleri bozulmuştur.Te- 
sisde mutlaka verilmesi gereken ahır gübresi ya hiç verilmemiş 
yahutda besin de eri çok az olan iyi muhafaza edilememiş haliyle 
verilmiştir.

Bugüne kaçar ülkemizde kurulan çaylıklar tohumla tesis 
edilmiştir. Çay bitkisinde çok büyük oranda görülen yabancı toz
laşma sonucu elde e Jilen tohumlarla kurulan çaylıklar, Çin var
yetesi hakim olmak kaydıyla çeşitli marakter-d tiplerden meydana 
gelmiştir. Bu tabii melezmenin sonucunda ortaya çıkan yeni tip
lerin büyük kısmı kalite ve verim bakımından düşük de erlere sa- 
hipdir. Tohumla üretilen bu çaylıkla.. ın dekisik zamanlarda sür
güne kalkma kabiliyetine sahip ocaklardan kurulmuş olrnaci hasat 
yönünden çeşitli zorluklar do -.umaktadır.Bu durum üreticileri, 
çaylıklarında engeç süren ocakları bekledikten sonra ürününü top-■ 
lama e alimine nü; üklemekte ve dolayı siyle ürünün kalitesinde, 
beklemekten ötürü bi: düşme görüln-ktedir.

Çaylıklarımızın tohumla üretim sonucu ortaya çıkan deri
şik karakterdeki tiplerden oluşmuş bulunması kültürel tedbirle
rin uygulanmasında da üreticiye zorluklar çıkarmaktadır.

Çay yetiştiıicili itıde en önemli unsurlardan biri olan 
gübreleme konusunda üreticinin gereken gayr tı göstermediği gibi 
ço u kez yanlış,ters uygulamalar dikkati çekmektedir.

İlk tesis yıllarında veri İme f i İsrarla tavsiye ..dilen 
kompoze gübreler ve özelli :1e kök gelişimini etkileyecek fosfor
lu gübreler kullanıl; tenoktadır.

Dekara 3-4 yılda bir 3-4 ton hesabıyla, verilmesi gereken 
ahır gübresi ya hiç verilmemekte yahut da besin de"erini kaybet
miş bir halde verilmektedir. Ço unlukla üreticiler evlerine en 
yakın olan çaylıklara gübreyi vern i;te ve dj. er çaylıklara hiç 
denecek kadar c.z gübre verme k t e d ir ler.



Ahır gübreoiain az kullaaılnasının yanında bilhacsa bazı 
yörelerde açı:. ı şekilde suni gübre kullanılması o ilim mevcut 
olup bu durum çay topraklarının elverişlilisi üzerinde olumsuz 
etki göstermektedir.

Devamlı olarak amonyum sülfat gübresi ile gübrelenen çay
lıklarda ,ahır gübresinin de kullanılmamasının sonucu,topra ın su 
tutma kapasitesi,havalanma ve mikro organizma faaliyeti ve besin 
maddelerinin yarayışlılı-.ı azalmaktadır.

Suni gübrenin kullanılan miktarının yanı smra çaylıklara 
verilme biçiminde ela hatalı uygulamalara çok sık ras 11 anmak tadır. 
İşin kolay tarafı seçilerek gübrenin çay ocakları ur.:sına serpil
mesi gerekirken üsten raotgele serpme ya .almakta,bitkinin zara
rına sebep olmakta vo bir Örnek gübreleme yapılmamaktadır.

Son 10 yıl içerisinde çay alanımızda tüketilen suni güb
re miktarları ile ihtiyaç duyulan suni gübre miktarları

Yıllar:
..................ihtiyaç duyulan
A.Sülfat (ton)

Bölge d satılan 
Azotlu gübre (ton):

!
; ark :

1966 £8.673 46.772 + 18.099
1967 31.507 69.187 + 37.630
1968 35.284 63.900 + 33.616
1969 37.130 62...77 + 25.097
1970 38.650 69-461 + 30.771
1971 40.025 (Bulunan a inişti r) -
1972 42.559 72.204 + 29.645
1973 44.350 60.473 + 15.623
1974 46.650 oo°.‘a~ + 10.350
1975 47.152 45.036 - 2.116

Kaynak % Çay Kur,T.2.D.Kurumu Trabzon Eölge Müdürlü.ü,
Son 10 yıllık kayıtlardan alman rakamlar vc mevcut çay

lıkların yaşlarına göre hesaplanan rakamlardan tabloda görülece
ği gibi kullanılan suni gik.bre rakamları çok yüksek olmaktadır. 
Ancak, çay için tahsis edilen gübrenin tavsiye edilen miktarın 
üzerinde kullanılmasının yanı sıra çaydan başka bitkilere de güb
re verilmesi sebebiyle gübre tüketim rakamları yüksek görünmekte
dir.

Çaylı darın ilk tesis yıllarında ve budama yapılan zaman
larda gerek yabanı ot mücadelesi bakımından olsun ve ge.- k veri
len ^ahır gübresinin topra a karıştırılmaması maksadıyla olsun çok 
hafif olacak yapılması gereken çapalama işleri bazı bölgelerde 
çok derin ve çay ökİtrine zarar verecek şekilde uygulanma!:tadır.



Di er bitkiler için yeterli  arazi ço unlukla ayrı İnadı ,ı  
için çay bahçelerinde çeşitli  meyve a açları,mısır,kara lahana 
ve di.-er sebzeler yetiştirilmek süretiy] .  toprak aşırı şekilde 
sömürülmekte,çayın beslerine,alan şartları .kısıtlanmaktadır.

Çay y tiştıriciliği içinde en iazla ihmal edilen ve fa
kat aslında ürünün kalite ve miktarı bakımından en önemli unsur 
budama i şlemidir.

Çaylıklarımızda budama birçok nedenlerden ötürü az yapıl
ma!-:  t  a Vu yapılan bu budamaların da normal zaman,devre ve usûlle 
yapıİnadı. ' ı  hatta budama yerine ikame edilmek üzere zaman zaman 
çaylıkların yakılması gibi bir ço ters uygulamalara da gidildi- 
v i  göıüİme k t .  d i  r.

Budaman.ın verimini artırıcı tesiriyanında taze ve tomur
cuklu sürgünlerden ötürü ürünün kalitesi üzerinde etkisi vardır.  
Badanmayan çaylıklarda verim gittikçe düşmekte,taze,körpe tomur
cuklu sürgün sayısı azalmaktadır,Bj İhassa çaylık, alanımızın büylik 
bir ço unlu ;unu meydana getiren sık dikinli çaylıklarda budananın 
az yapılmasa,alt yaprakların havalanma ve beslenme yetersizlik i  
sonucu sararıp dökülmesine,ince dalların tabla yüzeyine çıkamadan, 
kurumalarına,ocak1arın cılız ve çalılarmış dallardan ibaret olma
sına sebep olma: .tadır.  Ço'-unluk la budama yerine tatbik edilen 
çırpma ile ocakların toplama tablası ezerinde bulunan az sayıdaki 
yapraklar da kesilip atılmakta ve çay ocakları yaprağını döken 
çalı nebatları gibi kış aylarında çıplak halde kalmaktadır.Bu 
uygulama ocağın verini üzerindemüsbet ctk.i  yapmadı ı  gibi çay 
ocaklarının ömrünü azaltmakta ve kör sürgün oranının artmasına 
sebep olmaktadır.

Budamanın;verimi artırıcı çok önemli bir tedbir olmasına 
raümen kötü yapıldı unda faydası çok azalmaktadır.Bu bakımdan 
budamanın teknik esaslara uyularak yapılmasının çok büyük önemi 
vardır.  Çaylıkları mı zda çok az tıisbette yapılan budamalar hatalı 
olarak,çoğunlukla işin kolaylıkla yapılması tercih edilerek buda
ma bıçağı yeıine ya makasla yapılmakta ya£.ut bıçakla yapılsa duhi 
dallar odun keser gibi yukarıdan aşağıya vurularak kesilmekte 
dolayısiyle çay ocakları,açılan yaralardan ötürü,zayıf düşmekte 
olup cılız ve güçsüz sürgünlerden dolayı budamadan beklenilen, 
fayda sağlanamamaktadır.

Mubayaa ve ürün bedelinin ödenmesi sisteminden do an 
Mayıs ayı ürününü aldıktan sonra yapılan budamalar terk edilniyen 
kötü bir alışkanlık olup bitki fizyolojisine aykırı,çaylı m eko
nomik ömrünü azaltan yanlış bir uygulama olarak devam etmektedir.  
Budama konusunda görülen hatalı uygulamalardan ayrı olarak buda
madan sonra yapılan ilk hasatta budanmış çaylıklarda tabla teş
kili  hususuna hiç uyulmamakta dolayısiyîe verim düşmekte dr.



Çaylık alanlarının 4-5 yılda bir budamaca gerektiği ve 
üreticiler. in her yıl çaylıklarının 1/5 ini budorakla münavebe 
ile cananıma 5 yılda kolayca budanabilneiaia tenini önerildiği 
halde aşanda da görüldü U gibi 1975 yılında budanan alan çok az 
olmuş tu r.(Or talona %7,6 6)

İller itibariyle budanmam gereken, budanan çaylıklar 
ve budama yapan üreticiler ile Çay Kurunu tarafından verilen bu
dama avansı d rumu (1975)

İller

Karam ameye 
göre Budan
ması gereken 
Mıkt. (Bek)

Budanan 
alan (Dek)1/ '

Budama ya
pan üretici 
Vfikt. %

Terilen Budama 
Avansı (Tl) £>

Rize 69,300 29.585 3,57 24.498 313 874,615 36,4
Trabzon 10,600 6.743 6,93 5.322 176 23.750 2,4
Artvin 9,-00 1.3-0 2,38 95- 9.0 108.500 10,7
Giresun- Oraı <-, 900 850 5,ol 1.240 146 4.860 0,5

Toplam 10). 000 38.494 #7,66 3*- • 01 c. ~/o£. 5. C 1 .011.725  100

Kaynak : Çay Kurunu Genel Müdürlü ü

Tabi odan da görüleceği üzere 1975 yılında 127.732 kadar
olan üretici sayısından ancak 3-.012 kadarı, toplanı çaylık alanın 
1/5 olan 100.000 dekar çaylım budamaları karamam-.- ile emredil
dim halde ancak 33.494 dekar çaylık saha budanışlardır.Bu miktar 
toplam alanın % 7,06 sı ve budanması gereken olanın ise % 32.5 i- 
ni tutmaktadır. 1975 yılında tablodanda görülecek i üzere üretici
lere budama avansı olarak Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce ..................
1.011.725 tl.  verilmiş, fak a t bu avans ço . 'unlukla - ize ilindeki 
üreticiler tarafından alı ır.ıiştxr(%86 ,4 ;  .

3 - Üretim ve S o 1  un 1eri_

Çay bitkisinde hasat,di er but ra ürünlerden farklı olarak 
6-7 aylık m un bir dönem boyunca devam etmekte ve üretim masraf
ları iç mişinde ortalama olarak ‘,325-35 gibi büyük bir yekun tut
maktadır .

xîüfU3-toprak dengesizli i  sebebiyle çay bölgesindeki iş
gücü daha kârlı başka sektörlere kay ar t.  sn çay tarımında açılan 
iç. potansiyeli çevre i ilerden temin edilen tarım işçileriyle kar
şılanmaktadır. Çay hasadında yara;ilan izdiham oönemlerinde nok
san kalan işgücünün yanında haşatın,yaş çay ürünü üretin masraf
ları içerisinde büyür bir paya sahip olması çay üreticilerini, 
son yıllarda toplamanın oİle yapılması y. rine ne i sik tip makine
lerle ve bilhassa makasla yanılmasına do r itmiştir.Çay üretici
leri yönünden çok kârlı gibi görünen ürünün 5-3 toplayıcı yerine 
bir kişi ile haşatı hususu,çok bozuk evsafda çay haşatının yanın
da çay bahçelerinde oca.-.m tabla yüzeyindeki filizlenin ve henüz 
açmakta olan tomurcuklanın kesilmesi ile di er sürgünl ^in makas
la sıkış tınılarak ve e zile:,  ek kesilmesinden öt liri ilerıki sır gün 
dönemi, inde ortaya çıkan bir çok zararlara sebep olarak aslında 
üreticilerin aleyhine olmaktadır.



Ürünün elle haşatında da ul :  mİ2,de birçok yanlış ve hata
lı uygulamalar görülmektedir.Tonumla tenis edilen üolayısiyle 
farklı kare]..terde tiplerin bulundu u çay bahçelerinde ocaklar 
hasat normuna uygun standertda uran oluşturmamak tadıriar.

Bu bakımdan kabul edilen urun normuna gelen sürgünle!in 
toplanması yerine ço, unlukla bütün sürgünlerin nüımesi beklenmek
te v..  e .- 'er urun normuna uyma zor unluluğu kabul edilirse sürgünün 
kırılıp atılacak olan kısmından ötürü bir israf ve fazla büyümüş, 
kartlaşmış sürgünün koparılması için ocakla m..yolunması suretiy
le dal"ve dalcıklara zarar verilmiş olacaktır.Üreticiler yüksek 
işçilik ücreti talep eden toplama işçil ei elden daha fazla yarar
lanabilmek için yukarda izah edilen şekilde ocakları yolarak ve 
s rgünleri hırpalayarak hasat yapmaları konusunda hoş görü içe
risindedirler .

Ülkemiz şartlarında çay ürünü haşatı,  d i san. ayı sonları 
ile Mayıs ayının ilk yarısından Ekim*in sonlarına kadar devam 
eder. Bu süre zarfında 3 - 4  sürgün devresi vardır.Sürgün devrele
ri içerisi 'de sık-sık (toplam olarak 1 5 - 4 0  defa) toplanması gere
ken çaylıklarımız her 3örgün devresinin sonunda bir defada yanı 
yılda 3 - 4  defe da hasat edilmektedir. Sık-Sık toplama yapılmama
sı bir başka deyimle oca m izyolojik olarak tahrik edilmemesi 
koltuk gözlerinden bir kısmının sürgün oluşt:mamasına sebep ol
makta ve bu suretle iiliz verini düşmektedir.

Yıllar ve yıl içerisinde aylar,hatta ay içerisinde gün
ler ıtiba;iyi e verimin da .ılışi düzenli bir da ılım göstermekte
dir. Bunu etkiliyerı en önemli unsur iklim koşulla imizdir.

iklim koşulunun özelli . inden ötürü meydana gelen düzen- 
sizli:  haset ve alım sistemindeki kötü alışkanlık ve uygulamalar
dan ötürü artmaktadır .Yukarıda ani adı İdi : . ı  gibi azaltılan hasat 
sayısı ürünün belli kısa dönemlerde birikmesine sebap olmaktadır.

Yıllardanberi çay alımla ma başlanacağı kampanya dönemi 
öncelej.in.de ve alımın başladı 1 ilk günlerde çaya dair yasa ve 
yönetmeliklerin tan olarak uygulanana..-1 vo ürünün norm standar
dına göre almaca ,1 bildirilmektedir.Ancak bu ifadelerin sözde 
kalacağı zamanla kararlılı '  ı ııı  yitirece i bir hafta yahut on gün
lük ilk dönemden sonra normda taviz verilmesine başlanana 1,ilk 
günlerde evsafı bozuk diye alınmamak istenen çayın daha sonrala
rı alınan çaylara kıyasla tercih edilecek nitelikte olaca 1 ar
tık öğrenilmiştir.

ürün standardına gösterilen titizli . in zamanla önemini l:ay- 
bedece i bilindi inden hasada geç başlanmaktadır.

Esasen üreticile. imiz çay hasat na ayırdıkla..1 İr  gücünden 
veya iş gücü için sar ettikleri paradan tasarruf etmek amacıyla, 
toplamayı 5 çaylıktaki bütün ocakların sürgün oluşturmasını ve 
içinde bulunulan sürgün devresinin tamamlanmasını bekledikten 
sonra yapmayı ayrıca tercih etmektedirler.
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1973,1974 ve 1975 Yılları  Mayın ayı Üretimleri  (Kg.)

Günler 1973 1974 1975
Kampanyanın ac 25 Kiaan 2 Mayıs 16 İT i  s an

İTİcan ayı üret 18 , 2 y 8 - 5' .  940.820

1 May ıo 52.870 - 1.986.093
2 t» 118.151 84 2.116.674

3 tt 206.505 1919 2.664.229

4 11 290.896 7702 2 0 606 .096

5 11 363.962 1438 2.638.246

6 11 278.290 S5592 1.501.070

7 11 749.349 258189 2.397.862

8 11 895.260 433437 4.045.789

9 tt 1.222.819 645480 4.274.068
10 11 1.603.222 924207 4.609.358

11 11 2.096.812 1317453 4.311.558
12 11 2.598.624 1829473 4.623.749
13 11 62.001 2109753 4.821.167

14 11 4.196.873 3163365 4.207.668

15 II 2.938.477 2569088 4.659.860
16 II 2.885.088 3583467 4.078.308

17 11 2.156.824 4106732 4.030.238
18 11 3.626.940 4345084 4.293.039
19 II 3.426.128 4232020 4.472.041
20 11 3.675.495 4771404 4.299.303
21 11 İL* 2P7 . ,6,25„ 4368228 3.839c852
22 II 3.019.332 3576927 3.499.182

23 11 3.724.934 4664734 3.506.435
24 II 3.910.434 ■ 4949133 2.540.021
25 11 4.124.863 4826016 2.199.084
2 (d 11 3.824.473 468059£ 2.183.391
27 11 3.189.654 3108374 1.557.725
28 11 3.731.854 3887197 1.301.186
29 11 3.219.965 3878901 322.481
30 11 3.435.627 4363651 652.208
31 11 3.990.821 4552521 586.402

Kaynak: Çay Kurunu Genel Müdürlüğü
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ötedenberi bir çorun olma durumunu koruyan Mayıs ayı 
izdihamı,kampanyanın şçılışından yaklaşık 15-20 gün sonra başla
makta ve yine yaklaşık 15-20 gün devam etmektedir.

Son üç yilm birine: sürgün devresinde izdihamın en ağır 
biçimde seyrettiği onbeşrünlük dönemde bütün yılda alınan ürünüm 
% 27,8' i mubayaa edilmektedir.

Son üç yılın Mayıs ayına ait günlük alım miktarları yu
karıdaki çetvelde ve 1. sürgün dönemi üretimleri ise grafikte 
gösterilmektedir.

Bir başka yığılım biçimi de gün içerisinde görülmekte
dir: Çay alımyerine toplandıkça gönderil memektodir.öğleden sonra 
geç saatlerde alım yeri önünde biriken çayın ekspertizi,tartımı 
ve kaydı zorlaşmakta,buna bağlı olarak anlaşmazlıklar artmakta 
ve yaş çay nakli organizasyonu güçleşmekle,hizmet verimi düşmek- 
İy Qfl İ.T* ^Yığılmöu doğuran en önemli nedenlerden bir başkası da, 
son yıllarda güncellikkazanan makasla hasattır.

Çay Araştırma Enstitüsünde haşatın mekanizasyonuna dair 
1971 yılında başlatılan ve 1973 yılında bitirilen "Çayda Makine 
ile hasat" adlı araştırma projesinden alman sonuçlara göre:

1- Makine ile hasatta sürgün peyrodları arasındaki din
lenme peryodları uzamakta,

2- Makinalarla toplanan çayın,özellikle tablanın düzgün 
olmaması halinde,önemli miktarda ürün dışı kaba kısım ve yaprak 
ihtiva ettiği,

3- Sabit sermaye hariç Makinalarm hasatta insan gücüne, 
kıyasla daha ekonomik olduğu,Makinalarm saatte ortalama 13 kilo 
bir işçinin ise 2 kilo çay toplayabildiği,ancak Makinalarla top
lanan çayın elden geçirilmesi,seçilmesi gerektiği,aşağıda da izah 
edileceği üzere dekara verimi azalttığı ve Çay işletmelerimizin 
çok büyük bir Kısmının 4 dekardan daha az olması nedenleriyle ve
rim,tesis ve işletme,bakım onarım masrafları açısından konu ince
lendiğinde ekonomik olmadığı,

4- Ocağın, fizyolojik gelişme ve büyüme sürecini on iyi 
değerlendiren elle hasat ile en yüksek verimin sağlandığı saptan
ım ştır.

Denenen bıçaklı tip makine çalışma sistemi olarak makasın
aynıdır.

Ülkemizde kullanılan makas çek daha önceki yıllarda,işçi 
ücretlerinin çok yüksek olduğu japonya'da kullanılmıştır.

Makas işçi bulma sıkıntısını azaltmış,hasada çabukluk, 
tasarruf ve kolaylık gebirmiştir.Ancak makasla toplanan ocak git
tikçe daha cılız fakat sert sürgün oluşturmakta,dinlenme peryod- 
ları uzamakta sürgün peryodları ise aksine kısalmaktadır. 3u yüz
den toplanan çay kısa fakat sert,kart ve ürün niteliğinden uzak 
olmaktadır.

Makasla toplanan ocakların kör eğilimi yaygındır.
Yukarıda ayrı ayrı sayılan zararları,faydasından daha faz

la olan makas yığılımı arttırmaktadır.
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Yığılım,alım yerlerinin çayla dolmasına,Fabrika işleme 
kapasitelerinin asılmasına »Üreticilerin günlerce alaımyer i-Fabri
ka arasında gereksiz yere gidip »gelmelerine işlerinden a-mı kal
malarına »mağdur olmalarına sebep olmaktadır.

Üreticiyi alımyeri kapışanda bekletmek haksızlıktır.
Alım yerinin dolduğundan bahisle çay alınmaması düşünce_ 

ve kararları 5 iyi çay toplayıp alım yeri dnünde bekletilen üreti
cileri bu eğili.rıini yavaş yavaş terketmeğe itmektedir.

Böyle bir uygulamayla haksız duruma düşürülen alım ekibi 
daha sonra görevini iyi yapamaz hale gelmekte ekspertize gereken 
dikkati verememektedir.

Bazı yörelerde çay tarımında en zor işin ününün alım ye
rine teslimi konusudur.

- Alım yerinde en önemli mesele hasat edilen ça,rın eksoer-
ti^idir*çay ürünü önceden ifade edildiği gibi bir tomurcuk ve 
onu takıbcden taze ve körpe nitelikte iki yapraktan oluşan bir 
giliz olarak tarif olunmaktadır. Ancak alımda: hasat sırasında 
el ve göz hatası ile farkına varılmaksazm yukarıda tarif olunan 
ürünle ""birlikte toplanan sürgün kısımları için bir tolerans düşü
nülmüş,bu tolerans 1973 yılında % 8 1974 ve 1975 de % 15 olarak 
Kararnamelerle belirlenmiştir.

Bu % 8 ve % 15 rakamları ürün dışındaki sürgün kısımları
nın ürüne katılmasına olanak sağlaman bir hak değildir.Farkına 
varılmaksızın ürün ile birlikte toplanan 3.yapraklı sürgünler 
ile tomurcuğu var zannedilerek hasat edilen çok taze tek veya 
çift kor yahut keza çok taze tek yapraklardır. Bu toleransı hak 
farzedip sınırını buna göre zorlamak üretilen çayın kalitesini 
bile bile düşürmek demek olacaktır.

Anavatanı çin olarak bilinen çayın bugün dünya üzerinde 
çeşitli memleketlerde üretimi yapılmaktadır.Yayılış alanının çok 
yaygın olması,haşatında filizlerinden istifade edilirliği ile 
ifade olunabilir.şurası muhakkaktır ki her ürünün ekonomik olarak 
bir ekolojik yayılma,yetişme sahası mevcuttur. Ülkemiz iklim ko
şulları sebebiyle soğuğa dayanıklı çin melezleri ile çaylık tesi
sine başlanmış ve devam edilmiştir.

Arz üzerinde yetişen çayın beynelmilel standartlarda Uç 
gurupta toplanmaları ilim adamlarınca kabul edilmektedir.

1- Yüksek bölgede yetişen çaylar:
Yöreye göre değişmekle beraber deniz seviyesinden takri

ben 2500 metreden yukarı bölgede ziraatı yapılanları kapsamına 
almaktadır. İhtiva ettikleri kalite maddeleri itibariyle en yük
sek olanlarıdır. Genel bim kaide olarak yavaş büyüyen sürgünlerde, 
çayda koku,tat,burukluk ve renk veren çeşnilerin ana maddeleri 
daha fazla teşekkül etmektedir .Yüksek bölgelerde gece ile gündüz 
arasındaki ısı farkı maksimum olmakta,bu durum bitkinin dinlenme
li sürgün teşekkül ettirmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle yük
sek bölge çaylarında verim de düşüktür.



2- Orta bölgede yetişen çaylar
Ekolo ik duruna göre deniz seviyesinden ta riben 1000, 

1500 metre irtifalarma kadar olan bölgelerde ziraati yapılanları 
kapsamına almaktadır. Verin itibaıiyle daha fasla ürün verirler.

3- Deniz seviyesinde ziraati yapılan çay bölgeleri:
Sürgünler daha çabuk büyümekte,bünyesinde ihtiva etti i 

kalite maddeleri oranı azalmaktadır.
Çay ürününün kalit si.ıi,yetiştirilme alanının yüksekli i- 

a in yeni sıra o bölgedeki ya-,ışın aylara da ılışı da etkilemekte
dir. fasılalarla ya.-,atı ya-mıur ve güneşli günler havanın nisbi ru
tubetini optinal seviyede tutmaktadır, ayrıca assam veya çin ka
nının bitkiye haki'-ı olması, tomurcuklu sargımı miktarının çeşitli 
kültürel tetbırlerle arttırılarak teşvik edilmesi kaliteyi nasbe t 
yönde etkilemektedir.

Çaylar ihtiva ettikleri kalite potansiyeline göre tasnif 
edilebildikleri gibi içim şekillerine görede de(erleıı di meleri A günümüzde alırlık kazanmaktadır.ülkeler çay gıda maddesini imkan
ları ,iklim faktörleri,adet ve anenelerine göre içmektedirler.

Bugün dünyada kuru çayın kalitesinin be liri ilmesinde 1- in- 
ya3al metodlar kullanılmamaktadır. Bu husus için en geçerli yol 
organ ıoleptik bir ne t od olan tadır, metodud r .forsalarda takdir 
edilen fiyatlar tanamâyle tüketicinin iste' i do rul t usun dad ı r.
Örn e. in,Gutun bol vo ucuz bulunduğu bazı kuzey Avrupa ülkeleri 
ile -*--.ıgil terede sert kare terli CTC çaylar tercih edilirken; çay
ın sade olanak içildi i ortado u dik. 1 erinde daiıa az sert-, aroma- 
lı Ortodoks çaylar,kaliteli çay olarak vasif1'n dırıİnak tadır1ar. 
Bu demektirki kalite anlayışı Milletleriı zevk »yaşayış ve sosyal 
durumlarına göre farklı farklı biçimlerde tezohhur etmektedir.

ülkemizde,standart norm niteli indeki u ünden uygun tek- 
nolajik yöntemler kullanılarak inal edilecek çayımızın; gelenek
lerimiz , içim tarz ve zevkimiz esas alınarak oldukça kaliteli ol
duğa söylenebilir.

Yeterli seviyedeki bu kalitenin urun normuna uyulma.1-: su
retiyle korunması esastır.

Çay Araştırma -notitüsü tarafından 1973 yılı ve istasyon 
devresi süresinde yürütülen.

1- ener, Hayrat ve Merkez lidan.li' i arı ile Dener -3 klo
rlunun tomurcuklu iki yapraklı filizleri,tomurcuklu 3 ve 4 yaprak
lı serginleri ile te):: ve çift ’örl rdeki pelifenol miktarları 
aşa .adaki cetvelde verilmiştir.

Üç fıdanlıkdaki tohum çaylıkla?dan ve fener 3 kİonunda 
vejetasyon devresi boyunca(13^ 1 ez toplanan filiz ve sürgünlerde 
oksitlenebilir madde (kuru maddenin.% si olarak) miktarları;

gününe 2 Y I T 3 Y I T 4 Y I T '1 .Kör 2. Kör.
Hayrat Fidan. 18.61 16.75 15.12 15.49 13,7.V
.ener "TTTri""" .. 15.95 13.86 17.04 14.6T
Merkez 18.04 15.29. 13.81 1b.-5 ... 14.12
Fener-3 Klont 19.88 .17. (3.1 15.84 10.34 16.26
Ortalm-ıa 18.60 16.34 14.65 16.78 j 14.67



C e t v e l i n  t e t k i k i n d e n  d e  a n i  . r ı l a c a  ı  u z e . -  e  u  m i n e n  ( t o 
m u r c u k l u ,  t a z e  v e  k ö r p e  i k i  y a p r a k l ı  l i l i z )  u z a k l a ş ı l d ı k ç a  r a l i t e  
p o t a n s i y e l i  d ü ş m e k t e d i r .

K e z a  1 9 7 3  y ı l ı  v e  e t - a s y o n  d e v r e s i  b o y u n c a  1 1  d e  p i ş i k  
a l ı c ı  y e r i n d e n  r a s t  g e l e  a l ı n a n  n u m u n e l e r e  a i t  c r t - ' l a n a  f i z i k i  a n a 
l i z  d e  e r l e r i  v e  b u  n u m u n e l e r i n 5

a -  O l d u  u  g i b i
b -  İ ç e r i s i n d e k i  ü r ü n l e r i ( 2  y a p .  1 . t o ı r ı . )
c ~  K ö r l e r i n d e  y a n ı l a n  p o l i f e n o l  a n a l i z l e r i n e  a i t  d e ğ e r 

l e r  a ş a ğ ı d a k i  c e t v e l l e r d e  g ö s t e r i l m i ş t i r .

n f Ü l I U i T . n L k  İ H  1 1 Z İ K İ  A H A L I S L i - ' i !

â l . Y e r i d r  ü n  K a b a
K a b a d a

Ü r ü n K ö r
i  e k
l a o r a k

S a p  1 1  
Y a p r a k T o p .  İ J r u n

1 2 6 . 9 0  < - 0 . 3 0 1 1 . 9 0 3 4 . 6 0 1 6 . 7 0 1 . 5 0 3 3 . 8 0
C. 1 8 . 0 9  - 3 . 7 8 9 . 0 1 3 4 . 3 3 - 0 . 3 3 - . 6 7 - 7 . 9 0

3 3 0 . 1 0  1 7 . 0 9 8 . 8 1 2 8 . 3 6 - 1 . 3 6 3 , 0 9 3 3 . 9 1
4 1 9 . 6 4  2 3 . 0 9 9 . 6 3 3 6 . 2 7 1 3 . 3 6 1 . 6 4 - 9 , - 7
5 1 9 . 5 7  1  . 9 8 8 . 5 2 3 8 . 4 5 2 1 , 1 8 1 , 3 - - 3 . 0 9
6 1 6 . 0 0  1 2 . 9 0 7 . - 0 4  .  . - 0 2 4 . 8 0 - . 1 0 - 3 . - 0
7 1 6 . 0 1  1 9 . 3 6 3 .  1 3 7 . - 7 - 4 . 9 1 -  . 4 5 - 4 . 8 2
0 - 1 . 3 6  - 1 . 0 0 9 .  3 - 3  . 1 8 1 7 . 0 1 - , 4 5  ~ 1 3 1 . 1 3
9 1 9 . 6 0  İ d . 2 0 3 . 0 0  |  3  . 6 0 ^TTTto .̂ .  1 - s o . . ........ f - 8 . 6 0

1 0 1 6 . 4 5  - 0 . 9 1 1 1 .  1 2 “  3 6 . 6 4 - 4 . 3 e r 1 '  1 . 6 4  | - 8 . - 7  .
1 1 1 3 . 4 0  1 3 . 5 0 . 7 : 4 0  j f 3 9 . 3 0 29.30 2 . 5 0  ! - 0 .  0

) r  t a l a n - 1 9 . 8 2  1 9 . 1 9 9 . 2 6  j ’ 3 6 . 9 3  ! - 1 . 9 1  İ 2 . 1 6  i - 9 . 0 Q

O k s i t l e n e b i l i r  ( K u r u  HİS d d G Q i n  %  s ı  o l  an-a k  )  r ı a d d e  m i k t a r -
1  a r ı .

A l ı n  Y e r i Ü r ü n  (2 YİT.) -...  Kör.. . .  .
1 17.46 14.39 ...... 14.27
2 17.-8 14,88 14.-6
3 17.18 15.46 .. .  X4V39 ..

.4 17.06 15.06 [ 14.26
5 ____ ___ 17.32 1, .67 14.11

___ ü____  .. 1,7 r.6 0 14.65 14. .6
7 16.98 14. 32 15.05 .3 17.35 15.17 14.91
2.............. . 17.10 14.65 13792

12................ J • .  -  16.94 1 14.6,9 in.a.3 «

... . J ... 16.8? { 14.^6 tu 74304
Osiuii ."pa i _____ 17.-4 L 14.93 J

C e t v e l i n  t e t k i k i n d e n  ç ı k a n  s o n u ç  b i r  ö n e : k i  c e t v e l e  i l i ş k i n  
g ö r ü ş l e r i  t a m a m e n  d o  r u l n m a k t a d ı r .



Alınan çayın büyük bir ço unlu u 'ördür ve oksiti inebilir madde 
muhtevaları çok düşüktür.

Çaylıkların köre kaçmal-rı bir başka deyişle dinlenme 
u .ilin nedenleri kısaca söylenir.

1 Tip özelli i
2- Çırpma yapmak
3- Budama yapmamak veya zamansız budama, budama devrele

rini uzatmak
4- Uygun olmayan toprak ve iklim şartlarında çaycılık

yapmak 3- Kötü husat( Bilhassa makasla hasat)
Haşatın dikkatsizce ve kaba yapılması kültürel bakım tet- 

birlcriıin uygulanması ile yakından ilgilidir.
Kötü hasatla yolunan ve makasla deıin kırpılan ocaklar 

gittikçe daha sert (Selüloz,lif oranı yüksek) kart geç ve kısa 
boylu sürgün oluştururlar. Böyle durumlarda bo un araları daralır 
(rozetleşne) yapraklar küçülür.Toplamanın elle yapıldığı hallerde 
koparmada güçlük ç ekilir »yolunan yaprakların bayrak tabir edilen 
kısa sapları ocak ürerinde kalır.

Uygulamalar göstermiştirki son yıllarda y karıda bahsedi
len tolerans sınırı ciddi olarak aşılmak suretiyle kaba hasat yap 
ma e ilimi gelişmektedir. Toleransın ne ölçüde aşıldı ını 1973 
den bu yana elde mevcut rakamlardan yararlanarak nabul edilebilir 
bir hata payı ile saptamak,asa .ıda sayılan sebeplerle mümkün gö~ 
r üİmene k t e dir.

1- Çay ürününün fiziki analizi oldukça basit elmasına rağ
men henüz nasıl bir sistemle Kkspertiz sayımı yapılacağı saptan
mamıştır. Metod birli i yoktur.

2- Aynı yıl ayni görevin yürütülmesi için yükümlü eleman
lar ayni medotu farklı uygulamaktadırlar.

3- fiziki analizlerin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi 
için gerekli şartlar henüz saflanamamıştır.Çayda yaygın olan kaba 
hasat alırlık mi: tarım çok önemli miktarda etkilemektedir. Bir 
ocak dan bir de ..ada tomurcuklu iki yapraklı filiz k oban İdi kında 
27.9 Gram çay toplandı-i farzedjİse,bu miktar tom rcuklu üç yap
raklı sürgün ko'oaııldı ında 59.4 grama ve tomurcuklu 4 yapraklı 
sürgün kobarıldişi'ida ise 100 grama ulaşmaktadır.

Ürüne ilsve edilen bir yaprak Ü 113, ilave edilen iki yap
rak ise % 353 artış s a ■ "lam ak tadır.

Ancak böyle toplama,oluşacak yeni sürgünlerin teşekülünü 
engelledi .inden toplama peryodîarı azana'-ta topl :ma sayısı azal
makta, oca ırı köre kaçma e ilimi artrıa .ta ve tesükkül eden sürgün
lerde çiliz ve sert olmaktadır.

Sonuç olarak; Tarımsal Kültürel tedbirlerin iyi uygulanma
sıyla devamlı filiz oluşturacak sık sık toplanıp bol filizli ürün 
elde edilecek çay oca ı ihmal edilerek geç toplanmirts»bakımsız
lık ve seyrek hasatta kaybolan filiz veriminin de kaba hasat yap
mak suretiyle fazİnsiyle karşılanması cihetine gidilmektedir.



İyimser bir tahminle toleransla % 20 aşıldığı ü z rrin de 
mutabakat sa laııaı ı takdirde bu oran 1970-1937 Pro] ele s iyonları
nı deriştirerek bizi gelecek 10 yılda stok olmayacağı görüşüne 
götürmektedir.

1978-87 projeksiyonla ından tahmini %  20 miktarının dü
şülmesi ile elde edilen değerler aşağıda verilmiştir.

Üretim Projeksiyonu (1978-1987)

Yıllar Ur e t im Mikt arı (Ton)
1978 233.302
1979 -46.360
1980 259.418
1981 272.477
1982 ,................ 5̂İ4 . . .

1933 293.593
1984 311.651
1985 3-4.709
1986 337.767

.İ2âX.. 350.826

4- Maliyet ve Sorunları :
Çay Maliyet fiyatının tesbiti için henüz hangi hesaplama

tekni inin kullanılacağı saptanmamıştır.
1972 yılma k- der parite fiyatına benzer bir hesaplama 

sistemi kullanılmıştır.
1974 yılında ise maliyet, çay tarımında üreticinin uygu

ladığı- girdiler esas alınarak yapılan hesaplama kullanılmış,1975 
yılında da bu tekniğin getirdi i fiziki de erler dikkate alınmış 
tır.



3ir Dekar Çay Bahçesi Tesis Masrafları (1975)
— - -................................... . ■ '1 .................. 1. Yı: 2. Yıl ......  3.Yıl ;
İ şi.n. e v i Birimi Miktarı Birim fiatı Tutarı Kik t ,  Tutar Kik t Tutar
Arazi açma Y evmiye 7.45 58.00 432.10 i
Kri2Da, kök çıkarna t; 13.45 53.00 730.10
Teras,Kanal,yol yapımı M 10.10 58.00 585.10 i1
Ahır Gübresi Kg. 544.80 0.20 103.96
Ahır Gübresi verilmesi Yevmiye 0.66 46.00 30.36
T ohum Â.S-.......... 34.65 3.50 121.27
Tohum ekilmesi Yevmiye 1.51 46.00 69.46
01 Çapasi '!( ' 4.54 46.00 1-1.44 3.49 160.54 3.33 153.18
S e v r e 1 tine - T amaml ama u 45. öö 0.95 44.l5~
Ticari Gübre Kg. 1.10 51.60 56.76 79.28 137.20
Ticari gübre veriln si Yevmiye 46.00 0.67 30.82 0.60 27.60
Gübre nakli Kg. 0.05 51.60 2.58 79.28 3.96
Şekil B udaması Yevmiye 100.00 0.67 67.00

TOPLAM 2248.79 294.86 338.84

GBüiiL TOPLAM : Î448.79 + 338.84 * 294.86 = 2 382.49

Tesis Masraflarının % 5 den normal faizi 144.12
Genel İdare masrafları(Masraflar toplamının % 3 ü) 86.47
Çıplak arazi bedelinin % 5 i(Bir dekar 40.000 Tl.alınmıştır.) 1000.00

Toplam • • • 0 0 4113.08
Çaylımın ekonomik ömrü 60 yıl kabul edileıek 4113.08/60= 68.55 Tl »Tesis masrafları Amortis
man payıdır.



Üretim Masrafları

isin devi Birimi Miktarı Birim f'iat: Tutarı
Set onarımı Yevmiye 0.64 58.00 37.11
Çırpma...... Yevmiye 1 *52... .... 46.00“ 73.14
Ticari gübre Kg. .146 f ... 1.91 100.31
Ticari gübre veril, Yevmiye 0.05 46.00 >3.10
Ticari gübre nakli Yevmiye 0,40 46.00 18,40
Ahır gübresi Kg. 44?,5.3 . . ö.io 113,51 .

Ahır gebresi naili
ve verilmesi Yevmiye 0.38 16 . 00 16.88 .
Budama Yevmiye 0,46___ 100.00 . . 36.00
Hasat 1 i 14,39 46,00 661.34
Urun Hakli O.o9 46 „oo . . 31,74Çapalama 1......... ——

0.15 46 „ 00 11.50
Masraflar T o damı 1395,46 .

laiz . 63..77 .
%3 Sevk ve İdare giderleri 41.86
Arazi kirası(çıplak arazi de eri amortisman .) 1000.00
Tesis masrafları yiİlık-amortismanı 64.55
Yıllık masraflar toplamı 23^5,64
idde edilen ürün (Kg/'dek) 5-0.00
ürün maliyet (Kıs/Kg.) 4.95̂ İL
iîot: 1- Tesis ve üretim masraflarına ait fiziki de erler toplam
yaş çay ürününün % 90 mı veren '.ize /Trabzon ve Artvin illerinde 
141 işletme ile yapılan anket sonunda elde edilmiştir.Da .erler 
tartılı ortalamadır.

1- İşçi ücretleri Bölge Belediyelerinden alman rayiçler 
ortalamasıdır.

3- Girdi bedelleri piyasadan alınmıştır.
Kaynak; Çay Kurumu kayıtları . (Sadece Arazi değeri için rayiç

bedel alınmıştır)



Araştırmadan elde edilen fiziki değerler incelendiğinde. 
birçok tarınısal kültür tetbirlerine ait (ticari gebreleme hariç) 
girdi oranlarının düşük olduğu görülmektedir.  Bu; üreticilerimi
zin budama,çiftlik gübresi kullanımı ve benzeri kültürel tetbir- 
leri gere i  gibi uygulamadıklarını ortaya koymaktadır.Bu neden
lerledir ki hesaplama sunucu bulunan mali/et düşük olmaktadır.

Örneğin dekaı başına 3 birim işçilik olması gereken 
budama,bu işlem istenen biçimde yaşılmadı andan halen 0.86 birim 
işçilik olarak bulunmuştur.

Ülkemizde henüz tarımsal urünleıin bütünüyle bir arada 
düşünerek takip edilecek bir fiyat politikası yoktur. Bu sebeple 
Doğu Karadeniz Bölgesi tarımsal ürünlerinin fiyatları dengeli 
bir biçimde gelişm-inektedir.Çay tarımının geliştirilmesi için 
yakın geçmişe kadar destekleme ile yüksek tutulan çay alın fiyat
ları emsali  tarım ürün fiyatlarına kıyasla son yıllarda düşük 
tutulmuştur. Ancak alıra sırasında ürün normuna gösterilen dik
katsizlik bu düşüklükle ölçülemiyecok kadar fazladır.

8- Diğer Ülkelerde Durun ve İrdelenmesin
1) Doğal şartlar,dikim alanları ve üretin durumu;
Dünyada çay tarımı oldukça geniş enlen dereceleri ara

sındaki sahalara yayılmıştır.Çayın Kuzey yarın küredeki en yu
karı sınırı 42 .enlem derecesi,  Güney yarın kürede en alt sınırı 
ise 30. enlen deıecesi civarındadır.

Bu enlen dereceleri arasında çayın tarımının yapıldı ' ı  
ülkeleri inceledi inizde bunları üç ana gurupda toplayabiliriz.

a- Asya ve Okyanus memleketler gurubu
b- Afrika memleketler gurubu
c- Güney Amerika gurubu
Bu üç guruptan birincisine giren ülkeler sırasiyle Hin- 

disdan,Srilanka,Çin,Japonya»Endonozya,Bengaldeş,Tayland,Güney 
Vietnam,Malezya,Yeni Gine , ' ioısya.,Iran ve Türkiye1  dir.Türkiye ,
İran ve Kusya dışındaki ülkelerde çay yetiştiriciliği yönünden 
dünyanın en uygun iklim ve toprak şartları bulunmakta olup,ik
lim,bu ülkelerde bilhassa hatim olan muson rüzgarlarının getir
diği bol yağış ve nemli hava ile yüksek ısının etkil  ri  altında 
karekter kazanmaktadır.  Tropik iklim kuşamı içerisinde yer alan 
bu ülkelerde üretin çoğunlukla 3-10 ay hatta 12 ay devan etmek
tedir.

Asya ve Okyanus memleketleri birinci gurup içerisinde 
ve tropik iklim kuşa, a dışında bulunan Ausya,Iran ve ülkemizde 
çay ye tiştirilebilmesi mikroklimalar sebebiyle mümkün olmuştur.

Dünya çay üretiminin % 85,7 sini veren bu memleketler 
gurubunun dışında en fazla çayın üretildiği Kenyanıtı  içinde bu
lundu u Afrika memleketleri gurubu toplam çay üretiminin % 12 
sini sağlamaktadırlar.Toplam üretimin % 2,3 gibi küçük bir kıs
mının üretildi i  Gmey Amerika memleketleri gurubunda Arjantin 
en fazla çay üreten ülke durumundadır.
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Çeşitli  Ülkelerde Çay Dikin 
A1 an 1arı (1974)

ülke Adı Dikim Alanı (kek)
Üretin Miktarı 
Kuruçay (Ton)

Hindistan 360.108 455 o 996
Bengaldeş 42.649 47.550
Seylan 241.858 411.471
Endonezya 62.124 49.777
Japonya 55.500 94.832
Taylan 33.500 26.429
Çin 317.500 (Talimini) 29 i .  <-29
Rusya 74.700 71.300
Kenya 49.763 53,322
Uganda 19.0-35 22.376
Arjantin 35.000 27  0010
Tür-iye 28.782 46.500
Kaynak International tea Conmittee yıllık istatistik bülteni 

(1975)
Çay dikin alanı bakımından yukarıdaki tabiodanda görüle

ceği gibi Hindistan,Seylan,Çin,Rusya,Japonya,Kenya ve Endonezya 
başta gelen ülkeler olmaktadır.

Çay üre tini bakımından dünyadaki durun incelendi'inde 
her yıl  bir miktar artışın vuku buldu u gö -binektedi.  .Üretim 
rakamlarına bakacak olursak dikin alanındı olduğu gibi üretin 
miktarlarında det en büyük payın başta Hintisdan clmalc üzere Sey
lan, Çin,Japonya,Endonezya ve Kenya gibi belli  başlı  çay ülkele
rinde olduğu görülür.

çay üretimi yılda %  2,6 lık artışla 1974 den 1935 
yılına kadar 1.645.000 tona u'laşaca-.ı  tahmin edilmektedir.1972- 
1974 yıllarına kadar %  3,0 civarında artan üretin Afrika ülkele
rinde üretimin diğer ana asya üretici ülkelerden hızla artmasına 
rağmen gittikçe azalan bi.  oranda, gelişmektedir.

Ülkemiz gerek çay alanı miktarları ve gerekse üretim mik
tar lan bakımından başlıca çay tarım yapan ülkeler içine girmek
tedir.

Dünyada Çay Üretiminin geçmiş ve Gelecekteki 
Durumu s (1000.Ton)

Ülke Adı İŞSO-1962 1974-1974 19S0 ; 1985 i
Uzakdoğu ve 
Okyanusya 649.1 783.6 90S | 9.8.1 ... .
Afrika ......  54,3 ........... ....... , ..........156.6 411 . )  . .  .  2.78
Y ak 1  n D odu(T ürki.ve) 6,5. 44.2 _ „UU......
Güney Amerika .8,3 . 35.4 50...... .... 86.. .  .  {
Diğer Ülkeler _ . 153.£_______ -192.8 ,._,_2J£L.. .....
ÜÜnya Yekunu
İfflvnfllc Tı'e a O

851.6 1412.6
^ 0  rr> i .1  nu /  A h t 'ıM.:"



2) İşletmecilik Tipi ve Mülkiyet Durunu 2

Dünyanın belli başlı çay tarım yapılan ülkelerinde çay 
yetiştiricin i ve arazi mülkiyet kullanıİnanı farklılık arzet- 
mektedir.

Dünyada di kin alanı ve üretim miktarları bakırımda başta 
gelen Hindistan da çay yetiştiricin i,Devlet çaylıkları,büyük 
çay şirketlerinin sahip oldukları çaylıklar ve küçük üreticilerin 
sahi o olduğu çaylıklarda yapılmaktadır.Aynı şekilde dünyada çay 
üretiminde ikinci sırayı alan Srilankada da çay tarımı küçük iş
letmeler ve Büyük Çiftlikler de yapılmaktadır.Keza Afrika'nın en 
fazla üretimde bulunan ülkesi olan Kenyada da mevcut çaylıklar 
Hindistan ve Srilanka da oldu u gibi 3 değişik durun arz etmekte
dir .

Dünya çay üretiminin büyük bir kısmı»kalkınmada geri kal
mış ülkeler olan Hindisdan»Srilanka,Endonezya ve Kenya gibi ülke
lerdeki büyük şirketlerin mülkiyetinde bulunan çaylıklardan elde 
edilmektedir. Bu ülkelerde çay tarını dikimden haşata kadar tam 
ma nasiyle kontrol altında yapılmaktadır.İşçi ücretlerinin çok 
düşük olması ürünün maliyetini de düşürmektedir.

Çay tarımı bu ülkelerde kültürel tetbirlerin uygulanması 
ile en iyi düzeyde yapılmak tadır.Son yıllarda tesis edilen çay
lıklarda kİonal selekeiyonla elde edilmiş bulunan üstün vasifli 
tiplerin kullanıİmasına gayret edilmektedir.

Hasatta ürün normunun muhafazasına titizlik gösteriİnek
te »çaylıklarda azami vo. inin alınmasın?, temin için basat mümkün 
olan kısa gün aralıklarıyla yapılması ve bilhassa hasat ta tabla 
seviyesinin korunmasına ehemmiyetle dikkat edilmektedir.

Ülkemizde ürün ün aylara dağılmasından çoV farklı olarak 
bu ülkelerde ürün yıl boyunca aylara hatta günlere dağılım mun
tazam olmaktadır.ülkemizde aynı şartlara sahip komşu ülkelerde 
ise ürünün aylara dağılımı ülkemizden daha düzenli görülmektedir.

Ülkemiz çay üretiminin aylara dağılımı ve komşunuz çay 
ülkeleri ile diğer bazı ülkel erde ürünün aylara da 'ılımı;
Avlar,, İerki Rus v s.Iran. Güney Hindistan;Assam!DyasalandOcak - 4 ... 15çubaT - - - 5 - 16
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Kaynak: Tea Manufacture,C.h.Harler

Çay Kur mu Genel Müdüzlü;ü Kayıtları



Çay yetiştirici ülkelerin hemen herıen büyük bir kısmın
da, daha çok iklim şartlarının yarattığı izdiham dönemleri mevcut
tur»

Çay toplama devresi yılın 3-12 ayına yayılan ülkelerde 
bu izdiham daha hafif seyretmekte5 ülkenizle kısmen ayni şartla
ra sahip S.kusya ve İran’da ise daha ağır seyretmektedir.Ancak 
izdihamın ülkenizde daha ağır seyretmesi iklimin yanı sıra tarım
sal kültürel tadbi.leriıı uygulanmaması ile yakından ilgilidir.

3) Diğer ülkelerde bilhassa ihracata dönük üretim yapan 
ülkelerde çay alım fiyatları kuru çayın dünya boranlarındaki fi
yatlarına bağlı olarak tesbit edilmekte ve çoğunlakla üıün normu
na göre farklı alım fiyatları uygulanmaktadır.Hindistan4ın yük
sek rakımlı bölgesi olan Darjeelingte üretilen çay ile daha al
çak rakımlı Assam bölgelerinde üretilen çaylara farklı iiyat ö 
denmektedir. Bunun gibi Keayada çay alın fiyatı,üreticinin tes
lim ettiği ürünün kalitesinin ve bölgesindeki işletmenin tekno
lojik becerisinin ortaklaşa etkisi ile oluşmaktadır.

Gerek ürün alın fiyatlarının diğer ülkelerde düşük ol
ması ve gerekse işçi ücretlerinin az olması sonucunda ülkemize 
kıyasla kuru çay maliyetleri’ de düşük seviyede olmaktadır.

Çay üreten Bazı ülkelerin Kuru Çay Maliyet ve İhracat
Iiyatları (1974) :

Ülkenin Adı Mal i.y e t (T1./Kg.)Ort.ihracaat Fiatı Tl/Kg
Türkiye 44.- 5.30
Hindistan 15.- 16.59
Srilanka 13.- 13.09
Kenya 11.- 19.41
Malawi 0 # — 16.59
Kaynak ;1- Çay Kurumu Genel Müdürlü ü kayıtları

2- International tea committee yıllık istatistik bülteni 
(1975)

Ülkemizde kuru çayın maliyet f'iatı tablodanda görüleceği 
üzere diğer ülkelere uisbette çok yüksek olmakta buna karşılık 
ort.ihracaat fiatlurı diğer ülkelerden çok düşük olnaktadır.Yal
nız burada ülkemizden ihraç edilen çayların düşük kaliteli (toz) 
çaylar olduğunu beli, tımek gerekir.

4) İstihdam Durunu ;
Çay tarımının bilimsel bulgulare göre yapılmasının bilin

cine varmış birçok ülkelerde gerek çay tarımının geliştirilmesi 
ile ilgili bilimsel araştırmalar ve gerekse bu araştırmaların 
sonuçlarının yayımı çok büyük ciddiyetle s ur a ü r üİmektedir.

Seylan Çay •“•raştırma Enstitüsünün aşağıda verilen kadrosu 
bu konuya verilen önemi açıklanmasına yeterli görülmüştür.



Çay tarımın bütün safhalarında üreticinin eritilmesinin 
yanında teknik tedbirlerin uygulanmasında da azamî kontrol sağ
lanmaktadır .

Buna bir cLnek olarak Kenya'da çay haşatının teknik ele 
maniamın nezaretinde yapılması gösterilebilir,

Seylan Çay Araştırma Enstitüsü Personel Kadrosu :
ElemanlarKadro

Müdürlük 3 kişKMudür ve iki yardımcısı'
Zirai Kimya 10 Araştırıcı(6 sı akademik ka. iyere shp
Biyokimya
Entomoloji)

9 Araştırıcı(8 i 
6 Araştırıcı(4 Ü

î î

Si

Çay IIastalıkla-13 Araştırıcı( 
rı
Bitki fizyolo
jisi
Bitki Yetişti
riciliği 
İstatistik
Teknoloji
Alçak bölge 
İstasyonu 
Orta bölge 
İs tasyonu
Yayım servisi
Kütüphane

6 Araş,tırıcı( 4 ü : i

7 Araştırıcı(6 sı “

2 Araştırıcı (1 i "
8 Araştırıcı(4 u "

18 daştırıcı ve teknik eleman

11 ve

6 Danışman
3 Küküphaneci/Yuksek okul mezunu)

St.Coombs Araş- 3 Araştırıcı 
tırma Çiftliği
S t.Joachin Araş-3 Araştırici 
.tırma Çiftliği
Toplam Araştı-
rici sayısı
idare ve Yar
dımcı hizmet 
Gervisi

105 Personel 

36 Eleman

î î

î î

î î

î î

î ?

Muhasebeci, veznedar»tercüman »daktilograf»elektrikçi, 
ambar memuru gibi elemanlardan oluşan bu (36) personele işçiler 
dahil değildir.

Enstitü toplam personeli : 144 kişidir.

Kaynak ; The Tea Ouvarterly,Volüme 38,
Part 2, June 1967



III- ÜLKEMİZ OLMAKLARI!
1- Dikim Alanı Potansiyeli;
1975 yılında yapılan çaylık alan ölçümlerine göre 502. 

876 dekar olan çay dikim alanınız5 doğuda Sovyetler Birliği hu
dudundan başlamak suretiyle Araklı, Kareden, ey e kadar ufki hatta 
130 Km.ile Araklıdan batıda Fatsa kazasına kadar yine ufki hatla 
190 Km.kadar uzunlukta ve ortalama olarak 7-8 Km.genişliğin deki 
Sahanın içinde yer almaktadır.

Ekonomik çay yetiştiriciliği yapılacak saha olarak ka
bul edilen bölge içerisinde çaylık tesisine uygun olan arazilerin 
miktarının tesbiti çok zor olmakla birlikte 30-100 bin dekar eko
nomik olmıyan çay dikim s a: amız içerisinde yine ekonomik ol ılıya
cak şekilde çaycılık yapabilecek arazı miktarının 20-50 bin de
kar olmak üzere toplam olarak 100-150 bin dekar arazide daha çay 
tarımı yapılabileceği tahmin olunmaktadır.

2" Ve rim Pot ansiye 1 i ;
Mevcut çaylıklarımızın gerek tamamının tohumla tesis

edilmiş olması gerekse kültürel tetbirlerin tam olarak uygulan
maması sonucu urun verimleri ve ürünün kalitesi düşüktür.

Mevcut çaylıklarımızın üstün verin gücüne ve kalite po
tansiyeline sahip çelikle üretilmiş tiple..le değiştirilmesi ve 
çaylıklarımızda yapılacak olan İslah çalışmaları ile verimlerinin 
arttırılması olanakları mevcuttur.
IV- ÜRE i'İ M PROGRAMI:

1- GenelPolitika;
Dünyada çay ürününün büyük bir kısmını üre ton ve ihracı

nı yapan Hindistan ,Seylan ,Kenya,Çin Halk Cumhuriyeti ,Taiv/an ,Endo
nezya, Malawi ve Uganda ekonomik yönden geri kalmış ülkeler oldu'u 
için yaş çay ürününün maliyetleri ve diğer işçilik ücretleri do- 
layısiyie kuru çay maliyetleri ülkemize kıyasla çok düşük seviye
dedir,Bu ülkelerde ihracata dönük bir çay tarım politikası izlen
mektedir .Dünyada üretim hızının tüketim hızına oranla artış kay
detmesi nedeni ile de dünya K -ru çay stokları gittikçe artmakta
dır.Buna mukabil kuru çay fiyatları diğer malların fiyatlarına 
kıyasla bir artış kaydetmemektedir.

Ülkemizde yaş çay ürünü maliyetinin ve işçilik masrafla
rının çok fazla olması nedeni ile kuru çay maliyetleri çok yüksek 
seviye de seyretmektedir.Bu bakımdan ülkemizin Dünya Borsalarında 
diğer ülke çayları ile rekabet edeniyeceği bir gerçektir.

1963 yılına kadar çay ithal etme durumunda olan ülkemizde 
çay üretimi anılan yıldan sonra iç tüketim miktarının üzerinde 
seyretmeye başlamış ve her yıl meydana gelen kuru çay stoklarının 
eritilmesi sorununu do, urmuş ve sonunda çok cüzi fiyatlarla ihra
cat yapılmaya başlanmıştır.'

s9n yıllarda çok düşük fiyatlarla yapılan ihracatların raey- 
dana^.ge cirdıgi zarardan kurtulmak için ihracatın durdurulması ve 
iç tüketimin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.



13u durunda,çay tarım politikanızın,iç tüketimi karşılaya
bilecek biçimde çizilmesi esas alınmak kaynıyla, artan. üretim mik
tarının dış pazarlarda paketli ve paketsiz ihracatlarla değerlen
dirilmesi yoluna gidilmelidir.

Son hududlarını zorluysa çay üretim alanlarımızın geçmiş 
yıllardaki gibi artmayacağı düşünülürse Lir timin artışı çaylıkla
rımızdan birin sahadan urun artışına bağlı kalacağından çok ile
ri ki yıllarda artan tüketim miktarları seviyesi ıin altına düşmesi 
halinde kuruçay ithali yerine ürün verimini artırıcı tetbirierle 
iç tüketimin karşılanması gerekecektir.

S - T al e p__Ç alışma sı_ 2

Ülkenizde çay tüketimi gerek fert başına artan tüketim 
ve gerekse artan nüfusdan doğan bir iuzla bilhassa son 10 yıl içe
risinde yüksek bir düzeye eı-işmiştir.

U1 eniz son 10 yıllık Kuru Çay Tüketimi :
îODİşıp Tüketim Mğk.(Ton) Şahıs basına Tük.Gri

1966 13.081 1413
1967 14.735 433
1968 15.962 452
1969 16.794 499
1970 17.899 5-2
1971 19.834 560
1972 25.140 697
1973 31.134 808
1974 36.649 923
1975 42.513 1058 j

Kaynak2 Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiyede çay tüketimi 1960-76 yılları arasında doğrusal 

olarak artmış,1971 yılından sonra artış seyri hızlanmıştır.Ancak 
1971-75 yıllarında da artışlar orantılı yani bu yıllar trendi doğ
rusal dır. Tablodaki 1971-1.975 yıllarına ait-tüketim rakamları?- 
resmi kayıtlarla aralık ayı sonları itibariyle Tekel depoları 
dikkate alınarak bulunmuştur.

Daha öncede bahsedildiği gibi maliyet unsurunun ihracaatı 
kısıtlanası nedeni ile bu ser törde talep sadece iç tüketin olarak 
be İlmektedir.

İç tüketininiz geçmiş 10 yılda,artan nüfus ve şahıs başına 
tüketimin ortaklaşa oluşturdukları bir eğilimle artmıştır. Eu eği
limden yararlanarak yapılan gelecek yıllara ait projeksiyon aşağı
da verilmiştir.



Son 10 yıllık topları tüketin trendine göre 1907 yılına 
kadar çay tüketim projeksiyonu s

Yıll.ar | Tüketim Kuru Çay(Ton) Şahis başına düsen Gram
1978 46.817 1081
1979 49.932 1124
1930 53.047 1165
1981 56.162 1203
t . w.. ................................ 5̂ 77..,. _______________ 1-^3,

-- --------- ——ı

1983 62.392 ÎÎ70 ............
1984 65.507 1300
1935 68.622 1329
1986 71.737 1354
1987 74.853 1378

Gelecek yıllarda tüketilecek çay miktarının hesaplanması 
için şahıs başına tüketim miktarlarının artışı ve bu artışın nü
fus ile ilgisi dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki ikinci projek 
siyan geliştirilmiştir.

Yıllar
Şahıs Başına 
Tüket i. ı( Grn.)

Şahıs Başına Tüketimden 
hesaplanan Top.Tük.Mik.(ton)

1973 1161 50-277
1979 1-33 54,757
1980 1303 59 - 341
1981 1374 64.170
1982 .........  ...1.41i?.,_______ 69.210
1983 1516 74«461
1984 1586 79.385 {
1985 1657 85.589 ' !
1986 1728 91«534 i
1987 1799 97,725 i



İkinci projeksiyonla elde edilen tüketin değerleri bir 
önceki projeksiyonla elde edilenlerden daha yüksektir.Bu,şahıs 
başına tüketimin geçti iniz son 10 yılda toplam tüketimden daha 
iıızlı geliştiğini ortaya koymakta^Ancak ,bir kişinin içebileceği 
çay miktarının ülkeniz şartlarında bahsedilen hızlı artışa rağ
men belli bir seviyede duracağı iddia edilmektedir.Artışın nere
de duracağı hususu tartışma konusu olmakla birlikte genel eğilim 
1987 yılında tahmin olunan 1799 grama varılanıyocağı yolundadır, 
Bu nedenierdirki tüketin miktarları tahmini için daha güven ve
rici bulunan ve 1987 yılında 74.853 ton çay tüketilebileceği var
sayımını öngören birinci proj eksiyon rakamları esas alınmıştır.

Ülkemizde çay,meşrubat ve benzerlerine kıyasla sadece 
belli gelir guruplarına özel bir içki olmanaktadir.ilüfusumuzun 
büyük çoğunluğunu oluşturan ve hızla artan köylü ve işçi kesin
inde çay çok rağbet görmektedir.Gereken önenle üzerinde duruldu
ğunda çay tüketimi normal bir seyirle artışına devan edecektir, 
Belkide birinci projeksiyonda verilen 1987 yılına ait 74.853 ton 
(şahıs başına 1373 gram) rakamı aşılacaktır.

3- Üretin Projeksiyonu ile Tüketim Projeksiyonunun farkı 
sinTebı ı i e doğaç aFr̂ ur̂ a? ~ -

Ülkenizde bilhassa son 10 yıl içerisinde sürdürülen üre
tin ve mubayaa sisteminin devan edeceği varsayımına gör'' hesapla
nan üretin pro eksiyonunun tüketin projeksiyonu ile mukayeseli 
olarak durumu şöyledir.



Üretim ve Tüketim projek3iyonunun mukayesesi olarak durumu
(1978-1987) s

Yıllar(1) Tükotim(2)
Tüketim Karşılığı 
Yaş Çay(3) Üretim(4)

%20 daha 
İyi üretim(5

S t 
4-

ok D 
3

uru
6-3

mu (6)

) Yas Kuru Yaş Kuru
1978 46.817 212.805 2910628 233.302 78.823 17.341 20.497 4.509
1979 49.932 226.964 307.950 246.360 80.988 17.817 19.395 4.267
1980 53.047 241.123 324.273 259.418 83.150 18.293 18.295 4.025
1981 56.162 255 c 282 340,596 272.477 85.314 18.769 17.195 3.733
1982 59.277 269.441 356.918 285.534 87.477 19.245 16.093 3.540

. T3B3 ■- b'2'739’2' 283 c 6Ö0 373.241 ' 298.593 89.641 19.721 14c993 3.298
1984 65.507 297.759 389.564 311.651 91.805 20.197 13.872 3.056
1985 68.622 311.918 405 .@86 324.709 93.968 20.673 12.791 2.814
1986 71.737 326.077 422.209 337.767 96.132 21.149 11.690 2.572
1987 74.853 340.241 438.532 350.826 98.291 21.624 10.535 2.329



Tabloda görülen farklar ötedenberi s ura gelen ve kontrol 
altında tutulması olanağı bir turlu bulunamayan çay tarımının 
iyi planlanması ihtiyacının daha belirgin bir şekilde ortaya ko
yulması gereğini hissettirmektedir.Çok çeşitli nedenlerle plan
lanmasında güçlükler bulunan çay üretim hedefinin talebi aşması 
hususu kaçınılmazlığını koruduğu surece üretim fazlasına çare 
bulunması zorunluluğu ortadadır.

Çay adımlarında ürün normuna titizlik göste.ilmesi ha
linde tarımsal kültürel tetbirlerin uygulanması sonucu filiz ve
rini artacak ve kalite yükseleceğine.en tüketim artışları bekle
nenden fazla olacağı cihetle üretim fazlası bir dereceye kadar 
bu yolla eritılebilecektir.

Bunun dışında üretim fazlasının değişik teknolojik yön
temi- rle değişik tipicı-de çay imalatına sokulması veya çaydan 
başka yollarla yararlanılması suretiyle ihracattan doğacak za
rarları da azaltmak kaydiyle iç ve dış piyasalarda değerlendiril
mesi hususu üze.inde düşünülecek konulardır.Bu arada ülkemiz çay 
talebinin tam olarak karşılanması için dağıtımın iyileştirilmesi 
sonucunda tüketim miktarlarımda artışlar beklenebilir.

4- Çaylıklarınızdan kararnamelerle belirlenen ürün nor
muna uyma zorunluluğunun iyi takip edilebilme olanaklarına sahip 
olunacağını dikkate aldığımızda hasat edilecek ürünün iç tüketi
mi karşılayamayacağı ortaya çıkar.Ancak mevcut çaylık alanımızın, 
ülke olanakları kısmında izan edilen yörelerde 100-150 bin dekar 
kadar artırılabileceği ile mevcut çaylıklarımızda yapılacak ıs
lah çalışmaları ile ürün verimi ve miktarı artırılarak çay tarı
mı politikanızda belirlemeye çalıştığıma.z iç tüketime göre üre
timin düzenlenmesi pirensibi gerçekleşebilir.

Üretim Projeksiyonunun Değeri ; 
(1975 Ürün Piatı e 750)

Yıllar
Üretim 
Mil: t. (Ton)

Üretimin 1000 i 
Değeri (Tl. )

1978 291.628 2.107.210
1979 307.950 2.309.625
1900 324.273 2.432.047
1981 340.596 2.554.700
1982 356.918 2.676.835
1983 373.241 2.799.307
1984 389.564 2.921.730
1985 405.386 3.044.145
1906 422.209 3.166.367

1907 438.532 3.238.990
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5- Uygulanması Gereken Teknoloji j
Ülkemizde çay tarımının her safhasında,zaman zaman hata- 

lı ve yanlış uygulamalar görülmektedir.
Eu raporda mevcut durum baslığı altında izah edilen çay 

yetiştiriciliği sisteminin aynen uygulanması gerekmektedir.
Mevcut çaylıkların dikimindeki hataların doğurduğu so

runları görerek5 sık dikilen yerlerde bilhassa budama devrelerin
de seyreltmeler yapılması ve diğer bitkilerin çaylıklardan sökü
lerek atılması suretiyle dikimdeki hatalar nisbeten telafi edile
bilir.

Bunun yanında çelikle üretim sonucunda elde edilmiş fi
danlarla çaylıkların zamanla yenilenmeleri böylece veriri ve kali
tenin artırılması cihetine gidilmesi gerekir.

V- YATIRIM PROGPAMI :
Çay Tarımının Gelişti, ilmesi Projesi Programı;
Mevcut durum ve tıkanıklar bölümünde ele alman ülkemi

zin çay yetiştiricin inde ortaya çıkan sorunları çözümlemek mak
sadıyla çay tarımının gelişti ilmesi projesi hazırlanmıştır.

1975 yılında Çay Kurumu Genel Müdürlü, ü emri ile bir ko
misyon tarafından hazırlanan proje ana ilice olarak 4 hedefi amaç
lamaktadır.

1- Selekaiyon ve ıslan çalışmaları joluyla elde edilecek 
yüksek vasıflı tiplerle çaylıklarımızı yenilemek suretiyle5 brim 
alsından alınacak ürün miktarını yükseltmek ve çay ürünü kalitesi
ni artırmak.

2- Ülkemiz çay sahalarındaki toprakların,bitki besin ele
mentleri muhtevalarını vo fiziki yapılarını tesbit ederek; kulla
nılacak gübre çeşit ve miktarını saptamak ile çaylıklarımızda ve
rim ve kaliteyi artırmak ve gereğinden fazla gübre tüketimini ön
lemek,çay topraklarında verimliliğin devamını sağlamak,

3- Yaşlı çaylıkların Çay Kurunu ve üretici olanakları ile 
budanması suretiyle; malî ve teknik imkânsızlıkları nedeniyle üre
tici tarafından gerekti i şekilde yapılamayan budama işlerinde 
üreticiye yardımda bulunmak,teknik esasların uygun bir şekilde 
yapılan b dama neticesinde norma uygun nitelikte ürün haşatını sağlamak.

4- Demonstratif çalışmalar Ve diğer yollarla yayımda bulun
mak suretiyle üreticilere teknik tarım yöntemlerini benimsetmek 
bu surette ürün normunu iyileştirmek ve kaliteyi yükseltmek,

Bu 4 amaca aöııük olarak proje uyarınca Çay Araştırma Ensti
tüsünce sürdürülmekte olan projelere lıız verilecek ve biten pro
jelerin sonuçlarının yayımı sağlanacaktır.

Projenin uygulanmasında etkinliğin artması maksadıyle Çay 
Plantasyon alanı 3 bölgeye ayrılmış ve bilhassa toprak örnekleri
nin alınması ve klonal seleksiyonun ilk aşaması olan üretici çay
lıklarından tip seçimi çalışmalarında her yıl olanakların bir böl
gede teksif edilmesi uygun görülmüştür.



Proje; Çay Araştırma Enstitüsünce yürütülmekte olan klo- 
nal seleksiyon projesi çalışmalarını da içine almaktadır.

Projenin metodunda ilk aşama olarak üretici çaylıkların
dan tip seçimi ve seçilen tiplerin budanıp çeliklenecek şekilde 
Çay Araştırma Enstitüsüne aktarılarak dikilmesi çalışmaları ola- • 
mkbelirlenmiştir.Çelik tavalarında ve yetiştirme parsellerinde 
çeşitli seleksiyon çalışmaları ile verim,kalite ve diğer vasıf
ları itibariyle yüksek delerlere sahip tipler tesbit edilecektir.

Değişik seleksiyon safhalarında tiplerin her yıl,
1- Gelişmeleri,verimleri
2- Sürgün ve banji peryodları
3- Ürünlerin anzira, aktiviteleri,kloroform test durumları 

ve polifenol analizleri,kafein muhtevaları ve ekstrakt oranları.
4- Hastalık ve haşarelere mukavemet ile kuraklık ve dona 

dayanıklıkları tesbit edilecek.
5“ İşlenen ürünlerinin tadını yapılacaktır.
Mevcut topraklarımızın bitki besin elemetleri muhtevala

rını vo fiziki yapılarının tesbıti için üretici çaylıklarından 
alınacak olan toprak örneklerinin Çay Araştırına. Enstitüsü toprak 
1ab ara tuv arın d a;

1- Tekstür,PH
2- H,P,K,Ca,Mg
3- Organik madde tayinleri ve test.ti yapılacaktır.
Alınan sonuçlar değerlendirilerek gübre çeşitve miktarı 

ile diğer beslenme ile ilgili çareler saptanacaktır.
Yaslı çayların Kuıum olanakları ite 5 yıllık bir program 

içerisinde her yıl 40.000 dekarın budanması programlanmıştır.Her 
çay alım yeri bölgesinde yılda 40 dekar çaylığın 5 işçi ile bu
danması ile tahakkuk ettirilecektir.Budama için hazırlanacak iş
çilik ücretinin yarısı o yılki çay ürünü parasınmdan kesilmek 
suretiyle alınacaktır.

Eğitsel faliyetler altında; hor Fabrika sahasında üreti
cilerin teknik tarımsal tedbirleri görerek eğitilmeleri maîcsadiy
le çay bahçeleri seçilecektir.

Seçilecek, olan bu demonstrasyon bahçelerinde üreticilerin 
uygulamalarının yanında araştırma sonuçlarını da içine alan kül
türel tedbiılsr uygulanarak sonuçlar ilân edilecektir.

Diğer yayın vasıtalarından eğitici filimlerin çekilmesi, 
dış kaynaklı tarımsal maksatla çekilen fliml rin temini ile üre
ticilerin eğitilmeleri sağlanacaktır.

Projenin kuruluş tarihi s 1975
Uygulama alanı % Çay Plantasyon sahası
Süresi s 10 Yıl
Ödenek s 1976 yılı için 27.310.000 Tl.

1981 yılına kadar her yıl 
20.075.000 Tl.

ödeneğin keynağı; Çay Kur Genel Müdürlüğü



Projeden beklenen yararlar;
1- Elde edilecek sıhhatli donelerle yapılacak olan üre

tiri planlarının gerçeklenmesi olanakları artırılacak,
2- Prim alandan ürün miktarı ve kalitesi artacak.
3- Mevcut bahçelerin verimli ve kaliteli tiplerle değiş

ti, ilmesi hen brinı alandan elde erilen ürün miktarını % 100 e ya
kın artıracağı gibi,ürünün kalitesindeki artış ile Kuru Çay Kali
tesinde de yükselme!; r görülecektir.

4- Toprakların verimlilik teabiti çalışmalardan sonra 
çay tarımına uygun olmıyan sahaların diğer tarım ürünlerine tah
sisi sağlanacak dolayısıyle bölgenin dışa bağımlılığı azalacaktır.

5- Üreticilerin çeşitli eğitim ve yayın çalışmaları ile 
çay yetiştiriciliği hususunda aydınlanmaları sağlanacak dolayı- 
siyle kaliteli ürün artışı yanında Çay Kuıura.ı ile üretici münase
betlerinde bilhassa alın yönünden mevcut sorunlar azalacaktır.

Projenin uygulanabilmesi için Çay Kurumu Genel Müdürlü
ğü bünyesindeki teknik elemanlar; ilâveten 50 adet Ziraat Yüksek 
Mühendisi ve 200 adet Tarım Teknisyenine ihtiyaç vardır.

VI- ALI .UMASI OiIGÖ, ÜLEh TkDBIRLEE ;
1- Ülkemizde çay tarımı yapılan saha,mevcut durun ve tı

kanıklıklar bahsinde izah edildiği gibi çeşitli nedenlerle ekono
mi.': çay yetiştiriciliği ya pil ab il e eda lan m dışına taşmış, durumda
dır.

Ote yandan mevcut çaylıklarımızdan alınan ürün miktarı
nın önümüzdeki yıllarda yurt içi talebini karsılıyacak olduğu, 
eğer iç tüketimde büyük artışlar görülürse bu artışların mevcut 
çaylıkların ıslah ve kültürel tedbirlerin alınması ile karşılana
bileceği düşünülmektedir.Bu bakımdan mevcut çaylık alanların 1982 
yılına kadar dondurulması gerekmektedir.

2- Çay dikim alanının miktarı yönünden gerek mevcut kayıt
lar ,üreticilerden alman beyannameler ve gerekse yeni ölçümlere 
rağmen tutarsızlıklar mevcuttur.Bu ba’.ımdan hava fotoğraflarından 
yararlanılarak 'esin çaylık alanı miktarının ve çay tarımına el
verişli alanların tesbiti zorunludur.

3- Mevcut çaylıklarımızın bilhassa sık dikilmiş »verimsiz 
ve yaşlı olanlarının biran önce kİon al seleksiycnla elde edilmiş 
tiplerle değiştirilmelerini sağlamak naksatiyle halen Çay Araştır
ma Enstitüsü tarafından yürütülen klonal seleksiyon projesinin 
hızlandırılması gerekmektedir.Bunun için Çay Araştırma Enstitüsü
nün tekni: elaman ve diğer olanaklar yönünden desteklenmesi,genç 
dinamik ve araştırma bilgisine şahin teknik elemanlarla mevcut 
kadroların doldu, ulması zarureti vardır.İleri,.i yıllarda çaylık 
tesisine izin verilmesi halindej seleksiyonla elde edilecek tip
lerin kullanılması şartı getirilmeli ve yine bu ihtimal göz önüne 
alınarak teras ile hec(hedge) dikim tarzı uygunluğunu konu eden 
araştırmalar yapılmalıdır*.

Her konuda olduğu gibi çay yetiştiricin i konusunda da bi
lim ,tartışılmazlığını korur.Bu balcından bilimsel araştırmalara 
hız verilmesinin gereği yanında,araştırma sonuçlarının yayımı ve 
uygulamaya konulması ülkemiz çay yetişti., içilişinde çok önem ve
rilmesi gereken konuların başında gelmelidir.



Diğer ülkelerdeki,özellikle Kenya'daki örneklerine baka
rak Çay Araştırma Enstitüsüne hukuki ve malî yeni bir biçim ka
zandırmak gereklidir»

Müstakil Araştırma Enstitüsü haline getirilmek suretiyle 
çay üreticilerinin çay gelirlerinin % 0,5 katkı paylarıyla finan
se edilecek Çay Araştırma Enstitüsü,teşkil edilecek araştırına ku
rulunun yönetiminde,özerk ve daha esnek hareket edebilecek , teknik 
eleman ,alet 9ekipman ,arazi bakımla::ından daha iyi imkânlara kavuşacak ,bünyesinde oluşturulacak Eğitim Merkezinde,ileri de çay 
eksperi,çay imalatçısı ve çayın diğer teknik konularında çalışa
cak bütün teknik elemanların yetiştirilmesi bu iş içinde özellik
le çayı benimseyen lise dengi okul mezunu tarım teknisyenlerinin 
eğitilmeleri sağlanmalıdır» Bu eğitim merkezinde yayın faaliyet
lerinde kullanılmak üzene çeşitli flim slayt ve broşürler hazır
lanmalı dır »Bölgelerden seçilecek önder çay üreticilerinin ve iş
çilerin de eğitimleri bina,arazi,alet ve ekipman bakımından mü
cehhez bu eğitim merkezinde yapılmalıdır.

4- Cay tarımında en önemli kültürel tedbir olarak bili
nen budananın» çay üreticileri tarafından gereği gibi yapılmadı
ğı bir gerçektir.

Budamanın gerektiği şekilde yapılmamasının nedenleri çok 
olmakla birlikte esas olarak budamanın zor ve ancak kalifiye iş
çiler tarafından gerektiği gibi yapılabilecek bir teknik uygula
ma olması,üreticilerin budama konusunda gereği gibi eğitilmemiş 
olmaları ve budamanın masraflı bir iş olması gösterilebilir.

Bu bakımdan budamanın mutlak suretle uyulması gere]:en 
bir tedbir olduğunu dikkate alarak çay kururunun üretici çaylık
larının budanması konusuna gereken önemi vererek işin bizzat ya
pılmasını üstlenmesi gerekmektedir.

Bunun için her alım yerinde 5 budama işçisi görevlendi
rilerek bölgenin durumuna göre Kasın-Aralık ve ya Şubat-Mart ay
larına rastlayan kampanya dışındaki zamanlarda en az 40 dekar 
çaylığın budanması sağlanmalıdır.

Budamada kullanılan işçilik masrafının yarısını üretici
lere ödenecek o yıla ait ürün bedelinden kesmek suretiyle Çay 
Kurumu geri alabilir.

Ça^r Korununun kontrolü altında usulüne uygun biçimde ya
pılabileceği dikkate alındığında budamadan beklenen filiz verimi 
s ağlanmı§ olacaktır.

5- Mevcut çaylıklarımızın toprak verimliliklerini belir
lemek için toprak tahlillerinde gerekli eleman ve ekipman ihti
yaçlarını karşılamak ve süratle çalışmalara başlamak gerekir.

Yapılacak olan toprak analizleri sonuçlarına göre gebre 
tavsiyelerinde bulunmak ve gerekirse bölgesel uygulamalara geç
menin yanında bazı bölgelerde çayla birlikte diğer ürünlerin ye
tiştirilmesi olanaklarının artırılması sonucu üreticilerin tek 
yönlü bir tarımdan kurtarıİmasını sağlamak gerekir.

6- Üreticilerin çay tarımı ve hatta çayın fabrikasyonu 
konularında eğitilmelerinin sağlanması gerekmektedir.



Her konuda olduğu gibi çayda da diğer ülkelerde tatbik 
edilen met odİarın görülmesi,izlenmesi ve sorunlara karşı uygula
dıkları tedbirlerin yerinde tetkiki için dış ülkelere teknik se
yahat düzenlenmesinde yararlar vardır.Her yıl çay tarımı konusun
da çalışmalarda bulunacak olan teknik elemanlardan bir kısmı ile 
üreticilerden bir gurubun dış ülkelere gönderilerek çay tarımı
nın diğer ülkelerde nasıl yapıldığını yerinde izlemeleri gerek
mektedir.

7- Çay alıra politikasına yenilikler getirilmesi gerek
mektedir.

Yaş çay alınılan butun bölgede çok büyük sıkıntılar ve 
zorluklar içerisinde sürdürüldüğü herkesçe bilinen bir gerçektir. 
Diğer hiç bir üründe görülmemiş şekilde çay alimiarında gerek 
üreticiler ve gerekse Çay Kurumu birçok zorluklarla karşılaşmak
tadır.

Gerek çay tarımı ve gerekse çay fabrikasyonu içerisinde 
büyük sorunlar doğuran bir işlem durumuna gelmiş olan çay alimi
nin mutlaka yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Asıl gaye üretilen çayın hiç bir zorlukla karşılaşmadan 
alım-satını olduğuna göre; ürünün alım yerine getirilmesinden ön
ce ve alım yerine getirildikten sonra alınması gereken tedbirle
ri ayırarak meseleye ç ö z üm  getirmek gerekir.

Önceli.'.le alınacak tarımsal tedbirlerle üreticinin hasat 
edeceği ürünün daha fazla tomurcuklu ve körpe filizler ihtiva et
mesi sağlanmalı dır.Dunun için budama,ahırgübresi tatbikatı ve di
ğer kültürel tedbirlerle bilhassa kör durunda olan çaylıkların 
iyileştirilmesi gerekmektedir.Üreticilerin sık toplamalar ile 
hem daha körpe ve heııde daha fazla ürün haşatını sağlıyabilecek- 
lerine inanmalarının temini için tarımsal yayın ve eğitim çalış- 
maların a hız ve riİme1i di r.

Hasat edildikten sonra alın yerine getirilen ürünün ka
ba olması halinde seçilerek düzeltilmesinin çok zor bir işlem ol
ması dolayısiyle ürünün standartlarına uygun şekilde toplanmasına 
dönük tedbirler almak gerekir.Bu bakımdan alım yerinde ve alım 
yerinden önce alınacak bütiin tedbirler ürunüıı hasat edilmesi anı
na kadar tesir edilecek şekilde planlanmalıdır.

Çay almalarından önce karar altına alınacak plan bütün 
tedbirlerin uygulalabilir olması üzerinde çok titizlikle durmak 
gerekir.Uygulanması mevcut durum ve şartlarda zor olan tedbirler
le işe başlamak ve sonradan vaz geçmek ve kararsızlığa düşmek uy
gulanabilir tedbirlerde bile sorunlar çıkmasına neden olabilir.
Bu bakımdan tutarlı ve kararlı bir alım politikası ile bölgeler 
arasında yeknesaklığı sağlıyacak şekilde alımı yürütmek gerekmek
tedir.

Her ne suretle olursa olsun alım yerlerinde alımın durdu
rulmasına manı olmamalı,alı m yerinin devamlı alım yapacak şekil
de açık bulundurulması sağlanmalı ve üretici alım yerinde bekle
tilmemelidir.

Bu güne kadar Çay Fabrikalarına baklı olarak yürütülmekte 
olan çay urunu alımı islerinin fabrikaların bünyesinden ayrılması 
zorunludur.



Çay aliminin t arını teşkilâtı eliyle yapılması saklanmalı dır. Bu; 
Fabrikaların imalâta daha çok önen vermelerine olanak hazırlaya
cak gibi aslında tarımsal bir tedbir olan hasatla alım işlerinin 
bir elden yürütülmesi temin edilmiş olacaktır.

Alımda ortaya çıkan en büyük sorun ürünün ekspertiz 
edilmesi ve teksper üretici ilişkilerinin düzenlenmesi olup bu 
bakımdan eksperlik müesseselerinin tan olarak ele alınarak yeni
den düzenlenmesi gere i vardır.

Bunun için halen işçi statüsünde çalışmakta olan eks
perlerin yerine tarım teknisyenlerinin eksper olarak istihdamı 
zorunluluğu vardır.Bu maksatla tarım teknisyenlerini eksper ola
rak eğitilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Çay alınım yürütecek elemanların lisedengi okulu 
Tarım Meslek lisesi mezunu olmaları büyük fayda saklayacaktır. 
Ancak ihtiyaç duy .ilan sektörün devamlılık arzetmemesi kısa zaman
da doymuşlu a erişeceği hesaba katılarak,esasen ihtiyaç duyulma
yan bir okul ile ihtiyacı karşılamağa gitmek dotru olmayacaktır.

Temel tarım bilgi ve prati i kazandırılan Tarım Teknis
yenleri,6-9 aylık bir süre boyunca e' itime alındıklarında çay 
eksperi olarak istihdam edilebilirler.

Yukarıda luzüm olmadı ı belirtilen eksperlik okulu 
gibi benzeri okulların veya bir yüksek okulun açılması yersiz ve 
gereksizdir,

8-ürünün alım fiatının tesbiti için yapılacak çalışmala
rın bir prensibe bağlanması gerekmekte olup şimdiye kadar tatbik 
edilen her yıl ayrı ayrı esaslardan gidilerek ürün maliyetihesap
lama' hususu bir çok karışıklıklar doğurmaktadır.Bu nedenle mali
yet hesaplamalarında her yıl üreticinin kullandığı girdileri dik
kate almak ve buna ba lı olarak ta alın fiyatının tesbitinde pari- 
te fiyatından yararlanmak gerekmektedir.

■ Diğer taraftan çay alım fiyatlarının tesbititlin, diğer ' 
ürünlerde olduğu gibi kaliteli ürüne yüksek,kaba ürüne az fiyat 
taktir etmek suretiyle farklı fiyat uygulamaları ile uygun stan
dartta urun veren üreticilerin mağduriyeti önlenmelidir.

Ayrıca ürünün geçmiş yıllarda olduğu gibi çift fiyat 
uygulaması ile farklı bas fiyatlarla alınmasında fayda vardır.

Gerek ürünün aylara göre farklı fiyatlarla alınması 
ve gerekse ürün normuna göre farklı fiyatlar takdir edilerek 
alınması için her alım yerine teslim edilen üründen alınan numu
nelerden yapılan fiziki analizlerin muftlaka çok ciddi bir titiz
likle yürütülmeleri gerekmektedir.

Her alın yerinden usulüne göre alınan nümüneler bir 
torba ile analiz merkezlerine günlük olarak getirilmeli ve bir 
gün analizi yapılarak tesbit olunacak bu fiziki duruna göre her 
alım yerine günler itibariyle ayrı fiyat verilmesi veya ortalama
lar alarak alım yerleri itibariyle alım fiyatı uygulamasına çok 
yararlı olacağı düşünülen denemeye de er bir uygulamadır.Verilen 
alım fiyatı günler İtibariyle fabrika ve alım yerinde ilân olun
ma! t dı r*.



9-Ürün Normu ve Analiz Sistemi ; ideal çay ürünü taze, 
dolgun,iri bir tomurcukla bunu takiben taze ve körpe nitelikte 1. 
ve 2.yaprakların oluşturdu u bir iılizdir.Ancak çay haşatına pra
tiklik kazandırmak ve Ülkeniz çaylıklarının halihazır durumunu % 
çay üreticilerinin alışkanlıklarını,çay toplayıcıların ehliyetle
rini de hesaba katarak bu ürün normuna belli bir tolerans getir
mek zorunluluğu vardır.

Bu tolerans aşa ıda izah edilecek fiziki analizde 
%25 oranını açmamalıdır.El ve göz hata payı olan tolerans tanınır
ken üreticilerin dolgun tomurcuklu filiz haşatına bilhassa yönel
meleri ve bunan için gerekli tarımsal tedbirleri almaları şartdrr„ 
Devlet bu tedbirlerin alınıp uygulanmasında üreticiye yardımcı 
olmalıdır.

Fizik Analiz Sistemi ;
Analiz edilecek çay,yığını en iyi biçimde temsil ede

cek olmalı,gerekirse birden fazla numune üzerinde çalışılmalı dır0
Alman 100 gramlık numunelerin yukarıda anlatılan ürün 

(2 yaprak 1 tomurcuklu)kısmı ayrılmalı,daha uz n sürgünlerin ucun
daki ürün kısımları da koparılarak ayrılan bu kısma katılmalıdır. 
Bu suretle seçilen 2 yapraklı tomurcuklu ürün on az 75 gram(%75) 
ve yanlışlıkla koparıldı ı kabul edilen di er vegetatif akşamın 
en fazla 25 gram (%25)olmalı dır.

10- Bölgede çaydan elde edilen ve genellikle tüketim 
mallarına ve büyük şehirlerdeki inşaat sektörüne kayan gelirin 
tasarruf yoluyla ve birleştirilmesi suretiyle bölge gelişmesinde 
kullanılması için sanat sektörüne kanalize edilmesi hususunun 
planlanması ve devletçe teşvik edilmesi zarureti vardır,

11- Birinci sorgun devresindeki yı ılının azaltılması 
ve daha az yı ılımlı günlere yayılması için*

a- Yığılımın a ır olaraksey retti i günlerle di er 
günler' de farklı fiyat uygulanması;,

b- Mayis ayı sonuna kadar teslim edilen çayın parası
nın akabindeki günlerde ödenmesinin getirdi i kötü a\ıskanlığın 
giderilmesi için birinci sürgün devresinin on gün sonrasına kadar 
satın alınan çay*m parasının müteakip günlerde ödenmesinin,

c- Bir çay teslim programı hazırlanarak üreticinin 
çayının alımyerlerirıde bekletilmeksizin ve fakat bu pro ram dişin a 
taşmaksızm satinalınmasının sağlanması cihetine gidilmelidir,

12- Üreticilerin bir yerde işletmelerde işçi oldu, u 
da kabul edilerek*

1-Üreticinin alın terinin ve isçinin el eme inin daha 
iyi de erlendirilıuesi ,

2-Çay işletmelerinin daha kârlı ve daha verimli çalış
masını temin etmek,

3-Devlet-Üretici ilişkilerine belli oranda da olsa 
ferahlık getirmek,

4--Çay işleyen tek kuruluş durumunda olan Çay Kurumu 
ile rekabet sa lanması ve Çay Kurumunda prodüktivitenin arttırıl
ması ve itici bir güç olması bakımından,Bir bölgedeki üreticile
rin salt ço unlu unun müracaatı halinde mevcut Fabrikaların o böl
ge üreticilerine devri veya yeni bir çay fabrika yapma olana ı sa - 
lanması cihetine gidilmelidir.Bu fabrikalara o fabrikada çalışan 
memur ve isçilerin de pay sahibi olarak katılmasına olanak saptan
malı dır. Bunun tamamlanabilmesi için Devletin kredi olanaklarını 
seferber etmesi gereklidir.



IV. PLAN DÖN3Mİ 

ÇAY SANAYİ ALT KOMİSYONU RAPORU



Sanayi Alt Komisyonu Üyeleri

Başkan : Tuncer ERGÜVSN 
Raportör : Hamit Vanlı

Üyeler : Prof.Dr. Sait Tahsin Tekeli +
Prof.Dr. İsmail Karayaİçin -

Prof.Dr. Turan Güneş -
Doç.Dr. Mehmet Bülbül -
Doç.Dr. İlyas Kurtuluş Tuncer -

Doç.Dr. Ataç Soysal -
Dr. Bülent Kaptan -

Şeref Özgül -
Savaş Toprak -
Ümit Ülkü +
Adnan özaktaş +
İzzettin Sallı +
Ahmet Tunavelioğlu -

Orhan Minisker +
Asım Zihnioğlu -

Fevzi Özgür -
Yıldız Ünver -
Mustafa Berk +
Mehmet Makinaoı +
Levent Bağoı +
Fuat Çilingiroğlu -
Reşat Uçak +
Rahmi Rakıcı +
Erdoğan Giritlieğlu +
Oktay Beken -f
Haşan Şatıroğlu +
Hayri Pirimoğlu +
İsmail Doğru +
Nahit Girit +
Ali Ardal +
Nurhan Yılmaz +
Eyüp Özkan +
Haşan Cavrar +
Nejat Ural +
Hamza Demire1 -
Oktay Türeci +
İlker Hacıgençalioğlu +
Kenan Demirçay +
Mustafa Eilsel +

Not: Ad ve soyadları bulunan sayın fiyel :r Komisyon çalışmalarına 
davet edilmişlerdir. (-) işaretliler hiç iştirak etmemişler
dir.



Giriş,

Dördüncü 5 yıllık plân hazırlıkları için kurulan "Çay özel İhtisas 
Komisyonu Sanayi Alt Komisyonu" D.P.T. tarafından çağrılan üyelerin katılma
sıyla Alt Komisyonun ilk toplantısında görev dağıtımı yapılmış ve hazırlanan 
taslak rapor 29/7/1976 günü üyelere sunulmuş.

Taslak rapor üzerinde belirtilen yeni görüşler, tenkiller ve temen
niler yeniden değerlendirmeye alınarak raporun daha gerçekçi bir görüşle tan
zim imkânı sağlanmış ve 16/8/1976 tarihli toplantıda yeniden değerlendirilmiş
tir. İkinci toplantıdaki yapılan toplu değerlendirmeler ışığı altında tekrar 
incelenmesi gereken hususlarada yer verilerek raporun son şekli verilmiştir.

Yazılı olarak görüşlerini bildiren veya bazı hususlara iştirak etme
yen sayın üyelerin raporları ekte verilmiştir. Ancak prodüktivite konusuna 
M.P.M. nin sektörde fiilen araştırma yapması nedeniyle değerlendirme yapılma
mıştır.

Raporun hazırlanmasında daha çok tatbikatçılardan yararlanılmıştır. 
Bazı eksikliklerin görülebilmesine rağmen gerçekçi bir görüşle sorunlara ba
kıldığını söyliyebiliriz.

Belirtilen ve diğer noksanlıklarında ilerde giderileceğine inanarak 
raporun hazırlanmasında katkılarda bulunan bütün görevlilere teşekkürlerimi 
sunmayı görev sayıyor ve saygılar sunarım.

Tuncer ERGÜVEN 
Çayeli Çay Fabrikası Müdürü 
Sanayi Alt Komisyonu Başkanı
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II- MEVCUT DURUK

I- Sektörün kuruluşu

Sektörde faaliyet ger teren kuruluş Çay Kurumu Genel Müdürlüğüdür. 
Çay Kurumu Genel Müdürlüğü o/12/1971 tarihinde 1497 sayılı kanun gereği 
kurulmuş ve l/3/l973 tu fiili göreve başlamış, tüzel kişiliğe sahip, faa
liyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi dev
let teşekkülüdür.

Teşekkül merkezi Rize'dir. Teşekkül İşletmeleri 34 adet kuruşay 
İmalat İşletmeleri ve 3 adet paketleme tesisleri ile Çay Araştırma Ensti
tüsü ve 1 adet hakim Onarım Atölyeleri Müdürlüğünden ibarettir.

Paketleme Fabrikaları Ankara, İstanbul ve Rize'de, Kuruşay İşlet
meleri ise kesif olarak Araklı, Kemalpaşa,Trabzon, Rize, Artvin arası sa
hil şeridinden 30 Km.İlk iç bölgeye kadar dağılmış faaliyet gösterirken 
ikinci dorece yas çay üretim bölgesi olan Giresun ve çevresi ihtiyacı için 
Tirebolu İşletmesi faaliyet göstermektedir.

Kuruluş ve sermayesinin tamamı Devlete ait olup artırılmış olarak 
sermayesi 2.750*000.000.-liradır.(1976 yılı itibariyle)

Kuruluş bünyesindeki 7582 daimi ve 29762 muvakkat işçi, 3220 ton/ 
günlük kurulu normal kapasitede hizmet vermektedir. Daimi işçiler sürekli iş 
akdi ile hizmet verirken, muvakkat işçiler mevsimlik iş hacmine göre süre
si belirli iş akitleri ile hizmet vermektedirler.



KURU ÇAY ÜRETİM İŞLETMELERİ 
(Mayıs 1976 tarihi  durumu)

İşletmenin adı

Kuruluş
Yeri

Kapasitesi  
îon/Gün 
(Yaş Yaprak) 
Normal

Kemalpaşa Çay Fabrikası Artvin 96
Hopa "  "

t t 84
Arhavi » " 11 84
Fındıklı  "  " Ri ze 84
Fındıklı  Çay Atölyesi 11 36
Ardeşan Çay Fabrikası 11 96
Pazar "  "

İ t 96
Pazar "  Atelyesi 11 72
Aşıklar Çay Fabrikası  (Çayeli) 11 96
Sabuncular Çay Fabrikası  "

II 96
Çayeli  "  "

»1 168
Husadağı "  Atelyesi II 84
Büyükköy "  "

11 44
Gündoğdu Çay Fabrikası II 116
Ulu cam i  "  ”

11 96
Güneysu "  Atelyesi  (Gündoğdu) II 72
Velikoy "  "  " n 60
Pazarköy "  "  "

II
oC

Salarha "  Fabrikası II 12C
Salarha "  Atelyesi I? 48
Cami dağı  "  Fabrikası 11 96
Cumhuriyet  Çay Fabrikası 11 96
7aşlidere Çay Atelyesi  (Z.Derin) 11 6c
Orta pazar "  Fabrikası II 96
ör ta pazar "  Atelyesi 11 24
Selimiye Çay Fabrikası 11 96
Ealkandere Çay Fabrikası II 84
Ealkandere "  Atelyesi II 36
Sihniderin "  Fabrikası II 124
îerepazarı  Çay Atelyesi  (z.Derin) II 6C
Iyidere Çay Fabrikası II 116
Kalecik "  "  ( lyidere) 11 96
Çift l ik " Atelyesi  " II 68
Eskipazar Çay Fabrikası Trabzon 84
Of " 1* 11 96
Iö1ümlü " " II 84
Sürmene " " 11 84
Araklı  " " 11 48
i irebolu " " Giresun 52

YEKÛN : 3220

Not:  a)  Alt ı  kademeli  kurutma 
yaş çay olarak al ınmıştır .

f ır ını  kapasitesi  normalde

b) Dört  kademeli  kurutma 
yaş çay olarak hesaplanmıştır .

f ır ını  kapasitesi  normalde

Kaynak :  Çay Kurumu İstatist ik bilgi leri .

12 Ton/gün 

8 Ton/gün



1976 Yılı Çay Paketleme Tesislerinin mevcut durumu

Tablo : III

1976 yılı itibariyle Çay Paketleme Tesislerinin mevcut durumu

İpletmenin Adı
Kuruluş
Yeri

Kapasite 
Ton/Yıl (X)

Çay Paketleme Fabrikası 
Çay Paketleme Fabrikası 
Çay Paketleme Fabrikası

Rize
İstanbul
Ankara

20.000
15.000
5.000

Kaynak : Çay Kurumu İstatistik bilgileri.

(X) Kapasite iki vardiye esasına göre yıllık üretimlerine 
göre hesap edilmiştir.

a) Üç işletmelerimizde 100 gramlık paketleri makine ile 
doldurulmaktadır.

Paketleme tesislerinin yıllık üretimlerine boş devrelerde 
kuruçay üretimi işletmelerinin yaptığı paketleme miktarları dahil 
edilmemiş tir.Ortalama olarak ihtiyaca göre boş devrelerde yılda 
5.000 ton paketli çay elle paketlenmiştir.



3-Üretim
a)Üretim yöntemi-Teknoloji,
Kuruçay Üretim Yöntemi akış şemanı

T raf

\

Soldurma Dinlenme Parkı
tesellüm

i

Ferman
tasyon

Kıvırma

i '• / !

Optimum kalite I,II,III, 
teşekkülü Tekerrür

eleme,kasa 
lama.

■ ) İşlem - Teknolojik uygulama

 v> Nakliyat - Taşıma
i duayene ve kontrol 

Depolama
/

'■'"Sj Birleşik işlem 3 Birden fazla Teknolojik
uygulama

Şemada belirtilen üretim yöntemi ort.hodox sistem imalat yön
temi olup işlem bakımından işletmenin büyüklük küçüklüğüne göre fark
lılık göstermez.

işletmelerde esas üretim yöntemi orthodox olmakla beraber 
üretim proseslerinden traf (Soldurma) kapasitesi yetersiz olan işlet
melerde izdihamlı dönemlerde leg-cutt tarz(Kesme çay) imalata yönele
rek boş fırın kapasitesi yaratmamaya çalışılsa da aynı çay esas üretj 
len kuru çayla karıştırılıp, harmanlanır.Ancak üretim makinaları ara
sındaki kapasite dengesi sağlanan işletmelerde bu. tarz imalat yapılmî 
makta olup, 1976 revize yatırımları ile iç kapasite darboğazları kal
dırılmaktadır.



Orthodox üretim sisteminde amaç, belirli zamanda belirli ısıda şekil 
ve kalite bakımından optimum kalite kuruçay elde etmektir.

Teknolojik uygulama,
a) Mubayaa
b) Soldurma
c) Kıvırma
d) Fermantasyon
e) Kurutma
f) Tasnif
g) Depolama safhalarının gerçekleşmesi ile tamamlanır ve Paketleme 

tesislerine sevkiyatla sonuçlanır.
Teknolojik uygulamanın safhalarına geçmeden Önce mübayaada sorun yaratan 

hasat sistemi ve hasat edilen ürünün alımyerine getirilmesinin, yarattığı sorun
ların ve nedenlerinin değerlendirilmesinde yarar vardın.

İklim şartlarına bağlı olarak çay bahçelerinde ürün hasadına Nisan ayı 
son haftası ile Mayıs ayı ilk haftasında başlanır, ekim sonuna kadar devameder. 
Genel olarak 6 aylık hasat devresi Nisan sonu-Mayıs sonu arası I ci sürgün dev
resi, Haziran sonu-Temmuz sonu II nci sürgün devresi, Ağustosun ikinci yarısı 
S^ylül ortası III cü sürgün devresi ve bakımlı iyi çaylıklarda sahil kesiminde 
genellikle IV cü sürgün devresi olarak seyreder.

Sürgün devresinin başlangıç tarihi erkenci bölgelerde hasat edilecek 
normlarda ürünün fizyolojik gelişimini sağlaması ile belirlenir.Belirlenen ta
rihte ve resmen kampanyanın açılması ile başlaması icap eden hasat bir sürgün 
devresinde her bitkiden asgari 4 defa ürün alınarak gerçekleştirilmelidir.Hasat 
anında alınması icap eden ürün, 3788 sayılı yasa gereği "çay bitkileri üzerin
deki genç sürgünlerin ucunda yetişen bir tepe tomurcuğu ve bu tomurcuğu takıp 
eden taze ve körpe evsafta birinci ve ikinci yapraklardan müteşekkil bir filiz
den ibarettir,

Sert ve kartlaşmış yaprakları ihtiva eden sürgünler mahsûl sayılmazlar. 
Üçüncü ve dördüncü yapraklardaki müessir madde miktarları önemli derecede azal
dığından bu yapraklar ve kör,kart sürgünler İmalatta değerlendirilemezler."

Bu yasal hüküm yıllardın yönetmeliklerde ve yaş çay ürünü alım talimat
larında öz deyişi korumuş f‘.'kat tatbikatta hiçbir zaman koruyamamıştır.

Çay tarımı ve teknolojisi ülkemize önce günün şartlarına göre bilinen 
tarım kuralları ve orthodox yöntem prensipleri ile gelişmesine rağmen neden 
dahaileriye gitmemiş ve geriye gitmiştir?

Sorunları çözebilmek için sorunun cevabına yaklaşabilmemiz gerekmektedir
Çay tarımının gelişmesi için 1965 yılma kadar Devletin üreticileri 

destekleme politikası fiat bakımında diğer tarımsal ürünlerin fevkinde olmuş, 
bunun yanında fiat dışı destek araçları(kredi ve teknik eleman) ile destekleme 
politikası ülke şartlarına göre yerine getirilmiştir.

Ancak I964 yılından itibaren Üretim-Tüketim dengesi sağlandıktan sonra 
yavaş yavaş destekleme politikasından uzaklaşılmış ve hatta yeniden çay plan
tasyonlarının açılışı yasaklanmıştır.

3u yıllard.a ülkede olduğu gibi bölgede de detaylı, amaçlara yönlenmiş 
tarımsal hedef ve politikanın olmayışı yanında,Devletin destekleme politikası 
icabı oluşan koruyucu şemsiyesinin kalkmış olması üreticiyi kaderiyle başbaşa 
bırakmıştır.



Bu yıllarda ürün fiatia
1957 - 1958 250 Krş.
1959 - 1965 300 1 1

1966 - 1970 350 1 1

1971 - 1972 400 t l

1973 450 1 1

1974 625 f l

1975 750 I I

1976 8şO 1 1

ftış göstermiştir.1965-1970 arasında fiatm garanti fiatları seviyesinde kal- 
isı vs destekleme manjlarının ilâve edilmemiş olması üreticiyi daha fazla ürünü 
ıha az emekle teslim yollarını aramaya itmiştir. Daiıa fazla ürünün daha fazla 
nekle yetiştirilmesi işin üretim girdilerinin daha ucuza temin edilmesi yanında 
jvletin anayasal görevi olan birim alandan maksimum verim ilkesine bağlı olarak 
»nksiyonel görevlerini ifa etmesi gerekmekteydi. Oysa destekleme politikası 
lemini kaybettiği gibi tarımsal üretim girdilerinde hiçbir yenilik yoktu, fakat 
ini çay plântasyonlarının açılışının yasaklanması ile artık çay tarımı ile de 
ırektiği şekilde ilgilenenyeterli imkânlara sahip bir tarım örgütü yoktu.

Bu gelişmeler karşısında üretici teslim ettiği ürün evsafında evsafsızlık 
■anını artırmanın denemelerine girişince ve yönetim de çeşitli etkenler nedeniyle 
,rşı koyamayınca hasat normu giderek optimum mahsûl niteliklerinden zaman zaman 
aklaşmaya başlarken her kes istediği yerde istediği kadar çaylık tesisi yapma- 
başlamış ve elde ettiği ürünü nisbeten evsafsızlaştırarak gelirlerini maximize 

.erek giderlerini karşılamaya başlamıştır.
Üreticiler fiatlarla ulaşamadıkları gelire, siyasal alternatifleride kul- 

narak evsafsızlık normunu her yıl artırmayı mutlaka denemişlerdir. Gerçekte bu 
vranışlarını ve teknik esaslara dayanmıyan hasat sistemleri çaylık plântasyon- 
rının düşük olan verimini yıllar sonra daha da düşürecektir, fakat eğitimsizlik 
ekonomik şartların giderek güçleşmesi karşısında tek alternatif ürün çay ürünü 

muş ve günümüze kadar devam etmiş ve devam edecektir.
Üreticilerin bugün çay tarımında yapılması zorunlu teknik faaliyetlerin

di,
a) Budama
b) Gübrel eme,
c) Hasat, teknik esaslara göre yapılmamaktadır.
Çünkü çay tarımının yapılması için konulan yasal müeyyideler gerçekte 

işletilememiştir. Bununla beraber faaliyetlerin gereği olan teknik bilgi ve 
.timde üretici tarlasına yeteri kadar götürülememiştir. Ayrıca bu faaliyetler 
.n gerekli finansman sorunu giderek artmıştır.

Tekel Genel Müd rlüğüne bağlı iken budama faaliyetlerinin üreticiye 
ihamı önleme ted.biri olarak benimsetilmesi üretici de budamaya karşı olan 
ısasiveti kaybettirmiştir. Son yıllardaki teşvik edici tedbirler yeterli olma- 
tır.

Üreticiye gübreleme tekniğinin yeterince öğretilmemiş olması zaman ve 
tar bakımından kaynak israfına sebep olurken, gübre temini genellikle gübre
le zamanından sonraya kalması gübreden amaçlanan faydayı gerçekleştirememiştir. 

Mevcut çaylıklar içinde Kötü türlerin yerine bol mahsûl veren mevcut 
türlerin ikamesi için üreticide bir istek ve yönlendirme çalışması yapılmadı- 

gibi bitkinin bakım,hayatiyetini ve mahsuldarlığını temin için eğitici ve tat- 
i çalışmalar ilgili kuruluşlara yeterli imkânlar sağlanamadığı için yeterince 
ılamamıştır.



1973 yılından itibaren ihtiyaç hissedilen bu eksikliklere teknik kadro 
yetersizliğinden ötürü cevap verilememiştir.

Sonuç olarak giderek bakımsızlaşan,yozlaşan ve verimlilik ömrünü kısal
tan bir çaylık plântasyonuna sahibiz. Bu plantasyondanda hayatiyetlerini devam 
ettirebilmeleri için gelirlerinin ‘foÖŞ-'jO mı çay sektöründen (tarım-sanayı) temin 
eden üreticiler ürün alarak gelirlerini büyültme çabalarını fiat artışları ve 
svsafsız yaprak tesliminde aramaktadırlar.

Üreticilerin gelirlerini artırıcı çabaları nekadar haklı ise tarımsal 
liretimde ve bölge ekonomisinde alınması gereken tedbirleri almayıp yaş çay ürünü 
ılımlarında taviz verilmesini temin eden etken güçler de o kadar haksızdır.

Bir sürgün devresinde asgari 4 periyodluk rotasyonla gerçekleştirilmesi 
gereken ürün hasadı bir defada gerçekleştirilmekto ve üretici kendi gelirinde 
giderek değişen bir zarar oluşturmaktadır.

Bir defada hasat edilen ürünün içinde evsafsız ve evsaflı yaprak bir 
arada bulunmakta ve üretici o anda o yılki sürgünlerin tümünü mahsûl diye almakta 
ve alımyerinde teşekküle teslim etmek için getirmektedir. Üreticiden ürünü için 
belirli bir evsafsızlık aransa da ürün teslim hakkı yönetmelikler gereği tanın
mıştır. Zaman zaman bu limitlerin üzerinde evsafsız yaprak alımı olmaktadır.

Alımyerine ürün genellikle saat 13-00 ten sonra getirilir.Getirilen 
ürünü Eksper ekspertize ederek Kurum adına mubayaa eder.

Mubayaa ekibi Eksper, kayıtçı ve kantarcıdan oluşur ve görevleri yetki
leri ve sorumlulukları bir talimatla belirlenmiştir ve 1175 sayılı yasa statüsün
le görev vermektedirler.

Kontrolsuz bir tarım hizmeti sonucu mahsüldarlıv ,1 az olan veya optimum 
kalitede mahsûl verme niteliği yeterli olmıyan bir plantasyondan aslında isteni
len evsafta (aynı normda) ürünün hasadı mümkün değildir.Bunun karşılığı olarak 
1974 yılma kadar %10, 1974 de >ol5, 1976 da %25 evsafsızlık normları alınacak 
[iriin kriterleri arasına getirilmiştir.

a) Mübayaa : Teknolojik uygulama safhası olmamakla beraber hammadde te
mini işlemi bakımından önemli bir safha niteliği arzetmektedir.

Üreticiler tarafından hasat edilen çaylar alımyerinde Eksper-Kayıtçı- 
Kantarcıdan teşekkül eden inübayaa ekipleri tarafından Kurum adına mubayaa edi- 
Lirler

Yaş çay alım talimatı gereği yapılan yaş yaprak alımdan Kanun ve Tali 
matlar gereği tam olarak yerine getirilememiştir.Alınması gereken yaprak normu 
ve kriterleri sık sık değiştirildiği gibi sosyo ekonomik nedenlerde yaprak al un
larına menfi yönde tesir ederek kaliteli hammadde alimini zaman zaman imkânsız 
bale getirmektedir.

Alımyerinde mübayaa edilen hammadde kamyonlar vasıtasiyle İşletmelere 
nakledilmektedir.

b) Soldurma: Üretim yönteminin esas başlangıç safhası olup,bu safhada 
kaliteli,üniform karakter taşıyan hammaddenin alımlar ve nakliye anında parça
lanmadan, ezilmeden ,bozulmadan soldurma sistemlerimiz olan traflara getirilmesi 
gerekmektedir.

İşletmelerimizin tamamı tekne sistemi(Traf) soldurmaya yönelmiştir. 
Soldurma teknesi 14,4 m.uzunluk, 1,7 m. yükseklik ve 1,8 m. genişliğinde yan 
cenarları ve arkası kapalı,üstü tel kafesle kapılı, ön kısmından içeriye (255m^/dak 
İebilik) havayı vantilatörle hava basan bir tüneldir. Üstteki tel kafese örtülen 
jut bezi üzerine M ye ortalama 25 Kg. hesabiyle 750 Kg.yaprak konulur, vantilatör 
lavaşına mazot yakan bürülörlerdan verilen sıcak hava ile tekneye 32 C° ye kadar 
ıava verilir.



1976 YILI İŞLETMELER ALIMYERİ SAYISI

İşletmenin Adı Alımyeri
HOPA 60
KEMALPAŞA 21
ARHAVİ 47
FINDIKLI 60
ARDEŞEN 79
PAZAR 93
AŞIKLAR 46
SABUNCULAR 46
ÇAYELİ 49
BÜYÜKKÖY 24
MUSADAĞI 27
GÜNDOGDU 26
VELIKÖY 15
PAZARKÖY 13
GÜNEYSU 32
CUMHURİYET 11
ULUCAMİ 25
SALARHA 48
ZİHNİDERİN 30
CAMİ DAĞI 30
TAŞLIDERE 18
DSREPAZARI 35
T+’EBOLU 16
ORTAPAZAR 33
SELİMİYE 32
KALKANDERE 85
İYİDERE 46
ÇİFTLİK 14
ESKİPAZAR 51
0 F 65
BÖLÜMLÜ 51
SÜRMENE 35
ARAKLI 7
KALECİK 16

Yekun : 1286

Kaynak : Çay Kurumu İstatistiki bilgileri
2

Not: Alımyerleri genişliği 200-400 m arasındadır.
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Sıcaklığın 28-32 C° arasında olması ideal değerlerdir ve normal solma 
süresi 5-6 saattir.

Yaprakların soldurulmasında amaç, yaprak hücrelerindeki öz suyun daha 
yoğun hale getirilmesi ile kıvırma işleminin uygun elastikiyet kazandırılmasıdır.

a) Yaprağın bozuk, ıslak olması
b) Yaprağın tipi ve toplama standardına uygunluğu
c) Yaprağın serme kalınlığı
d) Uygulanan solma müddeti
e) Soldurma sisteminin uyum içinde çalışması,
Soldurmayı etkileyen faktörler olup, optimum bir soldurmayı gerçekleş

tirmekle diğer teknolojik uygulamaya gerekli şartlar hazırlanmış olur.
Soldurma sistemlerimizdeki verimliliği artırmak için jut bezi yerine 

naylon örtü ile çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
İşletmelerimizde soldurma kapasitesi eksikliği görülmektedir.Optimum 

kapasitedeki işletmelerde bile görülen bu eksiklik yağmurlu ve soğuk havalarda 
solma işleminin gecikmesine sebep olmakta ve diğer preseslerde atil kapasite 
yaratmakta veya imalata az soldurma ile devam etmek zorunluluğunu meydana getir
mektedir.

c) Kıvırma:
Kıvırma işlemi yaprak hücrelerinin zarlarını patlatarak,parçalayarak 

hücre öz suyunun yaprak yüzeyine ulaşmasına ve havanın oksijeni ile kimyasal 
reaksiyona girmesine imkSn hazırlamak için yapılır.

Orjinalleri Marshall firmasından alınan ve M.K.E. de imal edilen kıvır
ma makinelerinde çok az gelişmeler olmuştur.

Bir kıvırma makinesine ortalama olarak 15-20 dakikalık zaman içinde 
tedrici olarak 300 Kg. solmuş yaprak alınarak birinci işlem 50 dakika sürdürü
lür.

Birinci işlemden sonra 10 dakikalık bir zaman periyodu içinde yaş çay 
eleklerinden geçirilerek, topaklaşmalarm ayrılmasına,havalandırılmasına ve 
fazla sıcaklığın giderilerek kıvırma işlemi bitmiş kısmın yığından ayırdedil- 
mesitıe çalışılır.

Bu işlem II ci kısımda \0 dakika vo III. kısımda 30 dakika devam ede
rek çaylar her seferinde yaş çay kalburundan geçirilir. Elek altındaki kıvırma 
işlemi tamamlanmış çaylar aliminyum tavalara.. 5-6 cm.kalınlığında serilerek 
fermantasyon odasına gönderilir.

II ve III. kıvırma işlemlerinde uygulanan pres periyodları ile optimumokıvırma sonucuna ulaşılmak istenirken çay sıcaklığının yine 32 C dereceyi geç
memesi sağlanmalıdır.

Kıvırma işleminde amaca ulaşmak için,
a) Yaprak evsafi ve solma derecesinin mükemmeliyeti
b) Kıvırma yükü
c) Basınç derecesi ve tatbik metodu (Pres)
d) Sıcaklık
e) Makinenin hazne ve tabla kısmının özelliklerinin optimum düzeyde 

kombine edilmesi ile mümkündür.
Kıvırma salonunda fermantasyondaki şartların hüküm sürmesi gerekir.
İşletmelerde belirli bir iş hacmine göro iş akımı plânlanarak kıvırma 

işleminin gerçekleştirilmesini bazan kıvırmalardan fazla miktarda çayın boşan
masına ve yaş çay eleği önlerinde beklemesine sebep olarak kaliteye menfi etki
ler yapabilmektedir.



Yaş çay kalburlarının miktar bakımından anlımı vc iyi kıvırma yapılma
yışı elek altı (ince çayı) çayı yeterince almamızı engellemektedir. Butoda hata 
hammadde evsafsızlığı ve makinenin yapısında da aranmalıdır.

d) Fermantasyon:
Hoşa giden bir çay eriyiği yaratabilmek için eriyik renginin, buruklu

ğunun, tad ve koku (Aroma) gibi kalite unsurlarının eşdeğerde birleştirilmesi 
gerekir.

Amaca ulaşmak için 26-28 C sıcaklık, $85-95 rutubet ve sürekli teniz 
havanın kıvırma ve fermantasyonum salonlarında temini gerekir.

Kıvırma salonlarında bu şartların temini için ek bir tesis olmamasına 
rağmen işlem sırasında oluşan şartlar yaklaşık değerlere ulaşmaktadır.

Alıminyum tavalara $-6 cm.kalınlığında serilerek fermantasyon odasına 
getirilen çayların fermantasyon süresi 2,-3,5 saat arasında değişmektedir ve 
optimum fermantasyon şartlarının sağlanması için gerekli sistemler de belirli 
eksiklikler vardır.

Fermantasyonda kazanılan iyi özellikleriyle birlikte çayı uzun süre 
saklanabilir hale getirmek için kurutulması gerekmektedir.

İşletmelerimizde fermantasyon tavalarını temizlemek için bir temizleme 
odası yoktur ve istenilen şartlar sürekli olarak sistem yetersizliğinden sağ
lanamamaktadır.

e) Kurutma:
Fermantasyonun istenmeyen özelliklere doğru yönelmesini önlemek ve çayı 

muhafaza edebilir hale getirmek için kurutma fırınlarına $3-5 nisbetinde rutu
bet ihtiva edinceye kadar çaylar fırınlanır.

Marshall firması patentinden kopya edilerek fî.K.E.de yapılan kurutma 
sistemlerimiz ocak ve kurutma kısımlarından ibarettir.

Kurutuou bantlarına hareket veren kasnak 5 kademeli olup 32, 27* 21,
17, 12 dakikada kurutma haznesinde yaş çayın giriş ve çıkışını sağlar.

Fermente olan yaş çaylar ortamala $55-60 rutubetle fırına verilir,
32, 27 dakikada $3-5 rutubetle ideal kuru çay a] ınır.BîîxmakxMJ£±KKXKXiüsayîii 
Karutma fırınlarının toplam kapasitesi ayni zamanda teşekkülün toplam yaş 
çay ürünü işleme kapasitesidir.

Her bir kurutma fırını için gerekli sıcak hava kömür ocaklarında ayrı 
ayrı elde edilmektedir. Ancak Zihni Derin Çay Fabrikasında merkezi fırın ısıt
ma sistemi mevcuttur. Yeni yapılan iki Fabrikada merkezi sistem ısıtma yapıl
maktadır . (Kema1pa şa-Ka1 e c ik)

f) Tasnif:
Kurutma fırınlarından çıkan kuruçaylarm geniş hacim işgal etmesi, 

kaliteli fraksiyonlara ayırdedilerek, piyasa talebine göre harmanların hazır
lanabilmesi ve çöp, lif vs.gibi istenmeyen imalat artıklarından (Çay olabilir 
özelliği olmayan) temizlenmesi için kuru çayırı tasnif sistemlerinden geçiril
mesi gerekir.

Tasnif sistemlerimiz günlük kuruçajr imalat kapasitesine denk değildir. 
Bu sebeple tasnif faaliyeti kampanya sonunda da devam etmektedir.

Teknolojik uygulama için İşletmelerimizde standart tasnif sistemi 4 
midilton, 6 pacoa ve toz temizleme makinelerinden oluşmaktadır.Bu makinelerin 
dizayni ve elek tellerinin genişliklerinin farklılık göstermesi İşletmeler 
arasında elde edilen kuru çayda şekil farklılıklarının doğmasına sebep olmak
tadır.
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Sistemin içinde yer alan kuru çayı kırmakta ve parçalamakta bu arada 
kaliteye menfi etkiler yapmaktadır.

Tasnif sonucunda şekil bakımından iriliklerine göre 15 'tip fraksiyonda 
elde edilen dökme çaylar 3 lü (Bez-Po3 ietilen-Bez) ambalajlı olarak kaput be
zinden yapılan torbalara konarak ambarlarda muhafaza altına alınır.

g) Depolama:
İşletmelerde tasnif sonucu ambalajlanmış çaylar depolara alınarak Paket

leme fabrikalarının talep durumuna göre sevk edilir. Halen 43.000 tonluk depo 
kapasitemiz mevcuttur. Fakat depolurda herhangi bir klima tesisatının mevcut 
olmayışı yanında birçok İşletmelerde de kifayetsiz olması depolamada güçlük
ler yaratmaktadır.

Depolama nevi nevi yapılmaktadır. Neviler kaliteye göre ayrıca sınıflaş, 
dırılmaktadır.

Kullanılmakta olan teknolojinin birim üretim girdileri şöyledir:

1 Kg. için
Girdiler ________  Birin(Kumçay) Miktar T\. $
Hammadde 1 Kg. 34*78 61.10
İşçilik 1 Kg. 15.30 26.88
Üretim Girdileri(Genel) 1 Kg. 6.84 12.02

56,92 100,00

Kaynak: Çay Kurumu 1975 Bilançosu

Tabloda belirtildiği gibi üretim girdileri üç esas gruplarda inoelunbi^ 
tir. Maliyot Muhasebesinin uygulanmayışı girdilerdeki analizlerin yapılmasını 
kısıtlamıştır.

Modern teknolojideki üretim girdilerinde işçilik $10 diğer girdilord?
$3 düşüş göstermektedir.(ilgili tablo daha sonraki kısımlarda verilecektir),

b) üretim;
Yıllar

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Hammadde temini
25.958
24.222
37.540
45-574
43.319
59.620

101.091
100.502
126.916 
160.110
153.330
173.347
216.717
196.000
202.000
262.000
295.000

imha

1.471 
1.655 
3.393 
1. 370 
10.428 
5.364 

615 
9.023 
4.148 

23.306

Üretim (Ton)
5.815 
5* 662 
3.644 

10.133 
10.398
I4.39I
21.639 
22.190 
27.750 
34.529 
33.431 
35.842 
46. 197 
43.940 
42.430 
55.439
59*000 (Tahmini)

Kaynak: Çay Kurumu Istatistiki bilgileri.



İşletmenin Adı_________________________ Ambar Kapasitesi
HOPA ÇAY FABRİKASI 1370 Ton
ARKAVI î î i t 1070 "

FINDIKLI I » fî 800 "

ARDEŞEN fî t » 1050 "

PAZAR t! fi 1790 "
AŞIKLAR » ? fi 1200 "

ÇAYELİ î ? fi 800 "

MJSADAĞI lî fî ■ 400 "

SABUNCULAR M î î 1200 »

BÜYÜKKÖY M M 400 »

GÜNDOĞDU t? M 600 "

VELİKÖY fî 1 1 400 "

PAZARKÖY ît fî 400 "
GÜNEYSU îî îî 400 "
ULUCAMİ lî fl 1200 "
SALARHA M fl 1600 ;I

TAŞLİDERE îî 400 "
ORTAPAZAR 11 fl ÖOO
SELİMİYE t! îî 1200 "
KALKANDERE lî f l ÖOO "
RİZE M fî 2500 "
DEREPAZARI M 11 400 "
İYIDERE 1! î! 1600 "

ÇİFTLİK fî lî 100 "
ESKİPAZAR îî it 600 :t

0 F fî 11 1200 "
BÖLÜMLÜ l î ?î 400 "
SÜRMENE fl 11 800 11

ARAKLI 1! ;t 400
TİREBOLU fî » I 600 "
İSTANBUL PA KETLEME 10000 "
ANKARA PAKETLEME 3000 "
RİZE PAKETL r,-m/r tp 33°°
Yekûn : 

Kaynak : Ça y Kurumu istatistik

43045 Ton 

bilgileri.
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İŞLETMELERİN NORMAL TASNİF KAPASİTELERİ (TON/GÜN)

işletmenin adı Kapanı te (!
1- KEMALPAŞA 9 Ton
2- HOPA 9 11
3- ARHAVİ 9 11
4- FINDIKLI 10 11
5- ARDEŞEN 8 11
ö- PAZAR 1 5 1»
7- ÇAYELİ 15 11
8- MUSADAĞI 5 11
9- BÜYÜKKÖY 5 M

10- AŞIKLAR 8 t!

11- SABUNCULAR 9 1»
12- ULUCAMİ 8 11
13- GÜNDOĞDU 9 11
14- GÜNEYSU 8 11
15- VELİKÖY 8 11
16- PAZARKÖY 5 11
17- SALARHA 18 11
18- CAMİDAĞI 9 II

19- CUMHURİYET 9 11

20- KALKANDERE 10 M

21- SELİMİYE 7, 5"
22- ORTAPAZAR 9 11

23- ZİHNİDERİN 10 n

24- TAŞLİDERE 5 11
25- DEREPAZARI 8 ?}
26- İYİLERE 13 !1

27- ÇİFTLİK 8 11

28- KALECİK 9 11

29- ESKİPAZAR 9 11

30- 0 F 9 11

31- BÖLÜMLÜ 9 11

32- SÜRMENE 9 11

33- ARAKLI 8 11

34- TİREBOLU 8 11
35- KENDİRLİ 10 11

36- AZAKLI 10 *1



Kuru çay üretimini grafik üzerinde incelediğimizde düzgün, plânlı tir 
(dökme kuruçay) üretim artışının olmadığı görülmektedir.özellikle 3 er yıl ara
lıklı periyoölarla (1966-1969-1972-1973) üretiminde büyük artışlar kaydettiği 
görülmektedir. Jretim artışlarının nedeni hammadde artışlarıdır.Hammadde (yaş 
yaprak) mü'oayaa miktarının yüksek olduğu yıllarda üretimde yüksek artış olmakta
dır. Ancak üretim artışını engelleyen faktör özellikle Mayıs ayında günlük muba
yaa kapasitesine dank üretim kapasitesinin olmayışıdır.Bu sebeple tabloda görül
düğü gibi belirli bir miktar hammadde imha edilmektedir.

Üretimin temin edilen hammadde miktarı ve kalitesine bağımlı olması, 
yapılan üretim plânlamalarının geçerliliğini kaybettirmektedir.

Üretimi hammaddenin kalite ve miktar unsurlarına bağımlı olarak değiş
mesi ve hammaddenin periyod yıllarda yükselmesi ile beraber kaliteli hammadde 
temini şartlarının güçleşmesinin üretime katkısı kalitesiz mamül mal artışı 
olarak yansımaktadır.Bu yansıma tüketicinin çay bardağına kadar maliyeti artırı
cı ve talebi düşürücü etkilerle devam etmektedir. Çay ürünü evsafında üreticiye 
verilen tavizler asgari seviyeye indirilebilirse plânlı bir üretim modelinin 
konulması mümkündür,ve üretim hammaddeye yarı bağımlı değişken duruma gelir.

Kaliteli bir üretime dönük çalışabilme şartları oldukça sınırlıdır.
Plânsız ve programsız temin edilen hammaddenin ortalama olarak Mayıs ayında 
$27 »8 Temmuz ayında $15 i ve Ağustos ayında $10 u normal kapasite imkânları 
üstünde işletmelere gelmesi teknolojik uygulama yönteminde bazı sapmalara sebep 
blmakta ve dolayısiyle kaliteden kısmen fedakârlık yapılmaktadır-

Temin edilen hammaddelerin azami 24 saat içinde imalata verilmesi gerek
mesine rağmen yaş çay ürünü depo kifayetsizliği nedeniyle çok kez mümkün olmamakta" 
iır.

Alımyerleri, depo vazifesini görmeleri itibariyle önemli bir fonksiyon 
Lora ederler, fakat işletmenin tümünde 24 saatlik işleyeceği hammaddeyi muhafaza 
edecek depo imkânlarının olmayışı üretime kalite ve günlük üretim miktarı bakımın- 
İlan etkiler yapabilmektedir.

Dökme kuruçay üretiminde 111. beş yıllık kalkınma plânı ile verilen ra- 
:amlarla gerçekleşmelere bakacak olursak durum daha aydınlığa kavuşacaktır.

Yaş çay Kuruçay Gerçekleşen Gerçekleşen
’ıllar temini(ton) Üretimi(Ton) Yaş çay $ Kuru çay t
■972 I89.I84 42.152 216.717 114 46.497 110
311 205.145 45.663 196.000 95*5 43.940 9 6
974 221.109 49.174 202.000 91,3 42.000 85
975 237.072 52.686 262.000 105 57-000 108

1972 yılında $114 ve 1975 yılındaki $108 üretim gerçekleşmesi yukarıda 
elirtildiği gibi serideki yıllara nazaran evsafsız hammadde temin oranının yük- 
eldiğinden ileri gelmiştir. 1973 ve 1974 yıllarındaki $95 ve $&5 gerçekleşmele- 
i gerçek dökme kuruçay niteliğine daha fazla sahiptir.

Çünkü hammadde üretim faktörlerinden tarımsal üretimi artıran(Emek-Ser- 
aye ve toprak)unsurları ve teknik gelişmelerde bir değişiklik olmamıştır.Sadece 
jelirli bölgelerde optimum verim çağına giren çaylık, tesislerinin genel üretime 
isbi bir katkısının var oluşu bu yargımızı kanıtlamaktadır.

1973 kampanyasındaki yaş çay ürünü temenindeki $95»5 ve kuru çaydaki 
96 gerç ekleşme arasındaki yakınlık kampanyaya plânlı ve programlı girmenin 
onucudur.



4. beş yıllık kalkınma plânı döneminde kaliteli hammadde temini 
sağlanması halinde üretim miktarlarında düşmeler meydana gelmesi kaçı
nılmaz bir sonuçtur.

Yarı mamul dökme kuru çay üretiminin mamul paketli kuru çay üre
timine dönüştürülmesinin günümüze kadar yapılan üretim program ve yatı
rımların da gerçek olarak değerlendirilmemişi paketleme kapasitesinde 
de dar boğazlar yaratmıştır. Paketleme kapasitesi açığını kapatmak için 
dökme kuru çay üretim İşletmelerinde arzu edilmemesine rağmen elle pa
ketleme ile açığın kapatılmasına çalışılmıştır. Ancak buna rağmen son 
üç yıl içinde paketli çay talebi karşılanmamıştır.

Faketli
Dökme çay üretim Üretim değeri Paketlenmeyen

Yıllar Üretimi satış Miktarı Din Yİ. îiiktar
1970 33.431 18.114 670.804 15.367

1971 35.842 20.926 870.900 14.916

1972 46.497 2p .431 966.378 21.066

1973 43.940 31.343 I.037.900 12.597

1974 42.430 35.593 1.214.760 6.837

1975 53.489 46.175 2.177.950 9.314

Tabloda gösterilen paketli çay üretimi toplam paketleme kapasi-* 
tesini yansıtmaktadır. Paketlenmiş çay stokunun Teşekkülde olmaması ve 
sürekli paketli çay talebinin olması bugünkü paketleme kapasitesinin 
yetersizliğini göstermektedir.



4- Dış Ticaret Durumu
a) İthalat

İthalat

Yıllar
1960
I96I
19o2
1963

Dökme Çay
3919
5260
3700
1919

Bin Tl.
97-543

120.822
77.515
43.350

19o3 yılına kadar yurt içi talebini karşılamak için ithalat yoluna 
başvurulmuştur.Ancak 1963 yılından sonra kuru çay ithalatı paketli veya kuru 
çay olarak bahis konusu değildir.

Türkiye'de kuruçay tüketimini karşılamak için hammadde veya yan ürün 
ithalatı olmamıştır.

b) İhracat
İhracat

Yıllar İhracat(Ton) Tutarı (Bin Tl.) Ortalama Kg.Değeri
1963 143 675 4,7
1964 1423 3.843 2,7
1965 4X02 14.205 3.6
1966 29 144 4.9
1967 8622 16.924 2.0
1968 7293 15.898 2.1
1969 8300 19.755 2.3
1970 7863 î9.966 2.5
1971 i 24234 70.458 2.9
1972 ‘ 6376 31.614 4.9
1973 18973 49.264 2.5
1974 11471 67.266 5.8
1975 23 1.829 (Pak.Filiz) 79.5
Caynak : Tekel Genel Müd. 1974 Bilançosu

Paketli çay ihracı

fıllar
L973
1974
1975

Miktar Kg.
39.625
39.625 
23.000

Tutarı
1.610
2.307
1.829

Kg. Tutarı 
40.61 
58.17 
79.50



1963 yılından itibaren üretim .fazlalığından Ötürü ortaya 
çıkan kuru çay stoku •’ depolama kapasitesi ve uzun döneâı-
li stokun kalite üzerine olan menfi tesiri yanında her yll ortaya 
çıkan üretim fazlalığı yurt dışına dökme çay olarak ihraç edilmiştir.

Paketli çay ihracı çok cüzi olarak yapılmışsa da miktar 
bakımından öneme haiz değildir.

Temelde ihracata dönük bir politikanın uygulanmaması sonudu, 
dış ülkelerdeki çay piyasasına sürekli olarak girilememiştir*Yaıji~ 
lan ihracatın dünya dökme çay ticareti prensiplerine Maliyet-Kalite 
standardizasyonu ve miktar bakımından bir uyum sağlıyamaması dede
niyle piyasada belirli bir yer bulamamıştır.

İhracatın çay ticareti yapan firmaların talebi ile oluşturul
ması,fiat ve miktar bakımından ve piyasadaki yer bakımından firma
lara karşı bağımlılık yaratmıştır.

Bu bağımlılık ve çaylarımızın özellikleri sonucu sürekli 
olarak dünya çay borsa fiatlarmın çok altında dökme çay ihraca
tımız gerçekleşmiştir.

Londra Borsa fiatları aşağıda belirtilmiştir.

Yıllar Yüksek Kalite Orta Kalite ( Buruş )
1963 21.60 9.90
1964 18.00 9.50
1963 17.70 11.40
1966 15.90 11.40
1967 16.50 10.20
1968 15.30 11.70
1969 15.00 9.30
1970 20.10 12.00
1971 21.00 12.00
1972 21.00 11.70
1973 24.00 12.30
1974 25.50 18.00
1975 22.57 20.22

International tea committee yıllık bülteni 
1 Paund/Sterling 30 TL.olmuştur.
Bu tabloya göre dökme çaylarımız orta kaliteli çay 

fiatları seviyesine ulaşamamıştır.

- I U -



Stok durumu 
Yıllar Dökmeç ay S t ok(3i1anşo)

Paketli çay  
stoku Kg. ( Ti

1970 33*830 2.259*024
1971 44.968 2.856.987
1972 29.690 3.148.013
1973 35*892 3.357.199
1974 31•490 2.320.323
1975 41.236 6.019.649
1976 0000

Tekel ve Çaykur istatistikleri
Görüliiyorki sektörde mamül maddo(pakotli kurur.ay) stoku mevcut değildir. 

Fakat Tekel depolarında ortalama olarak paketli kuruçay(3327 ton)Aralık ayları 
İtibariyle stok olarak seyretmektedir. Arzodilen miktar talebi karşılayamamış
tır ve sürekli bir arz eksikliği günümüze kadar devam etmiştir.

Türkiyode İller itibariyle yapılan araştırma sonucuna göre Araştırmacı
lar tüketiciye yakın Tekel ünitelerinde ve piyasada yeterli miktarda çayın bu
lunmayışını tesbit etmişlerdir. Tabloda görülen 6.019*61-? Kg. 1 ık stok genellik
le Başmüdürlük depolarındaki stok miktarı olup tüketiciye arzı tam olarak ger
çekleştirilememiştir. 1973 yılında aylık ortaıfaija tüketim 33+3 ton olmuştur. - 
Stok politikası gereği ($10) 4617 ton stokun Tekel ünitelerinde bulunması ge
rekmektedir,

1965 yılından itibaren üretimle tükctilobileu miktar c*Tcü o a.X “t c*r*Î£ 
giderek artmıştır. F«rt başına tüketim trendinde görüldüğü talob artışlarına 
paralel mamül madde arzının azlığı yarı mamul(Tasnif1i tebta kuruçay)stokunu 
artırmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan stok artış problemini dökme (tcrba)kuru 
çay olarak ihraç etmek suretiyle halledilmeye çalışılmıştır.(Kısmen paketli 
çay ihraç edilmiştir.)

1973 yılından heri üretim ve tüketim dengesi dışında kalan stok miktarı 
gerçekte büyük miktarlar değildir.

Türkiye'de monopol sektör olarak faaliyet gösteren bir üretin Teşekkülü
nün ülkenin 2-3 aylık ihtiyacını karşılayacak stok miktarını stok politikası 
gereği bulundurması gerekir.

1973 de 12.000 Ton
1974 de 6.000 Ton
1975 4e 9*000 Ton üretim fazlalığı olmuştur. ,
Stok politikası gereği $10 miktarı ile hizmet yürütülmesi ancak 1,aylık 

ihtiyacı karşılamaktadır. Sektörün asgari $20 bir stok politikası izlemesi 
menfaati icabıdır. Ancak bu miktardan paketli çay stoku 2 aylık ihtiyacı kar
şılayacak ş«kxi*s seviyede mutlaka seyretmeli v« bu stok Paketleme vo tüketim 
merkezlerinde olmalıdır.

Stoktaki mevcut dökme kuru çaylarımız orta ve düşük kaliteli çaylarimiz
dir ve halen ambarlarımızda 1972-1973-1974-1975 yılı üretimi nev'iler vardır.
Bu durum stok maliyetini artırmaktadır.



Yıllar Tüketim (Bin ton)
Fert başına 
Tüketim(Gram

196 4 10.787 352
1965 12.200 393
1966 13.880 413
1967 14.735 433
1968 15.962 452
1969 IO.902 499
1970 18.114 522
1971 20.432 577
1972 25.434 705
1973 31.971 813
1974 35* 669 933
1975 43-522 1082
Kaynak: Çaykur istatistikleri.

Geçmiş dönemlerdeki talep projeksiyonlarının tüketim miktarlarına göre 
hesaplanmış olması, talep fonksiyonu değişkenlerinin sihhatlı veri teşkil 
etmemesi veya bulunmaması 1976 yılma kadarki gerçek talep miktarlarının he
saplanmasını imkânsın kılmıştır.

111.K.P. döneminde gerçekleşen rakamlarla hesap edilen talep projeksi
yonu arasındaki fark da bu durumu doğrulamaktadır.

Ancak,özellikle son dört yıllık ortalama %20 lik bir paketli çay üre
tim artışı olmasına rağmen paketli çay stokunun olmayışı ve sürekli olarak 
çay arzı sıkıntısının mevcudiyeti tüketici taleplerini karşılıyamamıştır.

Fert başına tüketimin hızla artışı ve ülke nüfusunun (tüketici miktarı) 
$2,43 oranında sürekli artışı talepte sürekli olarak artış yaratacak faktör
lerdir.

Tüketici hizmetine paketli çayın götürülmesindeki ve pazarlama tekni
ğindeki aksaklıklarda dikkate alınacak olursa henüz ülkenin çaya olan gerçek 
talep potansiyeli yaratılmamıştır ve arz edilen miktar tüketilerek piyasada 
sürekli bir arz eksikliği olmuştur.

Örneğin: 1974 te 38.36i.513 ton, 1975 4e 47.925*470 ton paketli çay 
Tekel Genel Müdürlüğünce istek yapılmıştır. Gerçek talep potansiyeli bu mikta
rında üstündedir. Baş Müdürlükler itibariyle tüketim tabloları ekte verilmiştir.



BAŞ MÜDÜRLÜKLER İTİBARİYLE TÜKETİM

1973______________ 1974___________ 1979
ANKARA 3.167.196 3.979.168 4.833.952
ADANA 741.313 1.139.987 1.722.389
ANTALYA 822.105 868.264 1.096.464
AYDIN 1.107.740 601.516 772.698,8
BALIKESİR 1.0S1.445 932.450 1.467.246
BURSA 1.296.247 1.195.865 1.744.246
BİTLİS 174.457 203.879 312.141
DENİZLİ - 515.178 726.535
DİYARBAKIR 156.050 296.082 570.955
ESKİŞEHİR 1.589.813 1.766.421 2.345.391
ERZİNCAN 290.952 297.668,5 518.403
ERZURUM 773.497 965.178,5 1.167.206,5
GAZİANTEP 299.861 627.649,5 942.226
HATAY 145.690 365.517 571.267
İSTANBUL 5.493.100 6.316.409,5 7.428.028,2
İZMİR 2.105.139 2.219.199 2.762.176,5
KASTAMONU 513.408 597.676 744.719
KAYSERİ 1.212.229 1.563.715 1.898.230,6
KOCAELİ 1.232.631 1.103.398 1.919.938
KARS 481.027 475.428,5 732.659
KONYA 1.403.320 1.304.640 1.783.170
MANİSA 1.153.212 935.040 1.370.294
MUĞLA 234.198 264.990 322.977
MALATYA 733.747 1.124.465,5 1.044.936
SAMSUN 1.492.533 1.537.124 2.021.550,1
SİVAS 566.188 714.231,5 763.474
SİİRT 54-618 116.998 240.962
TEKİRDAĞ - - 294.242
TOKAT 479.030 698.407 661.581
TRABZON 1.464.710 I.419.489 1.621.005,1
VAN 219.278 464.981 575.941
ZONGULDAK 808.749 981.844,5 1.116.569,4

Kaynak : Çay Kurumu İstatistikleri.
Not: Stok tablosunda 1975 yılı sonunda 6.019.649 Kg.stok gözükmektedir. 

Ancak Baş Müdürlükler itibariyle tüketim tablosunda 1976 tüketimi 
46.093.570 Kg. tüketim gerçekleşmesi görülmektedir. Bu nedenle or
talama stok miktarı ile 1975 yılı sonu stoku arasındaki fark tüke
tim tablosundaki miktardan düşülmemiştir.
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Fiat durumu
Ortalama Ortalama

Yıllar maliyet fj.atı(Kg) Satış fiatı(Kg) Kür - Zarar
1966 i9.ll 41.06 +21.95
1967 20.62 41.51 +20.89
1968 21.34 41.77 +20.43
1969 22.29 42.03 +19.78
1970 21.68 42.01 +17.33
1971 28.07 42.30 +14.23
1972 30.16 38.00 + 7.84
1973 32.15 39.10 + 6.95
1974 44.44 43.60 - 0.84
1975 52.16 47.12 - 5.04

«* *
Kaynak: Tekel Genel Müdürlüğü Bilançoları.

Kuru çay 1973 yılına kadar Tekel Genel Müdürlüğünce üretilmiş, 1973 
yılından sonra Çay Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üretilmektedir.

Tabloda üretici olarak maliyet fiatları ile tüketici olarak ortalama 
satış fiatları verilmiştir.

Mamul maddenin piyasaya arzı yıllardır bir kaç çeşitte yapılmakta olup 
kaliteye göre fiat ayarlamaları yapılmaktadır. Çayın lüzumlu tüketim maddeleri a 
arasında bulunması fiatlarm hükümetin denetimi altında teşekkül etmesine sebep 
olmaktadır.Bu sebepten ötürü kaliteye göre yüksek elastikiyet arzedebilen 
fiat, Devletin tüketiciyi destekleme amacı ile müdahale etmesi sonucu monopol 
piyasada fiat teşekkül kurallarının tam işlemesine imlcSh vermemektedir.

Halen Çay Kurumu tarafından üretilen kuru çaylar Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından dağıtılmakta Çay Kurumu - Tekel Genel Müdürlüğü arasında tanzim 
edilen bir protokolle hizmet yürütmektedir. Yalnız fuarlardaki ve reyonlar
daki satışlar Çay Kurumu tarafından yapılmaktadır.



Yıllar itibariyle Tekel'e ve Tüketiciye satış fiatları 
(Kalite farklılaştırması ile piyasaya ars edilen türler)

(Sektör fiatları) (Tekelin satış fiatı) 
Üretici fiatlar Tüketici fiatlar

Tl./Kg. . Tl./Kg. Fark

Ekstra 29-50
1973

35.00 5.50
K.Turist 38.50 45.00 6.50
Altınbaş 56.50 65.OO 8.50
Rize Turist 38.50 - 45-00 6.50
Cumhuriyet 70.00 30.00 10.00
Filiz 47.50 55.00 7.50

Ekstra 29.50
121i

35.00 5.50
K.Turist 38.50 45-00 6.50
Filiz 47.50 55-00 7.50
Rize Turist 38.50 45-00 6.50
Altınbaş 56.50 65.00 8.50
Cumhuriyet 70.00 80.00 10.00
Yeni Ekstra 43.00 50.00 7.00
Demlik 43.00 50.00 7.00
Kame1ya 56.50 65.00 8.50

Ekstra 29.50
1975

35.00 5.50
K.Turist 38.50 45.00 6.50
Demlik 43.00 50.00 7.00
Y. Eks tra 43-00 50.00 7.00
Rize Turist 38.50 45.00 6.50
Kame1ya 56.50 65.00 3.50
Filiz 47.50 53.00 7.50
Altınbaş 56.50 65.00 8.50
Y.K.Turist 56.50 65.00 8.50
Y.Rize Turist 56.50 65.00 8.50
Yeni filiz 70.00 80.00 10.00
Yeni Ekstra 43.00 50.0c 7.00
Y.K.Turist 56.06 65.00 8.94
Kame1ya 56.06 65.00 8.94
Yeni Filiz 69.OO 80.00 11.00

Y.Ekstra 43.13
İ21â

50.00 6.87
Demiik 43.12 50.00 6.88
Kamelya 56.06 65.00 3.94
Filiz 69.OO 80.00 11.00
Y.Rize 56.00 65.00 9.00
Y.K.Turist 56.06 65.00 8.94
Y.Ekstra 58.97,5 75.00 16.02,5
Kamelya 75.82,5 90.00 14.17,5
Filiz 84.25 100.00 15.75



1973 y ı lmdanheri  veri len açıklamalı  f iat  veri leri  Tekel ' in çayın 
^azarlanması  için ücret  almacı  bir  dağıt ım kuruluşunun kârl ı  çal ışmasının ya
l ında üretim kuruluşunun zararl ı  çal ışt ığını  göstermektedir.

Fiat:

Fii len mevcut çay nev’ i lerinin Çaykur tarafından her ki logramının 
ikel 'e  satış  f iat ları  aşağıda gösteri lmiş ve karşı larında tüketiciye bugünkü 
it iş  f iat ları  konulmuştur.

80hor Kg.  nm Tüketio
r Çekele satış satış  f

A Y IN NE V İ  ; f iatı  Tl . Lira Kr

mi Fil iz  19/6 harmanı(lOO gr) 86.00 100.00
ımelya 1976 Özel  "  (p00,1000gr) 77.20 00.00

mi Ekstra" harmaıı ı(  100,2' j O ,  500 ) V
J1

• C
\

0 70.00
ini  Fi l iz  (200gr) 70.00 80.00
ini  K.Turist  ( lOOgr) 56.50 65.OO
imlik (300gr) +

*
(.

Jj
0 0 50.00

mi Rize çayı  ( lOOgr) 36.50 65.00

Bu f iatlar,  çayların tüketiciye satış  f iatından aşağıda gösteri len 
ıt ış  masrafları  düşülmek suretiyle  tesci l  edilmiştir .

a)  Tüketiciye satış  f iatınm $5 tutarında ihtihsul  vergisi ,
b)  Tüketiciye satış  f iatınm eski  t ip çaylarda $4 ve yeni  t ip 1976 

ırmanı çaylarda $6 tutarında bayilere terkedilon satış  k.â.ri(bayi  Iskontonu)
c)  Tüketiciye satış  f iatınm $1 i  tutarında değer i le  orantı l ı  s igorta,  

Işterek masraf  hissesi  gici  satış  masrafları ,
d)  Beher ki logramında 2.  00(  iki)  l ira olmak üzere;  nakliye ,ambar kirası ,  

ı t ışta çal ışan işçi  ücreti ,  boş kap iade masrafları  gibi  miktarla orantı l ı  
►ger satış  masrafları ,

Bu doküman aşağıdaki  maddelerde açıklanacağı  üzere bu Protokolün yi irür
ik te  olduğu sürece geçerl i  olacaktır .

Protokol  süresince Teke.l ’e  satı lacak çayların nevileri  i le  takribi  mik- 
ır ları  ve bu miktarlara göre Tekel 'e  beher ki logram için $1+2 Tl .birakılarak 
ıt ış  giderlori  karşı l ığında meydana gelen taahhüt tutarı ,



Sözleşme sür Beher Kg. nın
esince satıla satış gideri Taahhüt
cağı tahmin karşılığı Tutarı

A Y I N N £ V İ edilen mik.Kg. Lira Krş Lira Krş.
eni Filiz 1976 harmanı (lOOgr) 852.143 3-00 2.556.426.00
amelya 1976 özel harman(300,lOOOgr) 2.857.130 2.90 8.285.677*00
eni Ekstra 1976 harmanı(100,250,500) 16.571*000 2.70 44.741*700.00
eni Filiz (200gr) 615.408 2.80 1.723.142.40
eni Kdz.Turist (lOOgr) 315*ol5 2.65 836.379.75
eni Rize Çayı (lOOgr) 243*120 2.65 644.268.00
emlik (300gr) 125*225 2.50 313.062.50

21.579.640 59.100.655.65
5- Paketle çayların tüketiciye satış fiatını Çaykur değiştirebilecektir.
6- Paketli çaylar için bayilere birakılan bayi iskontosunun nisbetini 

ekel'in görüşünü alarak Çaykur değiştirebilir. Bu takdirde bayi satış kârı 
bayi iskantosu) farkı değişiklikten evvelki fiatlara ekleme veya düşme suretiy- 
e yeni fiat tesbit edilir.

7- Çaykur paketli çayların tüketiciye satış fiatını değiştirdiği veya 
eni bir nev'i çay piyasaya çıkardığı takdirde Çaykur'un Tekel’e çay satış 
'iatı, tüketiciye satış fiatmın $10 nu ve 2,-Tl/Kg. ı düşülerek yeniden tesbit 
ıdilecektır.Ancak, 6, 9 10» maddeleri hükümleri saklıdır.

8- Tekel tarafından satılan paketli çayların istihsal vergisi $5 olarak 
‘ekel'ce ödenecektir.

9- Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile çay istihsal vergisi nisbet 
feya miktarı değiştirildiği takdirde, istihsal vergisi farkı değişiklikten ev- 
ralki fiatlara ekleme veya bu fiatlardan düşme suretiyle yeni fiatlar tesbit 
ıdilecektir.

10- Devlet Demir Yolları ve Denizcilik Bankası tarafından nakliye ücret- 
.erine, akaryakıt ftatlarına zam yapıldığı veya nakliye Ücretlerine tesir edecek 
fckilde vergiler artırıldığı veyahutta yeni vergiler ihdas edildiği takdirde 
taraflarca mutabakat temin edildikten sonra d. maddenin (d) fıkrasındaki sabit 
ıasraf (2,-Tl/Kg.) değiştirilecektir.

Üretim girdilerindeki maliyetlerin sürekli yükselme göstermesi birim 
naliyetin artışına sebebiyet verirken satış fiatlarının buna paralel artış gös
termesi 1973 öncesi lehte faktörleri ortadan kaldırmıştır.

1974-1975 ve 1976 yılı yurt dışı borsa fiatlarma bakacak olursak;
fıllar Kaliteli çay 

Tl/Kg.
Orta kaliteli çay 

Tl/Kg.
Düşük kaliteli 

Tl/Kg.
1974 23.72 19*55 16.77
L975 22.57 20.22 17.16
L976 24.83 22.36 19.07

Yurt içi maliyetimiz ile borsadaki satış fiatları arasındaki farkın 
büyüklüğü yurt dışı üretim maliyetlerinin bizden çok düşük olduğunu gösterir.

Dünya satış fiatlarının düşüklüğü,genellikle kâra dönük özel sektör 
anlayışla faaliyet gösteren ülkelerde; emek, ücret biriminin ve hammadde ma
liyetinin düşüklüğü ile beraber Orthodor sistemde teknolojik uygulama maliyet
lerinin düşüklüğü,, modern sistemde emeğin çok azalması ve mahsûl devresinin 
uzun süreli optimum bir dağılım göstermesi sonucu işletme faaliyetinin 9-40 
hafta 12 aya çıkabilmesi gibi maliyet girdilerini azaltıcı lehte faktörlerin 
etkisine nazaran Türkiye çay sektöründe bu faktörlerin maliyeti artırıcı et
kisi vardır ve bu faktörler fiatlara zorunlu olarak yansımaktadır.



Çay Kurumu Yönetim kurulu tarafından tesbit edilen ve Tekel Bakanlığı- 
n onayı ile yürürlüğe giren çay fiatları seviyesi maliyet fiatlarma kıyasla 
şüktür. Bir Kg. paketli çay maliyeti üzerine asgari bir kâr ilave edilmektedir.

İstihdam durumu
Teşekkül bünyesinde 1475 sayılı İş kanununa tabi ve 657 sayılı Devlet 

murları kanunu gereği personel istihdam edilmektedir»
Sektörün bünyesinde 657 sayılı kanun gereğince ortalama olarak 1973 de 

4, 1974 de 791, 1975 de 973î 1976 da 1065 personel istihdam edilmiştir.
1475 sayılı kanuna tabi personel:
a) Daimi personel
b) Muvakkat personel
Genel Müdürlük dökme çay üretim İşletmeleri»paketleme fabrikaları, 

y araştırma Enstitüsü ve Atölyeler Müdürlüğü bünyesinde süresiz iş akdi ile 
zmet veren daimi işçi miktarı 7882 adettir. Bu personel İşletmelerin faaliyet- 
rinin devami için temel hizmetlerin ifasında, teknolojik uygulamanın yönetim 
İrosunda, kuruçay tasnif, ambalaj sistemlerinde, tesislerin bakım ve onarımm- 
, nakliye hizmetlerinde hizmet vermektedirler.

Dökme kuruçay üretim işletmelerinin,kampanya işletmelerindeki mevsim- 
jc karakteristiği taşıması sonucu 15 Nisandan Ekim sonuna kadar iş hacmine para- 
L miktarda istihdam edilen muvakkat personel iş hacminin yoğun olduğu zaman 
?76 adete ulaşmaktadır.

Daimi ve muvakkat işçilerin fSO i yaklaşık olarak Doğu Karadeniz şeri
lden olup diğerleri genellikle Artvin,Erzurum,Gümüşhane,Ordu,Samsun ve Giresun 
pelerindendir.

Son üç yıl içinde iş talebi çok yüksek olup bölgede işsiz miktarı sürek- 
olarak yükselmektedir. Yeni tesislerdeki istihdam olanaklarının talebi karşı- 
ıası mümkün değildir.

657 sayılı Devlet personel kanunu statüsünde çalışan personel durumu:
1- İDARİ VE TEKNİK ELEMANLAR 

a) Teknik elemanlar
1973 yılında 179» 1974 yılında 287 teknik eleman sektör bünyesinde 

:met vermiştir.
Program kadroda 1378 teknik eleman amaçlanmışken temin edilen ve 

'.metlerinden istifade edilen miktar 287 ye ulaşabilmiştir.Halen 14 işletmede 
■aat Mühendisi, 3 işletmede Teknik Meslek Okulu mezunu,4 işletmede İktisadi 
sari Akademi mezunu Yönetici hizmet vermektedir. Diğer işletmelerde hizmet 
'en yöneticiler uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş Genel İdari Hizmetler 
.tüsündeki Yöneticilerdir.



Memurların yılbaşı ve yılsonu mevcutları ile yıl içindeki 
hareketini gösterir giriş ve çıkış tabloları aşağıdadır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR 1974
Kişi

1975
Kişi

Yılbaşı mevcudu 68 2 897
Yıl içinde giren 509 505
Yıl içinde çıkan -Hr*\C.j 337
Yıl sonu mevcudu 397 IO65

GİRİŞ ŞEKLİ 1974
Kişi

1975
Kişi

Açıktan tayın 2 66 164
Naklen tayin(Teşkilât içi) 185 312
Naklen taym( Hariç ten) 58 29
Gündelikten nakil - -

TOPLAM 509 505

AYRILIŞ NEDENİ 1974
Kişi

1975
Kişi

İstifa 68 76

Başka kuruluşa nakil rOC
vJ 22

Teşkilât içi nakil 190 224

Askere alman - --
İşçi statüsüne geçen - 6

İşten çıkarma - -
Emekti 10 5

Ölüm a A
T

TOPLAM 294 337



Memurların öğrenim nev* ileri 1974 1975

Yüksek Okul 
-Ziraat Fakültesi
-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
-Diğer Fakülte ve Yüksek Okul

55
62

6 b

5 6 

80 

97
TOPLAM 133 233

Lise ve dengi okul 
—L ise
-Sanat Enstitüsü 
-Diğer dengi okul

91
-17

250

113
93

289

TOPLAM 383 495

Ortaokul
İlkokul
Belgesiz

178

115

3

185

149
3

TOPLAM 326 337

GENE!, TOPLAM 897 IO65

Dökme kuru çay üretim İşletmeleri ve paketleme fabrikaları kuruluş gayele- 
re fiili hizmetleri gereği mal üreten İşletme türleridir*

Mal üretimi için gerekli hizmetlerin $75 i teknolojik uygulama formasyonu- 
yaratıcılığını gerektirmektedir.

Bu amaçla işletme normu kadrosu, yönetim organizasyonu düzenlenmiş, ancak 
rli miktarda eleman temin edilememiştir.



2- TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELEMANLAR
Teknisyenlik ve yardımcı Teknik eleman hizmetlerini işletmelerde Makine 

Teknikerleri ve Tarım kısmında Tarım Teknisyenleri yürütmektedir* Bugün istih
dam edilen miktarlar yetenek ve miktar bakımından yeterli değildir.Ancak İmalât 
proseslerindeki teknolojik uygulamada gerekli olan Teknisyenlik hizmetlerini 
ifa edecek kadronun kuruluş çalışmalarına başlanılmamıştır.

3- KALİFİYE İŞÇİ
Kurum bünyesinde kalifiye işçilik hizmetleri yaş yaprak mubayaa ekip

leri hariç genellikle daimi kadrolu işçiler tarafından yapılmaktadır ve toplam 
miktarı 7287 kişidir.

Kalifiye işçilik hizmetleri
a) Yaş yaprak alım hizmetleri
b) Tesislerin onarım ve bakım ve faaliyeti idame ettirme hizmetleri
o) Teknolojik uygulama hizmetleri
d) Bürolarda kâtiplik hizmetleridir.
a Grubundaki kalifiye personel eksper, kayıtçı vc kantarcı'dan ibarettir.
b ve c grubundaki personel ustabaşı, postabaşı, usta, usta yardımcısı 

ve kalifiye işçi hiyerarşik yapısı içinde hizmet vermektedir. Bu hiyerarşik 
yapı altında yetenek isteyen personele ayrıca, kalifiye eleman ücreti öden
mektedir.

4- DÜZ İŞÇİ
Dökme kuruçay üretim şemasında da görüldüğü gibi teknolojik safhalarda 

taşıma hizmeti büyük önem arzotmoktedir. Taşıma ve uygulamada düz işçiler gö
rev almaktadır. İşçilerin görevleri hizmet sınıfına göre farklı olmasına rağ
men sınıfları içinde her türlü işte çalıştırılırlar.

İşletmelerin iş saatleri 3 vardiye esasına göre hizmet vermektedir.
Yönetici ve memurlar normal mesai saatlerinde hizmet verirler. Ancak 

işin icabı 3 vardiyada teknik olarak teknolojik uygulayıcıyı bulundurma imkâ
nı henüz sağlanamamıştır.

Daimi ve muvakkat işçiler hizmet sınıfları ve iş hacmine göre 3 vardi
ye (Bir vardiye 8 saat) halinde hizmet verirken, bürolarda ve alım ekiplerinde 
çalışmalar gündüz normal mesai saatlerinde hizmet vermektedirler.

Saat ücreti ile çalışan işçiler,

Sınıflar Taban ücreti Tavan ücreti Ortalama
III 950 23.58 18.54
IV 983 21.15 iğ.99
V 1014 24.81 17.17

VI 1047 25.09 17.73
VII 1070 25.58 18.58

1976 VIl/lI dönem toplu iş sözleşmesi

Tablodaki baremlere göre ücret almaktadırlar, iş gereği hafta tatili 
ve fazla çalışmatH yasalar imkSnınca yaptırılmaktadır.

Kalifiye hizmetlerde elit eleman bulma sıkıntısı kısmı olarak çekilmek
tedir. Düz işçi bulma sıkıntısı yoktur, iş hacmi, talebi karşılamamaktadır.



9~ MEVCUT DURUK VE TIKANIKLIKLAR
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı l/3/1973 yılına kadar faaliyet gösterin 

sktör belirlenmiş bir amaca göre gelişme gösterememiş vo birtakım dar boğazların 
.uşumuna, problemlerin birikimine sebep olmuştur.

a) İç üretimdeki tıkanıklıklar
Sektörün kuruluş yıllarından 1973 yılına kadar hammadde temin kaynak- 

rının sektör denetimi altında olmayışı ve plânsız programsız gelişme gösteren 
mmadde üretiminin yasalara göre alınma mecburiyetinin oluşu hammadde temin şart- 
rında dar boğazlar yaratmıştır.

Bugün, yasalar ve talimat gereği yaprakların hasat edilmesi mümkün
dür?

Sorusuna cevabımız ekseriyetle hayır olmalıdır. Çünkü yıllardır ham
ide üretimi için hiçbir üretim faktörü yeterince temin edilememiştir.

Hammadde üretimi yani yaş çay yaprağı (Ürün) üretici için son 15 
Ldır üreticiler imkânsızlıklar nedeniyle bakım, gübreleme, hasat tekniklerini 
^enemeden faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Plantasyonlarda sürgün devresinin 
.irli bir anında hasat yapsak gelişimini tamamlıyamadan köre kaçmış sürgün 
ibeti l/3 oranından aşağı bulunmamaktadır. Çaylık tesislerinde hiçbir İslah 
aşmasının yapılmayışı yanında yeterli bakım şartlarının sağlanmamış olması da 
■ıca gerçek verimin artışını engellemiştir.

Ancak yaş çay ürünü artışı günümüze kadar süregelmiştir ve ülke ola- 
ları nisbetinde yine devam edecektir.

Doğu Karadeniz bölgesinin ekonomik hayatında çay sektörünün toplam 
ir payının %Q5~90 oranında oluşu, tarımsal üretim kaynaklarının tamamen yaş 
ürünü üretimine teksif edilerek bölge tarımının monokültür ziraate yönclmesi- 
sebep olmuştur.

Sektörün kuruluş yıllarında itibaren Devletin tarımsal destekleme 
Ltikası çay plantasyonlarınm çoğalmasını sağlarken, ilk yıllarda yaş çay ürü—
9 verilen yüksek fiatla diğer tarım ürünlerine olan talebi menfi yönde etkile- 
îk tüm üretim faktörleri çay yetiştiriciliğine teksif edilmiştir.

3u durum sektörün hammadde kaynaklarının plânsız büyümesine sebep 
*ken, bölgede ekonomik ve sosyal sorunlarında büyümesini yaratmıştır. Üretioi- 
ekonomik yaşamlarını sürdürebilmek ve gerekli yatırımlarını yapabilmek için 
.yaçları olan finansman kaynağını çay sektöründe tabii olarak aramışlar ve 
laya devam etmektedirler. Aile ziraatı işletmeciliği prensiplerinden uzaklaş- 
mecbur kalan üreticiler, zorunlu gıda maddeleri dahil, temel ihtiyaçları 
tüketim mallarının hemen hemen tümünü bölge dışı pazarlardan temin etmeleri 

evcut kullanılabilen arazı-nüfus dengesinin yarattığı güçlükler gelirlerinin 
İnde büyük bir gider meydana gelmesine sebep olmuştur.

Gelirlerinin sadece yaş çay ürününden olması ve çay tarımı faaliyet- 
pden daha fazla gelir talep etmeleri, sektörün hammadde kaynaklarının sahibi 
üreticilerle sektör arasında en önemli dar boğazı meydana getirmektedir.

Ürün destekleme politikasının kalkması ve fiatlarında stabilizasyo- 
temin edilmeye çalışıldığı dönemlerde ürün evsafı üzerinde yaratılan spekülas- 
^r bugünkü hammadde temin şartlarını ortaya çıkaran şartlardan biri olmuştur.

Üreticiler giderek artan giderlerini, fiutlara ilaveten evsafsızlık 
. ile zaman zaman karşıl yaya kalkışmaları normal karşılanırken birim alandan 
edilen üründen artış kaydedilememiş hatta kaliteli ürün üretim faktörleri 
namamıştır.



Üretilen ürüne hasat anında mevzuatlarda belirtilen bir evsafsızlık 
;ormu ilave edilmiştir ve bu normda ürünün alım,yerine getirilmesi icap eder..
'akat yukarıda değinilen sosyo-ekonomik şartlar ve üretim faktörlerinin yarattı- 
lı koşullar bazan istenilen normun üzerinde yaprak hasadına imkân vermemektedir, 
e bu yapraklar da alımyerine getirilmektedir.

Hasadın ve tesellümün belirli plân ve program dahilinde olmayışı alımye- 
inde kısa bir dönemde ve bu dönem günleri içinde belirli saatlerde ürün getiril- 
esine sebep olarak toplam günlük mubayaanın 3-4 saatlik kısa bir zamanda yapıl
asım zorunlu kılmaktadır.

Alımyerine getirilen ürün Eksperler tarafından ekspertize edilerek müba- 
aasma karar verilir ve mubayaa işlemi kantarcı ve kayıtçınm yapacağı işlem- 
erle sonuçlandırılır.

Evsaflı veya evsafsız ürünün üreticilerden alınması bu noktada gerçek- 
sşmektedir.

Ancak alımyeri kapısına getirilinceye kadar gerekli şartların temin edi
lmemiş olması, sektör örgütü ile üreticiyi karşı karşıya getirmektedir ve sorun 
izan çevre faktörleri ile çözülmektedir.

Birçok defa tekerrür eden Eksper dövülmeleri,Fabrika işgalleri ve Yöne- 
Lcilere yapılan hakaretlerin sebebi bu problemin idare aleyhine neticelendiril
esi içindir ve genellikle neticede sağlanmaktadır.

Hammadde teminlerindeki güçlükleri yaratan yukarıda belirtilen faktörle- 
.n giderilmesi sektörde plânlı bir üretimin yaratılmasını sağlıyacaktır.Ancak 
ımmadde temini zorluklarının halledilmesiyle beraber günlük temin edilen ham- 
tddeye paralel üretim kapasiteleri şu anda mevcut değildir. Mevcut üretim iş
itmeleri içindeki üretim prosesleri arasındaki dar boğazlar 197ü revize yatı- 
.m programının gerçekleştirilmesi ile halledilecektir.

Toplam fırın kapasitesi olarak alınan İşletme kapasitelerinde teknolo- 
k yöntem gereği olan makine parkları dengesi birçok işletmelerde yeterli de
ldir. Bu durum işletme için dar boğazlar yaratmaktadır.

Mevcut kapasitelerin tam olarak kullanabilmemiz prosesler arası dengenin 
ğlanması.yla beraber her işletmede 16 saat işlenecek hammaddeyi muhafaza edebi- 
cek yaş çay depolarına mutlaka ihtiyaç vardır.

Aksı halde soğuk ve yağmurlu havalarda ıslak çayların imalata alınması 
pasiteyı $19-21 oranında menfi olarak etkilemektedir.

Kullanılan makinelerin bir kısmınm(eski fabrikalarda) faydalı ömürlerini 
tirmiş olmaları,teknik özelliklere göre değiştirilmiş olmamaları da kapasiteyi 
bilemektedir.

Traf sistemlerimizde kullanılan jut bezi ve montaj eksiklikleri $15 
cime menfi etki yaparken kıvırma makinelerimizin tabla yapılarının değişik 
fcat son gelişmelere göre düzenlenmemiş olmaları,kurutma ve fırın ocaklarındaki 
Siklikler ve iyi bir tasnif sisteminin olmayışı zaman zaman kaliteye ve kapasi
te etki yapmaktadır.

Kurutma fırınlarından elde edilen kuru çayın konulduğu ambarlar çay 
»afazası için elverişli olmayıp tasnif kapasitesi günlük imalat kapasitesine 
îk değildir.

Tasnifli dökme çayların da muhafaza edildiği ambarlar çay ambarlama 
iniğinden uzaktır ve yeterli değildir.
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Ankara ve İstanbul*da bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlamış makine
lerle hizmet veren ve Rize Paketleme fabrikasındaki tesislerle beraber mütalaa 
ettiğimiz paketleme kapasitemiz şu anda yetersizdir.

3 Paketleme fabrikası ve çay fabrikaları arasındaki dökme kuru çay temi
ninin yarattığı farklılıklar ve ambalaj malzemesi temin güçlükleri mevcut kapa
sitenin de tam kullanılmasını güçleştirmektedir.

Sektörün iştiraki ile kurulan vo ambalaj malzemesi teminini sağlayacak 
Çaysan A.Ş. Rize'deki paketleme fabrikasının güçlüklerini ortadan kaldırması 
beklenmektedir. Fakat Ankara ile İstanbul fabrikalarının faaliyetlerinin mahal
linde sürdürülmesi halinde bu güçlük zaman zaman ortaya çıkabilecek veya ambalaj 
malzemeleri daha pahali temin edilebilecektir.

b) Talepteki dar boğazlar ve tıkanıklıklar;
Talep çalışmasında ilerde de belirtileceği gibi talebi yaratan faktörle

rin durumu hakkında henüz bir çalışma yapılmamıştır.
Son yıllarda fo20 lık artışla tüketim gerçekleşmesi ve-sektör depolarında 

paketli çay stoklarının bulunmayışı arz talep dengesinin henüz oluşamadığını 
talebin arzın üzerinde seyrettiğini belirtmektedir.

Ülkemizde nüfus artışı ile beraber tüketiminde artması fert başına çay 
tüketiminin, artarak,çayın zorunlu tüketim maddeleri arasında yer aldığını göster
mektedir.

îç ü" atimdeki özellikle harmanlama ve paketleme sorunlarının halledil
memiş olması üretimin kalite ve kantite bakımından daha mükemmeliyete ulaşmasını 
engellemekte, talebe menfi tesirler yapmaktadır.

Ülkemizdeki 'fi.2,43 nüfus artışı ve giderek gelişen pazarlama imkânları ve 
halen devam eden arz eksikliği yanında çayın lüzumlu tüketim maddeleri arasında 
önemli yer işgal ederek talep artışı fert başına ortalama 1,5 kg.a dönem sonuna 
kadar ulaşması mümkündür. Talebi yaratma çabalarının sürdürülmesi ve pazarlama
daki tıkanıklıkların kaldırılması gerekmektedir.

c) Hukuki ve sosyo-ekonomik sorunlar;
1497 ve 440 sayılı yasalar gereği faaliyetini sürdürmesi gereken sektöre 

amaçlarına uygun hukuki statü sağlanmalıdır.
Sektör piyasa kuralları gereği çalışabilecek hukuki ve sosyal statüye 

sahip kılınmalıdır. Ancak bu faaliyetlerini sürdürürken tüketici ve hammadde temin 
kaynağı olan üreticiyi de belirli ölçülerde desteklemelidir.

Tarım endüstrisi kurallarına göre faaliyet gösteren sektör üreticilere 
karşı Devletin tarımsal destekleme politikasını üslenmediği takdirde kendi iç 
bünyesindeki sosyal ve ekonomik sorunları çözümleyemiyeceği gibi,giderek artacak 
olan üretici kesiminin sosyal ve ekonomik sorunları sektöre yansıyacaktır.

440 sayılı yasa gereği işçi temsilcisinin sektör yönetiminde bulunmaması 
çok kez sendikal münasebetlere değişik yönler kazandırmaktadır.Aynı sorun üreti
ci Temsilcileri için de geçerlidir.

Bölgede tarım kesiminde çalışanların ekonomik yaşantılarında çay tarımı
nın gelişme yıllarındaki istikrarı giderek azalmaktadır. Tarımsal üretimin plân
sız yürütülmesi üretim kaynaklarının tamamen çay tarımına teksif edilmesini sağ
larken üretim için gerekli monokültür bir ziraat için toprağın azlığı bugün böl- 
£e halkını yeniden ekonomik sorunlara itmektedir,, Halen bölgede tarımsal kaynak
ların değerlendirilmesi için belirli faaliyetin olmayışı bölge ekonomisinden 
faya intikal eden ağırlığın giderek artmasını sağlıyacak ve alımyeriııdeki ham- 
sadde temin sorunlarını devam ettirecektir.



d) Yönetici ve Personel sorunları;

Sektör bünyesinde,yaş çay ürününün üreticiden tüketici bardağına kadar 
süren süreci tümüyle bir tarım endüstrisi yapısında olması bu sektördeki tekno
lojik sorunları çözecek teknokrat ve uzman kadronun eksikliği mevcut kaynakların 
tam değerlendirilmemesine yol açmaktadır.

Yönetim zincirinde Genel Müdürlüğe bağlı İşletme sayısının fazlalığının 
Genel Müdürlük ve yetkili birimlerini fazla iş hacmine boğması kontrol ve denetim 
İmkânlarını kısıtlamaktadır.

Yönetim zincirinin teşkilinde uzmanlık-yetenek ve kariyer faktörlerinden 
önce, çevre memnuniyetinin aranması personelin verimli çalışmasını engellemekte 
ve istikrarsız sevk ve idareyi yaratmaktadır.

Bazi bölgelerde görevlerinin gereğini ifa eden yöneticilere tevcih edi
len baskı,tehdit hareketlerinin sonuçsuz kalması genel sevk ve idareyi müşkül 
durumlara düşürmektedir.

Daha önceki ve halen uygulama dönemi içindeki olduğumuz kalkınma plân
larında kabul görmüş sektör plânlarının uygulanamayışı ve gerçekleştirilememesi 
bugünkü tıkanıklıkları yaratmıştır.

10- Diğer memleketlerde durum ve incelenmesi;

Komşu ülkelerden Rusya ve İran'da çay ^sanayii vardır. Rusya'da çay 
Doğu karadeniz şeridinin devamında yapılmaktadir ve 8-12 Km sahalara fabrikalar 
8-12 Km.lık sahalarda faaliyet gösterir.Üretimi kendisine yetmemekle beraber 
zaman zaman borsada çay satışları yapmaktadır ve rejimleri gereği tüm üretime 
Devlet hakimdir.

İran'da sektör Devlet ve özel fabrikalar olarak faaliyet gösterirler,
8 Devlet, 119 adet özel fabrika vardır ve devlet özol fabrikalardan 60-70 adedi
ni kiralamaktadır. İran'da çay ticareti Kurumca vaz edilmiş kurallar içinde 
serbesttir.

Ticari ilişkilerimiz olan ülkelerden özellikle AET ülkeleri endirekt 
çay üreticisi durumunda, fakat Dünya çay borsasmın hakimi durumundadırlar.

Üretimleri klasik yöntemden süratle modern teknolojiye yönelmiştir.
İran ve AET ülkelerinin elde ettiği kuru çayın maliyeti Türkiye'deki 

kuruçay maliyetlerinden düşüktür.Üretim girdilerinin temin olanakları ucuz ve 
elverişlidir.



III- ÜLKE OLANAKLARI

Sektör için önemli üretim faktörleri pota^'i^, eli;
Sektörün faaliyetlerini sürdür^1 ' binesi için,
a) Hammadde
b) İşçilik
c) Di m üretim giderleri
_l,.‘ Ve gerekli finansman imkânlarının temin olanaklarının mevcudiyetini 

..ğerlendirilmesi gerekir.
Emek ve diğer üretim girdilerinin temininde bir sıkıntı çekilmemesine 

eğmen teşekkülün sürekli zarar etmesi sermaye kaynaklarını sınırlandırarak 
f.rekli bir finansman güçlüğü doğmasına sebep olmaktadır.

Üretim fonksiyonunun önemli bir değişkeni olan hammadde, sektörde üretim 
Aktarma ve kâr-zarar miktarına direkt tesir etmektedir.

Sektörün hammaddesi yaş çay yaprağı olup, çay ürünü yetiştiricilerinden 
;min edilmektedir.

Çay ürünü çay bahçelerinde yetiştirilmektedir ve mer’i yasalar gereği 
aktör tekeli altında 2 yaprak, bir tomurcuklu taze sürgünlerin hasat edilmesi 
2 alımyerlerine getirilmesi gerekir.

Teknolojik bakımdan bir imalat süreci için hammaddenin kalitesi ihtiva 
b'Siği marr.ül madde niteliklerini veren müessir madde ile doğru orantılıdır. Çay 
fonolojisinde imalat teknolojisine elverişli müessir madde teminine üretici 
.n teşekkül arasındaki münasebetler, hammadde evsafına ve dolayisiyle miktarına 
nrekt tesir etmektedir.



1975 YILI sora İTİBARİYLE

İsletmeler Çaylık alan(Dönüm) Üretici
Hopa 25.992.500 6139

Arhavi 19.863.339 4502

Fındıklı 22.629.- 5224

Ardeşen 22.663.740 6841
Pazar 12.758.490 9 476

Aşıklar I6.047.802 3274

Sabunoular 16.248.308 3172

Çayeli 17.590.087 3245

Büyükköy 7.356.347 1487

Musadağı 10.200.800 1581

Gündoğdu 11.809.400 2215

Veliköy 6.749.309 10Ğ6

Pazarköy 4.345.958 896
Güneysu ll.i78.48O 2091

Cumhuriyet 4.544.984 1042

Uluoami ll.906.86l 2485
Salarha 22.499.300 4915
Zihniderin 13.195.005 3841

Camidağı 11.874.600 2588
Taşlidere 8.126.- 1992

Derepazan 13.763. 315 2909

Tirebolu i4.623.6OO 852 4

Ortapazar 16.044.439 3531

Selimiye 16.104.398 29 41

Kalkandere 24.l88.653 5534

İyidere 16.676.376 4052

Çiftlik 6.635.545. 1288
Eskipazar 23.984.- 3718

0 f 24.607.340 6567

Bölümlü 21.952.- 7839

Sürmene 17.707.“ 7598

Araklı 9.009.040 5149

512.876.016 127.732

Kaynak : Çaykur istatistikleri.
Not: Pazar Fabrikası hinterlandındaki çaylık teşdit işlemleri 

bitmemiştir. Cetveldeki rakamların güvenirlik derecesi 
tam değildir, en kısa zamanda kesinlikle değerlendiril
mesi gerekir.



1286 alımyerinde mubayaa Eksperlerince ekspertize edilerek alınan 
hammaddedeki istenen evsaflılık normu yönetmenlikler gereği

Yıllar %de evsafsızlık
1970 1o 10
1971 i 10
1972 c/o 10
1973 1° 10
1974 lo 15
1975 $ 15
1976 'jo 25 olarak amaçlanmıştır.
Fakat bu normlarda hiçbir zaman başarı tam sağlanamamış ve temin edi

len hammadde genellikle zaman zaman bu limitlerin üzerinde olmuştur.
Yasal zorunluluk olmasına rağmen nasıl oluyordu hammadde temininde 

zaman zaman bazı bölgelerde evsafsız ürün alınıyor. Hammadde potansiyelinin in
celenmesinde bu soruya verilecek cevabın değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Bugünkü hammadde temin rezervlerinde,
a) Çaylık tesislerinin kaliteli ürün üretme kapasitesinin düşüklüğü 

nedeniyle vejetasyon devresinin başında süren sürgünlerin tümünün kanunda belir
tilen bir tomurcuk, iki yapraklı sürgünler halinde gelişimini tamamlaması mümkün 
olmamaktadır.Sürgünlerin bir kısmı kısa zamanda tek ve çift kör sürgünler haline 
dönüşmektedir.

Bu durum mevcut plantasyonlarda yor alan bitki türlerinin vegetatif 
özellikleri ile beraber yıllık teknik bakım şartlarının yetersizliğinden ileri 
gelmektedir.

Fakat mevcut yaygın hasat sistemi de bitkinin mahsüldarlığmı ve ve
rimlilik çağını azaltmaktadır.

b) Hasada kampanyanın açılması ile başlanması gerekir. Ancak ürünün 
gelişimini tamamlaması rakım ve yöresel şartlara hatta plantasyondaki çay çeşit
lerine göre farklılık göstermektedir.

Tatbikatta hasadın normal başlama zamanı geldikten sonra genellikle 
Ş-7 günlük bekleme devresinden sonra başlanmaktadır. Bu bekleyiş, sürgünün biraz 
daha büyümesini (uzamasını) temin etmeyi amaçlamakla beraber idarenin tatbika
tındaki kararlılığını ölçmek ve alman tedbirleri değerlendirmek içindir.

Hasat devresinin başında gelişmesini tamamlamış ve gelişmekte olan 
taze evsaflı sürgünlerin fazlalığı iyi bir hammadde teminini sağlamaktadır. 
Sektör bu dönemde hammadde mübayaasma hakimdir.

Bu şekilde devam eden ilk on gün, sonra yavaş yavaş sosyal ve ekono- 
fnik tercihler ortaya çıkmakta, hammadde temin miktarı sektörün günlük imalat 
kapasitelerini aşmaya başlamaktadır. Bu dönemde artık haşata günlük topladığı 
ürün miktarına göre ücret alan çay işçileri devreye girerek hasat edilen ürün 
giderek evsafını kaybetmekte, toplam hasat miktarını artırmaktadır ve tarlaya 
genellikle büyük çaycılar bir defa girerek o sürgün devresindeki hasadı netice
lendirmektedirler.

Alımyerine sorunu ile beraber gelen ürünün burda istenilen norma so
kulması mümkün değildir.Eksper-Üretici-Idare üçgeni arasındaki bağların kopması 
gerçekleştiği anda sosyal tercihler genellikle üreticiden yana olmakta ve ürün 
alınmaktadır.Fakat ürünün günü gününe üreticiden alınması mümkün olmamakta 4- 
5 gün elde bekletilmektedir. P-k tabii bu durum ürünün bozulmasına,evsafsızlaş- 
nasıııa sebep olmaktadır.Bu kısımdaki durum üretici ve sektörün müştereken yarat
tığı bir tıkanıklık olarak karşımıza çıkmaktadır.



o) Ekonomik sorunlarını çay ürününün satış gelirlerinden karşılayan üre
ticilerin giderek bozulmaya başlayan gelir-gıder dengelerini düzenleyebilmek için 
tüm çabaları daha fazla ürün teslimi için yapılmaktadır. Fakat üretim girdilerini 
yeterince temin edemeyen üretici kaderini mevcut imkânlara,sosyal imkânlarını da 
ilâve ederek sektörden ihtiyacı olan giderlerinin karşılanmasını talep etmektedir.

Genel durum itibariyle üreticiler 11-12 ci ayda aldıkları avans ve borç 
paralarla birinci sürgün devresinin gelirini bitirmiş olarak kampanyaya girmekte
dirler.

d) Üret iciler toplam çay ürünü üretim sahasında çay tarımının öngördüğü 
hasat sistemini kabullenmişlerdir.Fakat birkaç bölgenin her yıl sürgün devresi 
sonunda nisbi olarak istenmiyen evsafsız ürün teslim etmek istemleri önlenememiş
tir.Bu bölgelerde zecri tedbirlerin almamayışı vatandaş olarak diğer üreticileri 
de aynı davranışa doğru itmektedir.Geçmişte büyük geçim sıkıntıları çeken bu üre
ticilerin bozuk olan ekonomik ve eğitim durumları düzeltilmedikçe sorun devam 
edecektir.Sorunları bugünkü alternatiflerle, güncel tedbirlerle çözülmesi de müm
kün olmıyaçaktır.

Yukarıda üç gurupta toplanan sorunlarla hammadde kaynaklarından yaş çay 
üretim projeksiyonundaki üretime ulaşılması ancak alınacak tedbirlerle mümkündür. 
Dönem sonuna kadar net ürün veriminin 6p0 Kg/dekara çıkarılması amaçlanmıştır.
Net ürün, ürünün üzerine konulması icap eden hata payı ile projeksiyondaki üre
time ulaşılacaktır.

Mevcut çaylık plantasyonlarında dönüme verimi artırıcı tedbirler alınmaz 
ve hammadde temin şartları düzeltilirse üretimde düşme beklenebilir.

Hammadde teminindeki artışlar yukarıda belirtilen sebepler ve kesin tes- 
bit edilmemiş olan çaylık tesisleri nedeniyle verilen rakamların üzerinde olacak
tır. Bu durumda dönem sonuna kadar a, b, c şıklarında belirtilen sorunlar da tü
müyle çöziimlenemiyeceğine göre üretim projeksiyonundaki rakamlar da gerçekleşmeyi 
temin edeceğini göstermektedir.

Fakat sorunların çözülmesi 4 cü K d ö n e m i n i n  birinci derecede amacı ol
malıdır.

İdeal normlarda hammadde temini sağlanması sektörün görevi olduğuna göre 
ileride belirtilecek tüketim-üretim dengesine ulaşmak için

a) Çaylık tesislerinde birim alandan alınan verimin artırılması,
b) Yeni plantasyon sahalarının açılmasına ihtiyaç hasıl olacaktır.
Ekonomik olarak çay yetiştiriciliğinin gerçekleştirilebileceği yeni çaylık

yapılabilecek 50-70 bin dekarlık potansiyel mevcuttur.
Bir dekar çaylık tesisinin kuruluşundan itibaren normal mahsûle yatması 

5 yıllık bir zaman içerdiğine göre bu konudaki çalışmalara derhal başlanmasını 
gerektirmektedir.

Ancak IV. j yıllık K.P. döneminde sektör hammadde temininde hammadde po
tansiyeli bakımından tıkanıklıklarla karşılaşmıyacaktır.Hammadde teminindeki; fak
törlerin tümü yerine getirilebildiğinde ortalama dekara verim 650 kg.amaçlanacak 
olursa 330.000 tonluk potansiyele ulaşılacağı görülür (dönem sonu itibariyle).



IV- ÜRETİM PROGRAMI 
1- Oonpl politika

Teşekkülde işletmelerin ilk kuruluş yıllarından beri 36-48-60-84-96-110-120- 
168 tonluk işletme birimlerinin oluşturulması, kurulması gereken bir işletmenin 
fizibilite kıstasları ile değerlendirilmemiş olduğunu göstermektedir.

Çay plantasyonları yayıldıkça günün ihtiyaçlarına ve bölgenin sosyo-ekonomik 
yapısına göre,üretilen yaş çay ürününü karşılamak, ve aynı zamanda o çevrede istih
dam sorununa çare bulmak için işletmeler yapılırken optimum işletme büyüklüğünün 
tesbiti üzerinde pek çalışma yapılmamıştır.

Bölgedeki işletme büyüklüğünün tesbiti için o yörenin hammadde üretim potan
siyeli ve (ulaşım Max.lö Km.olmalıdır,ideal teknolojik taşıma)ulaşım imkânlarını 
ayrıca değerlendirmemiz gerekmektedir.Bu faktörler testi/*, edilecek işletme biri
minin büyüklüğüne etken rol oynamaktadır.Örneğin: 75 alımyeri olan ve geniş bir 
plantasyona yayılmış işletmede hammadde üretimi ve denetimi çok güçleşmekte ve 
bu kısımdaki hizmetlerin maliyeti yükselmektedir.

İşletme birimlerinin büyüklüklerinin seçiminde kârlılık ve verimlilik ilke
lerinden ayrılması, amaçlara ters düşmekte o? -ğu gibi yörenin istihdam sorununa 
ayrıca bir çözüm getirmiyecek ve teşekkülün „ çalama maliyeti daha da yükselerek 
ekonomik rantabilitesine menfi yönde etkiler yapacaktır»

İşletme büyüklüğünün tesbitinde ayrıca yönetimdeki güçlükler ve kalite kont
rol müessiriyeti, yönetim güçlüğü de dikkate alınmalıdır.

Sahil şeridinden iç bölgelere doğru gidildikçe çay üretim plantasyonlarının 
engebeli arazide yayılması işletme büyüklüğünü küçültücü etki yaratabilir.

Nevcut işletmelerde ve yeni yapılacak işletmelerde orthoaox üretim yöntemine 
devam edilirken yöntemin gerektirdiği teknoloji şartları mutlaka yerine getiril
melidir.

İşletmelerimizdeki toplam optimum kapasite temin edilen hammaddeyi günü gü
nüne raamül maddeye dönüştürecek büyüklükte olmadığı gibi iç tesisler de orthodox 
yöntemin şartları sürekli olarak sağlanamamaktadır»

Hammadde temini periyodunun çay bitkisinin vegetatif gelişme sürecine bağlı 
olması imalat makinalarının kampanya süre* ine (İp Nisan 30 Ekim) Mayıs ayında 
18-20 gün, temmuz ayında 3.0-12 gün ve Ağustos ayında 8—10 gün teorik kapasite 
şartlarına çıkacak seviyede zorlamaktadır.

Diğer zamanlarda normal kapasitenin altındaki hammadde temininin yarattığı 
şartlar sürekli olarak makine ve teçhizatın verimliliğine menfi yönde tesir etmek
te ve maliyeti yükseltmektedir. Ancak işletme içinde de gizli işsizliğe sebep ola
rak veya insanca çalışma düzeninin ihtiyacı olan mekanizasyona geçme şartlarının 
IV. K.P. döneminde sağlanması gerekmektedir.

Klasik üretim yönteminin devamında şimdilik yarar görülürken,üretim masraf
ları,paketleme ,ambalaj ve pazarlama masraflarının daha düşük olduğu kalite stan
dardizasyonunun tam olarak gerçekleştirildiği modern imalat yöntemine geçiş çalış
malarına başlanması teşekkülün amaçlarını sürdürebilmesi için gereklidir.

Son 30 yıllık dönemde Doğu karadeniz yöresinin sosyal ve ekonomik gelişme
sinde çay sektörü $95 s yakın görev yüklenerek tarım ve sanayi kesiminde istih
damı sağlarken bu sektörde çalışan nüfusunda ekonomik yaşantısına katkıda bulun
muştur.

Yöredeki bugünkü ekonomik büyüme, artan nüfusun ve mevcut arazı kaynaklarının 
giderek küçük birimlere ayrılmasının yarattığı sorunlar karşısında süratle yükse
len hammadde fiatlarmın ve diğer maliyet girdileri karşısında teşekkülün ekono
mik rantabiliteye ulaşması ve yörenin tüm yükünü taşıması imkansızdır.



III.K.P. döneminde teşekküle yüklenen sosyal ve ekonomik görev ağırlığı
nın hafifletilmesi için yörede diğer sektörlere yer verilmesi gerekir.Bu durumun 
gerçekleşmesi hammadde kaynaklarının daha optimum verimlilikte kullanılmasını sağ
larken üretim yöntemindeki üretim maliyetlerinin düşürülmesi için alınması gereken 
tedbirlerin gerçekleşmesini sağlıyacak ve modern üretim teknolojisine geçiş imkânı
nı kolaylaştıracaktır.

IV.K.P. döneminde çay ürünü vasıtasıyla üretioi teşekkülden olan gelir 
ve istihdam talebi, diğer kuruluşlara ve diğer tarımsal üretim kaynaklarına akta
rılarak hafifletilmelidir.

Ayrıca Türkiye'nin AET ye tam üye olarak gireceği yıllarda iç piyasa den
gesini muhafaza etmek için orthodox yöntemde tüm teknik olanaklarla mekanize siste- 
jıe geçilirken, modern imalat sistemine mutlaka geçilmelidir. Aksi halde AET ülke
leri, başka ülkelerde üretip kendi ürünleri gibi satabileceği çayları, iç tüketim 
piyasamızda belirli bir yer işgal edebilecek ve sektörün ekonomik bünyesini sarsa
caktır.

AET ve PCD toplulukları ile yakın ekonomik ilişkilerimiz ve özellikle AET 
İo tam üyeliğimizin gerçekleşmesinden sonra sektör içinyeni bir dönem başlıyaçaktır.

Her iki topluluğa üye ülkeler direkt veya endirekt yönden kuru çay üreti- 
pisidirler ve AET ülkeleri Dünya çay borsalarında hakimdirler. Bunun tam üyelik an
laşması anında değerlendirilmesi gerekir.

AET ve RCP ülkelerindeki kuru çay maliyetlerinin düşüklüğüne nazaran ül
kemizdeki maliyetlerin yüksekliği tam üyelik döneminde iç tüketimde sorunlar yarat- 
naması için hammadde temininin daha kaliteli olması sağlanırken, maliyetleri düşürücü 
tedbirlerle orthodox üretim sisteminin modernleştirilmesi ve modern imalata geçiş 
çalışmaları IV.K.P. döneminde sonuçlandırılmalıdır.

2- Talep çalışması 
a) Yurt içi talebi

1.3.1973 yılma kadar Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren sektörün 
irettiği,kuru çaya olan yurt içi talebini kesinlikle saptamamız mümkün olmamaktadır. 
Lncak, 1973 yılından sonra sektörü yöneten Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne gelen resmi 
isteklere göre;

Yıllar Talep (Kg.) Arz (Kg.)
1974 38.361.513 35.592.860
1975 47.925.470 46.098.613
Arz talebi karşılayamamış ve arz eksikliği devam etmiştir.
Tablodaki talep gerçekten Türkiye'nin iç talep potansiyeli değildir.

'alebin değişken fonksiyonlarını incelersek eldeki verilerle kesin matematiksel 
.eğerlendirme yapmak güçtür. Verilerin olmayışı bizi asgari tüketilebilecek mik- 
;arları saptamaya götürmektedir.



Fert başına tüketim trendi analizindeki yıllar itibariyle artışlarını 
süreklilik karakteri taşıması imkânsızdır.Türkiye'do IV. 5 yıllık K.P. dönemi 
sonuna kadar fert başına 1 , 5  kg.a kadar talep artışının devam etmesi mümkündür. 
Çünkü fert başına tüketimi artırıcı tedbirlerin alınması ve kaliteli çay arzının 
yüksek oranda gerçekleştirilmesiyle istikrarlı ve gittikçe artan bir talebin 
yaratılması gerekmektedir.

Muhtelif bölgelerde,şehirlerde oturan farklı gelir guruplarındaki aile
lerin istedikleri zaman çay bulabilme nisbotleri hakkındaki arz eksikliklerinin 
sürekli mevcudiyetini ve talep fazlalığını doğrulayan aşağıdaki tabloya bakarsak,

Bölgeler
A y l ı k g e l i rg  u  r  up  1  a  r 1

1-1500 1501-3000 3001-4500 4501-6000 6001- Ortalama
Karadeniz 11.25 2.23 5.56 0.00 0.00 3.84
Marmara 29.32 11.41 13.80 12.50 0.25 14.66
Ege 36.6? 26.93 27.27 71.43 50.00 42.46
Orta Anadolu 28.00 27.95 52.38 30.00 7.70 29.21
Akdeniz 20.00 61.12 75-00 75.00 0.00 46.23
Güneydoğu 6.90 12.50 0.00 0.00 0.00 3.88
Doğu Anadolu 13.80 15.39 28.88 50.00 0.00 21.55
Ortalama 18.72 18.00 23-74 29.33 11.12
Kaynak : Türkiye'de çayın pazarlama sorunları 1975 

Prof.Turan Güneş - Prof.br. Fethi Açıl
Çay talebinin fiat elastikiyeti genellikle yüksek olmadığı görülür. Son 

3 yılda yapılan sürekli fiat ayarlamaları talepte bir düşüş yaratmamıştır.Çünkü 
çay artık Türkiye'de lüzumlu tüketim maddeleri arasında yer almaktadır ve tüketici 
alternatif değerlendirmeleri içinde kendi faydasını maksimize etmek imkânını bul
maktadır.

Orta ve düşük gelir guruplarında lüzumlu tüketim maddesi olarak kendisini 
korumakta ve yüksek gelir seviyelerinde de gelirin değişmesiyle talepte büyük 
artışları yaratmaması lüks mallar arasında olmadığını ayrıca belirtmektedir.

Çay talebi ülkemizdeki şehirleşme ve köy düzenine göre de etkenlik kazan
maktadır.

Kırsal bölgelerde çaya karşı ikame malların bulunabilmesi ve tarımsal 
üretim faaliyetleri ile ekonomik yaşamlarını sürdüren tüketiciler, çoğunlukla 
ürünlerinin pazarlama imkânlarının azlığı,iç tüketimlerini zorlarken,süt ve İhla
mur gibi diğer ikame mallar sürekli olarak çayın yerini işgal etmektedir. Bu du
ruma sektör pazarlama örgütünün köylere kadar çayı götürecek yeterlilikte olmama- 
sınında büyük etkisi vardır.

Kırsal bölge ile şehir merkezleri arasında ulaşım imkânları çoğaldıkça 
ve tarım endüstrisi geliştikçe tarımsal ürünlerin pazarlama imkânlarının artması 
sonucu tarım ürünlerinin pazar imkânları artarak üretici gelir seviyeleri yükse
lirken çay bu bölgelerde de lüzumlu madde olarak tam yerini alacaktır ve yurt içi 
talebinin yükselmesini sağlıyaçaktır.



Bölgeler itibariyle şehir ve köylerde tüketim.

Bölgeler Şehir(Gr.) Köy (‘Gr.) Fark (Gr
Karadeniz 638.2 727.5 110.7
Marmara 1155.7 781.6 374.1
Sge 879.5 749-5 130.0
Orta Anadolu 1068.1 914. 2 153.9
Akdeniz 919.2 666.7 252.5
G.Doğu Anadolu 756.0 553.5 202.5
Doğu anadolu 969.2 543.1 426.1
Kaynak: Türkiye'de çayın sorunları 

Ankara Ziraat Fakültesi.

._) Ortalama fark(Gr)

235.6

Tabloyla inceleyecek olursak,kırsal bölgelerde büyük bir talep potansiyeli 
bulunmaktadır. Ve bunun aktif hale getirilmesi mümkündür.

Tüketici zevklerine göre kaliteli bir çay arzının gerçekleştirilmesi çay 
tiryakiliğini artırıcı etki yaparken, iş yerleri ve eğlence yerlerinde diğer meş
rubat sanayii ürünlerine rağmen çay fiatmın nisbi düşüklüğü de talebi lehte et
kileyeceğinden tüketici zevklerine göre hatta bölgesel taleplere göre kalite un
surlarına önem verilerek yapılacak arz, talebi artıracaktır.

Rakip ve tamamlayıcı malların fiafclarının yüksekliği çay talebinin artma
sına nisbi olarak yansımaktadır.Çünkü tüketici gelir durumuna göre piyasada fiat 
ve kalite farklılaştırılması olan çeşitli mamulleri bulabilmektedir.

Tamamlayıcı malların çaya etkisi Türkiye'de şekerle ilgilidir.Şeker fiat- 
larmın artışının çay talebi üzerine etkisi önem taşımakla beraber, kaliteli çay 
arzı tamamlayıcı mal olarak kullanılan şeker oranını büyük ölçüde düşürecektir. 
Çünkü içiminde fazla şeker kullanımı kaliteli çayın içim özelliğine menfi etki
ler yapacaktır.

Türkiyede çayın monopol piyasa maddesi olması fiatm pazara empoze edil
mesi ve tüketimin yapılabilmesi arzla belli bir seviyede arz eksikliği yaratması 
bugünkü fiatlarmda talebi düşürmediğini göstermektedir.Kaldiki Devletin piyasa 
fiatlarma tüketici lehine müdahale etmesi monopol piyasanın kâr haddini önlemek
tedir.

Pazarlama tekniğindeki geliştirilecek yeni yöntemler ayrıca talebi artı
rıcı etki yapacaktır.

Dünya kuru çay tüketiminde son yıllarda çayın farklılaştırılması sonucu 
ieğişik içim şekilleri ve zevklerinin geliştiği görülmektedir.

Sicak ve soğuk içimli çay türlerinin tüketici piyasalarına arzı ve gerekli 
pazarlama çalışmaları yapılarak yeni bir tüketici kitlenin yaratılması mümkündür.

Yeniliklere kolayca adapte olan tüketicilerimizde, bu sahada talebi oluş
turmak Çaykur'un görevidir. Bunun için instant çay talebi oluşturularak elde mev- 
put stokların değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu sahada henüz bir talep gelmemekle beraber meşrubat olarak tüketimi 
gazinolarda,Orduda, Ulaştırma (Kara-Deniz-Hava)sektöründe,hastahanelerde gerçek- 
.eştirmek mümkündür.

Buraya kadar incelediğimiz talep değişkenlerinin lehte durumu analizde 
esbit edilen imkânlara alışılmasını 1ŞÖ2 ye kadar mümkün kılmaktadır.
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3- Üretim hedefleri
üretim hedeflerini saptamak için 1965-1975 arası gerçekleşmelere 

bakarak ileriye dönük çalışmalar .yapılmıştır. Ancak serideki verilerin doğ
rusal artış göstermemesi nedeniyle doğrusal, parabolik ve kısaltılmış seri 
incelemeleri yapılmış, tablolar aşağıda gösterilmiştir.

1965 - 1 9 7 5 verilerine göre
y = 22818 + 2995X
x = o 1970

1978 46 806
1979 49 803
1980 52 798
1981 95 793
1982 58 783

Burda çıkan değerler gerçekleşmelerin altında başlamaktadır,3u nede, 
le itibar edilmemiştir. Ve 1970-1975 arası değerlerin analizi yapılmıştır.

y = 16012 + 5434X
X = 0 1‘ no

1978 59 484
1979 64 918
1900 79 352
1981 75 786
1982 81 223

Ancak bu analizdeki sonuçlarda talep tahminlerinin üzerinde seyret
miştir.

I965 - 1975 verilerine göre
y = 18804 + 2995X + 404,4X2 
x = o 1970

1973 68 020
1979 78 943
1980 89 194
1981 100 754
1982 112 920

Çıkan değerler gerçekleşme ihtimallerinin çok üzerinde bulunduğu 
için değerlendirmeye alınmamıştır.



Yaş çay üretimi tahmini ile üretim hedefi hesaplanmıştır.

Yaş Çay Kuru Çay Üretimi
Yıllar Üretimi (Hammadde miktarına göre)
1976 201.628 64.200

1979 307.950 67.800
1980 324.273 71.300
1981 340.596 74.900
1982 356.918 78.500

Toplam talebe karşı en üst nasyonal düzeyde üretim gerçekleştirmesi için 
önce hammadde temin kaynaklarının sağlanması gerekmektedir.

Mevcut durumun izahında kısaca değinildiği gibi hammadde temininde evsaf- 
sız yaş çay ürününün alınmasını engelleyici tedbirler satın alınan hammadde mik
tarını tahmin edilen değerlerin altında gerçekleşmesine sebep olacaktır.

Hammaddenin iyi evsaflı olması mutlaka sağlanması gerekli bir fatör oldu
ğuna göre belirecek hammadde açığı ne ile kapatılacaktır.

Sorunun cevabını "yaş çay üretim faktörlerini artırmakla" diye açıklaya
biliriz.

Yaş çay üretim analizindeki üretim gerçekleşmesini sağlayacak hammadde 
potansiyeli süreklilik arzetmektedir ve artışlar I98O yılından itibaren nisbi 
olarak gerçekleşecektir.

Hammadde kaynaklarına göre $25 bozuk evsaflı hammadde ile bile trent 
analizindeki yaş çay üretimi tahminlerine ulaşılması mümkün olmamaktadır ve ancak 
talep tahminini karşılayabilmektedir. Ancak 69O Kg./Dönüm olarak amaçlanan verim 
artışının gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Bu durum IV.K.P. dönemi sonunda kaliteli hammadde temininin üretim hedef
lerine ulaşacak miktarda olmayacağını göstermektedir ve hammadde potansiyelini 
artırıcı tarım üreticilerini destekleme politikasının yeniden geniş anlamda ele 
alınmasını gerektirmektedir.

Temin edilen hammaddenin teşekkülce saptanan bozuk kalite oranından daha 
yüksek normda oluşu hammadde temin, kuruçay üretim ve tüketim rakamlarına yansı
maktadır.

Hammadde teminindeki kalite oranı yükseldikçe elde edilecek mamül madde 
daha kaliteli olacak ve talebi artıracaktır ve tüketim hedeflerine ulaşılarak 
dönem sonuna kadar üretim-tüketim dengesine ulaşılacaktır. Alınacak üründe alım 
talimatında kesinlikle tomurcuk ve tomurcuğu saran yaprakçığı takıp eden lif ver
meyen taze 1 ve 2 nci yapraklardan ibaret sürgünler ideal üründür.

Hedefleri belirlenen bu üretimi gerçekleştirmek için teknolojik uygulama
ya geçerken temin edilecek hammaddenin hasatta;

$75 bir tomurcuk 2 yaprak
$25 " " 3 yaprak (lif vermeyen)ve

Tek ve çift kör taze yaprak
Normuna haiz olması ideal olmalıdır. Yaş çay üretim plantasyonlarında bu 

normlarda mahsulün üretilebilmesi, daha önceki kısımlarda belirtilen tarımsal 
üretim girdilerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle temin edilebilir.



Plantasyonlarda miktar ve kalite bakımından belirtilen evsafta ürün, temini günü
müzdeki hasat sistemi, üretim girdileri teminindeki eksiklikler ve sosyal etkiler 
nedeniyle olanaksız görülmektedir. Belirtilen sorunların çözümü halinde ideal ürün 
alımında tavizsiz bir hammadde temin, ^blttikası uygulanmalıdır.Fakat bu aşamada 
bile günümüzde olduğu gibi belirli ölçülerde bir evsafsızlık normuda kabul edil
melidir. Bu norm teknolojik uygulamada fedakârlık gerektirmiyecek ölçülerde olma
lıdır. Ancak çaylık plantasyonlarından da bu evsafta ürün temini mümkün olmalıdır.

Sektör bu alternatiflerden birini tercih etmek durumundadır;
a) İstediği hammadde temini için hammadde üretim kaynaklarını temin ve 

İslah edecek,
b) Kaynaklardan temin edilen hammadde ile yetinecek,
c) Kaynaklarda mevcut hammadde içinden istenilen normlarda temin cihetine 

gidecektir.
Bugün için $25 oranında evsafsızlık normu ile (b) alternatifi geçerlidir. 

Ancak bu oldukça geniş sınırlarda tanınmış bir normsuzluktur. Ürün kalitesindeki 
ekstrem değerleri arasındaki farklılık teknolojik yöntemlerin uniform uygulamasını 
menfi ölçülerde etkilemektedir. Bu nedenle $25 evsafsızlık normu tatbikatta tama
men yukarıda belirtilen ölçüler dışında mütalaa edilmiştir.

Amaçlarda (a) alternatifini benimseyerek istenilen evsafsızlık normu 
$15-20 seviyesi (Kanun ve hammadde temin yönetmeliğindeki ürün tarifi dışındaki 
kısım) IV.K.P. dönemi sonuna kadar kesinlikle tahakkuk ettirilmelidir.

a alternatifine göre amaçlara ulaşmak için çay plantasyonlarından optimum 
miktar ve kalitede ürünü temin için gerekli İslah ve yenileme çalışmaları tamamla
nırken, çay üzerindeki sosyo ekonomik sorunlar ve tartışmalar da önlenmeli ve idea] 
olarak yukarıda belirtilen kriterler temin edilebilir ve ideal teknolojik uygulama 
yapılabilir hammadde normuna ulaştırılmalıdır.

Net $20 evsafsız hammadde temini halinde bile bugünkünden fevkalade iyi 
kalite çay yapma olanakları yaratılmış olacaktır ve üretim fazlalığı nisbeti de 
o ölçüde azalaoaktır. Aynı zamanda fiatlara ve talebe lehte yansımalar yaratacak
tır. Hammadde kaynakları a alternatifine göre değerlendirilecek olursa dönem so
nuna kadar mutlaka üretim-tüketim dengesi oluşturulacaktır.

IV. 5 yıllık K.P. döneminde orthodox sistemin modernize edilerek daha 
kaliteli mamül üretimi .yanında üretim girdileri değerlerinin düşürülmesine çalı
şılmalıdır.

Yukarıda belirtilen normlarda hammadde temininde önemli bir faktör de 
hammadde fiatlarıdır.

Maliyet + kâr, tutarına yatırım manji ilâvesi ile teşekkül ettirilecek 
fiatlara ikili fiat sistemi uygulanarak taban ve tavan fiatları Kampanyadan sonra 
açıklanarak yeni faaliyet dönemine üreticilerin hazırlıklı girmeleri sağlanmalıdır.



Vasıfsız iş gücü temini bakımından dönem içinde problem olmayacak 
fakat kaliteli kalifiye eleman ve yönetici personel teminindeki dar boğaz
ların giderilmesi gerekmektedir.

Mevcut üretim kapasitelerindeki teknolojik yöntemin uygulanmasında 
aksaklık yapan dar boğazlar giderilirken yeni yapılacak tesislerde enerji 
durumu sorun getirebilir. T.E.K. nun IV. K.P.döneminde yatırım programına 
muvazi olarak T.E.K.den veya dizel guruplarından enerji temin edilmesi zorun
luluğu vardır.

4- UYGULANMASI GEREKEN TEKNOLOJİ-VE ÜRETİMİN GİRDİLERİ
Sektörde halen uygulanan teknoloji yönetimi IV. K.P. döneminde üç 

aşamada değerlendirilmektedir.
1- Mevcut sistemin eksikliklerinin ve dar boğazlarının giderilerek 

devamının sağlanması
2- Mevcut sistemde kıvırma prosesi yerine aynı hizmeti üçlü rotorvan 

kombinasyonları ile yapmak.
3- Rotorvan kombinasyonla tam mekanize orthodox yöntem ve Rotorvan 

C.T.C. kombinasyoAu modern teknolojin yönteme geçiş çalışmalarına baş lamala.
Klasik orthodosc yöntem gereği fırın kapasitelerimize denk kıvırma, I<jl>ve traf kapasitelerindeki dar boğazlar 197ö'reviza programlarında gerçekleş

tirilmesiyle giderilecektir.Optimum kalite unsurlarının gerçekleşmesi için 
fermantasyon sistemlerindeki yetersizlikler bu dönemde kesinlikle halledil
meli ve aynı şartlar kıvırma salonlarında sağlanırken kıvırma makineleri ge
lişmelere göre tabMâların yapısı değiştirilerek verim ve kalite artışı sağ
lanmalıdır. İmala t akışının sonuçlandırılması olan depolama hizmetleri miktar 
bakımından yetersiz ve depolama faktörleri bakımından elverişsizdirler. 
Kılımatık özelliğe haiz yeni depoların yapılması ile beraber eski depolarda 
da bu eksikliğin giderilmesi kalitenin muhafazasını sağlayarak, orthodox yön
temin gelişimi tamamlanmalıdır.

ÇAY TEKNOLOJİSİNDE
a) Kalitenin artırılması,
b) Zamanın kısaltılması,
c) Üretim girdilerinin azaltılması/ o ,
d) Pazarlama imkânlarının fazlalaştınİması için sürekli gelişmeler 

olmuş ve sistem giderek modernize edilmiştir.
Alım evlerinden nakledilen çaylar beton sahalarda veya elverişsiz 

depolama imkânlarında bekletilmektedir. 1969 den itibaren yapılan fabrikalar
daki yaş çay ambarlarında ve yeni yapılması plânlanan(Revize yatırım plânı) 
fabrikaların ambarlarında belirli bir kumanda merkezinden idare edilebilen 
açılıp kapanan raf sistemlerinin yapılması depolama kapasitelerini artıracak 
ve ayni zamanda iyi muhafazaya imkânlar s ağlıya çaktır i’

Tabii ve sun’i soldurma sistemlerinden sonra uygulanan cebri soldurma 
sistemi soldurma zamanı ve işçiliği bakımından üretim girdilerini düşürmüş ve 
orthodox üretim teknolojisindeki yerini almıştır. Son gelişmeler bu sistemden 
daha verimli oluşu ile beraber işçilik hizmetlerinde azaltıcı olan Continuous 
(devamlı) soldurma yapan makinalar yapılarak yan yana dizilmiş teknelerin 
üzeri hava geçiren delikli bantlarla kaplanmış ve sıcak hava alttan ve üstten 
verilerek soldurma yapılmaktadır.



İlk teknede banta yüklenen yapraklar hareketli bant tarafından bir 
sonraki tekneye dökülürken alt üst edilmiş olurlar ve son tekneye erişinceye 
kadar solarlar ve kıvırmaya hazır vaziyete gelirler.

Soldurularak hücre öz suyu daha konsantre hale gelen yapraklar kıvrılıp, 
bükülmeye ve parçalanmaya daha elastik bir hale gelmişlerdir. Ve kıvırma ma
kineleri ile bu durumlarına müdahale edilerek hücre zarları çatlatılarak öz- 
sularuua yaprak yüzeyine erişmeleri ve dış havanın oksijenle temasa gelmeleri 
(Akisdasyona başlangıç) sağlanır. Bu işlem ortlıodox yöntemde kıvırma safhası 
olup III poriyodda ve her periyoda geçişte yaş çayın eleklerden geçirilmesi 
ile sağlanır.

Sistemin gelişiminin icabı kıvırma makinelerinde presler ve tabladaki 
batenler kullanılmıştır ve çeşitli gelişmeler göstermişlerdir.

Klasik usulle imalata devam edilerek işletmelerde kıvırma makineleri
nin tablalardaki koni ve aylar uygun normlara ulaştırılmalı ve alınan elekal- 
tı çay miktarları (ince çay) sistemin gereği olan seviyeye ulaştırılmalıdır 
(/»10 dan '}o60 a).

Her kıvırma periyodundan sonra çaylar eleklenerek havalandırılmalı, 
topaklaşmalar engellenmeli ve kıvırma işlemi bitmiş olan elek altı çaylar 
(ince çaylar) fermantasyona derhal sevk edilmelidir.

Kullanılan eleklerin montaj şekilleri ve eleme özellikleri.- geliştiril
meli ve miktarı bakımından artırılmalıdır.

Kıvırma işlemleri sırasındaki zaman kaybı ve makine ve emek fazlalığı 
C.T.C. ve rotorvan imalatlarını ortaya çıkarmıştır.

Rotorvan'm i.şleyici organı silindir şeklinde gövde içinde çalışan 
helezon bir şafttır. Ve adeta et kıyma makinesini andırmaktadır. Silindir 
şeklindeki hazneye alınan yapraklar ezilmekte, parçalanmakta, preslenmektedir.

C.T.C. Makinesi, ezme, parçalama ve bükme hizmetlerini yerine getiren 
birbirinin aksı yönde dönen üzerleri yıv-setli iki çelik şafttır.

Bu iki makine . ı.ile solmuş ve solmamış yaprakların işlenmesi mümkün 
olacaktır.

Ancak 8on- yıllarda soldurulmamış yapraklarında devamlı olarak işleye- 
bilen trituvator adlı kıvırma makineleri piyasaya sunulmuştur. Ezerek ovalıyan 
anlamındaki bu makine de işleyici bir silindir içinde dönerek çay yaprakları
nı parçalayacak kesici şaft vardır.

Yeni makinelerin hizmete girişi orthodox yöntemden ayrılmaktadır ve 
kalite bakımından farklılık arz etmektedir. Uzmanların görüşüne göre orthodox 
üretimde elde edilen kaliteye tam ulaşmamaktadır.

Sektörde bugün için kıvırma makinelerinin yerine 3 lü rotorvan kombi
nasyonu veya kıvırma botorvan kombinasyonunun uygulanması zaman, kalite ve 
üretim girdileri bakımından lehte faktörler yaratacaktır.

C.T.C. rotorvan i.kombinasyonunun bugünkü temin edilen hammadde ile 
hizmet vermesi olanaksız görülmektedir. Kaldiki C.T.C. makinelerinin M.K.E. 
tarafından imal edilmesi bir sorun teşkil etmektedir.

1978 yalı için programlanan araştırma fabrikalarının hiz
mete girerek alınacak neticeler sonunda 1982 den itibaren C.T.C. rotorvanlı 
tam modern üretime geçilmesi teknik ve ekonomik şartlar yanında bölgede istih
dam sorununun ve hammadde sorununun halledilmesinden sonra anoak mümkün ola
caktır.

- -



Orthodox veya modern yöntemle gerçekleştirilen kıvırma işleminden son
ra çayların en iyi şekilde fermente edilmeleri gerekmektedir. Halen aliminyum 
tavalarda 6-7 cm. kalınlığında serilerek ‘/8-5-95 nem, 26-28 C° ısıda yapılması 
gereken oksidasyon istenilen seviyede gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle ön
celikle kıvırma ve fermantasyon salonları istenilen teknik özelliklere ulaş
tırılırken ayrıca fermantasyon havası ikiimlendirme cihazından alınarak, bir 
basma kanalına verilen ve kanal üzerinde plastik ve paslanmaz çelikten tepsi
lere çaylar konulmasıyla gerçekleştirilecek fermantasyon sis temine--geçilmesi 
ile bugünkünden daha iyi neticeler alınacaktır.

Fermantasyonda halen kullanılan aliminyum tavaların teminindeki güçlük 
ve pahalılık ile beraber temizleme zorluğu nedeniyle aliminyüm tavaların yeri
ne dayanıklı plastik tavalar ikamesi daha iyi olacaktır.

Teknolojik yöntemler gereği kalite unsurları teşekkül etmiş(fermantas- 
yonu bitmiş) yaş çayın derhal fırınlarda kurutulması gerekir. Kurulma sistem
leri kurutma kapasiteleri 110 Kg/h. dan 260 Kg/h a ulaştırılmıştır. Yine mars- 
he.ll firmasının en son geliştirdiği "Rot Feeder Sydem" de 39» Kg/h a ulaşmış
tır.

VT'TT T T c* Ti Jj-ıv 1 ı Jio 1 o iiih.n

Girdiler birimi .Mevcut % 2.  Tıp İ . 3.Tip % 4.Tip %
•Hammadde 61.10 61.10 61.10 61.10
(işçilik 26.88 20.00 12.00 10.00
Diğer girdiler 12.02 11.00 9.00 9.00

Toplam 100.00 92.10 82.10 r  80.10

(Düşüklük 1o 000.00 7,9 17,9 19 r 9

Yukarıdaki tabloyu incelersek baş tarafta önerdiğimiz 3 modeldeki üre
tim girdilerinde meydana gelen değişiklikler sektörün lehindedir.

Mevcut duruma göre hazırlanan bu tablonun yıllar itibariyle hesaplana
bilmesi için yapılan tahminler şeyledir.

Yıllar
Ü R ETİ M 0 İ R D İ L  E R 1

Personel Yaş Çay
Amortisman 
Milyon Tl.

Miktar Tutarı 
Milyon Kg.

Miktar 
Milyon Kg.

Tutarı 
Milyon Tl.

1976 38.961 45
1977 40.545 55
1978 43.6.38 2.230 291 2910 60

1979 18.627 2.970 307 3200 61
1930 51.780 3-860 324 3520 65
1981 53.842 5.010 340 3870 72
1982 56.667 6.510 356 4250 79

not: Yaş çuy miktarı alınan tedbirlerle gerçekleştirilecektir.



Diğer 
Giderler 
Milyon Tl.

Üretilen Paketli Çay T ü k e t i  m
Miktarı 
Milyon Tl.

Maliyet gider
leri Tutarı

Miktar 
Milyon Kg. Tutarı

300 64 5.550 54 3996
350 67 6.58i 58 4292
400 71 7.845 63 5607
450 74 9.402 67 5963
500 78 11.339 72 7704

1- Yaş çay taban fiatma $10 luk zam
2- Personel giderlerine $30 zam
3- Diğer giderlerde yılda 50 milyon artış
4- 1978-1980-1982 yıllarında $28 zam varsayılmıştır (satışlarda)

Daha değişik yönteme ihtiyaç gösteren, sıcak ve soğuk olarak içila- 
bilen instant çay, yaş yapraktan ve kuru çaydan elde edilmektedir. Sürekli 
çalışma imkâni bulabilecek olan bu tesis aynı zamanda tüketim fazlası çay
ların değerlendirilmesine imkân Bağlıyacaktır. Kafein tesislerinde de stok 
fazlası düşük kaliteli çaylar değerlendirilebilecektir.

Not: Üretimin tamamen tüketildiği varsayılmıştır.



V- YATIRIM PROGRAMI
I- Eklenecek yeni kapasiteler
Tarım endüstrisinin karakterini taşıyan sektörde hammadde temin prog

ramına ve programın güncel gerçekleşme miktarına göre kapasite değerlendirilmesi 
yapmaktayıa.

Üretim kampanyasının (15 Nisan-10 Mayıs) açılmasından Skim sonuna ka
dar hammadde temini tarımsal üretime direkt bağımlılık arzetmektedir ve belirli 
periyodlarda maksimum seviyede seyrederken vejetatif sürgün devreleri arasında 
minimuma düşmektedir.

Birimi ve miktarı bakımından yükseklik arzeden periyod Mayıs dönemi
dir. Bazı yıllar iklim şartlarına göre Nisana kadar, hazanda Hazirana kadar uza
nır fakat sürgün devresi 25-30 gün içinde nihayetlenir.

Yasalar gereği üreticiler tarafından üretilen ürünün teşekkülce satın 
alınma mecburiyeti yanında temin edilen ürünün en geç 24 saat içinde teknolojik 
uygulama safhalarından geçirilme zorunluluğunun oluşu işletmelerde kapasite mik
tarının Ton/gün olarak temin edilen hammadde miktarlarına denk seviyede tutmayı 
zorunlu kılmaktadır.

1976 yılı itibariyle normal kapasite 3220 ton/gündür.
111 cü 5 yıllık K.P. gereğince inşasına davam edilenlerinde 1977 

yılında tam hizmete girmesi ile normal kapasite 3556 ton/güne ulaşacaktır.
Ortalama bir ay süren Mayıs hasat döneminde ürün hasadına geç başlan

ması (5-7) gün ve günlük hasat plânının bulunmaması toplam ürünün '/75 inin 16-17 
gün içinde toplanmasını gerçekleştirerek Fabrikalara günlük işleme kapasiteleri
nin çok üzerinde hammadde gelmesine sebep olarak teorik kapasite üstü çalışma 
şartlarını zorlamakta ve her yıl belirli oranda çayın imha edilmesine yol açmak
tadır. Bu durum dikkate alınarak çay üretim işletmeleri kapasitelerini hesaplaya
cak olursak yıllar itibariyle,

YIL İÇİNDE EKLENECEK. YENİ KAPASİTE
Ünite

Yılı
Üret.Hedefi 
• Ton/gün

Yıl Bâş. 
Kapasite Kapas.

Fabr.
Ünite Proje Adı

İnşa
Süresi

İşe baş. 
Tarihi

hedefi 
Ton/gün

1978 3976 3556 420 5 1.2.3.4.5 2 yıl 1977 420
1979 4199 3976 223 3 6.7.3 2 yıl 1977 252
1980 4421 4228 193 2 9.10 2 yıl 1978 168
1981 4644 4396 248 3 11.12.13 2 yıl 1979 252
1982 4867 4648 219 3 14.15.16 2 yıl 1980 252

Toplam : 1344

Not: 84 tonluk işletme büyüklüğü örnek olarak alınmıştır. Kuruluş yeri seçimi 
ve fizibilite çalışmalarından sonra o bölgedeki kapasite ihtiyacı değer
lendirilmelerinde daha düşük kapasiteli işletmelere yer verilecektir.Amaç 
her yıl belirtilen toplam kapasitelerin sektöre ilâvesidir.



Halen inşası devam edon Kendirli, Asaklı. Hayrat ve Derepazarı fabri
kalarının 1977 de hizmete girmiş olması gerekmektedir.

Tabloda belirtilen 16 X 84 ton/gün kapasiteli tesise ihtiyacımız ola
caktır. Yeni kapasite programında Orthodox yöntemin modernleştirilmesi ve mekani- 
ze edilmesi ön görüşü ile hareket ederek 5 no.lu projenin araştırma ve geliştirme 
fabrikası olarak yapılması düşünülmüştür.Bu işletmede Orthodoz, Rotorvan, C.T.C. 
yöntemleri ayrı üniteler olarak faaliyet göstererek modern yönetime geçiş çalış
maları yaparken, sektörün ihtiyacı olan kalifiye işçi, usta, teknik eleman ve 
yöneticilerinin tatbiki eğitimlerini sağlayacaktır.

7979 yılından itibaren yapılacak tesislerde kıvırma işlemleri ve fer
mantasyon işlemleri değiştirilerek rotorvan ve sürekli fermantasyon yöntemi ge
liştirilecektir. Bu yöntem sayesinde kalitede büyük artış, verimlilikte de dik
kate değer artışlar kaydedilecektir.

1977 yılı programında gösterilen 3978 "ton kapasiteye kampanya başında 
ulaşilması için gerekli tedbirler önceden alınmalıdır. 111. K.P, döneminde amaç
lanan fabrika kapasitesinin gerçekleştirilmemesi bu durumu yaratmıştır.

1947 yılından itibaren kurulmaya başlıyan tesislerdeki makine parkla
rında eskimiş makinelerin mutlak surette yenilenmesi zorunluluğu vardır. Bu ne
denle tesisleri yenileme ve İslah için yatırım öngörülmüştür.

İLA V E K A P A S I T  E

Proje Adı
İşin Baş. 
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Proje Top, 
(1000 Tl.)

Tesisleri 
yenileme İs
lah (1000 Tl.')

Tesisleri 
Modernize 
etme(1000

1.2.3.4.5. 1977 1978 200.000 20.000 20.000
6.7.8. 1978 1979 120.000 40.000 20.000

9.10. 1979 1980 80,000 40e 000 20.000

11.12.13. 1980 1981 120.000 40.000 30.000
İt.15.16. 1981 1982 120.000 40.000 30.000

640.000 180,000 120.000

Toplam 940.000.000 Tl.lık yatırım.(Paketleme fabrikaları ilave edil
memiştir. )



PAKETLEMİŞ FABRİKALARI YATIRIM PROGRAMI

RİZE (Bin Ton) İSTANBUL (Bin Ton) ANKARA ( Bin Ton )
Yılı Mev» Yat.  Yeni Mev. Yat.  Yeni Mev. Yat.  Yeni

1976 20 20 10 15 5 5 5
1977 40 1 15 5
1978 41 5 15 5 5 5
1979 41 5 5 15 5 10
1980 46 15 10
1981 46 15 10
1982 46 15 10

Fabrikalar 2 vardiya esasına göre çalışmaktadır.

Mevcut paketleme fabrikaları  kuruluş yeri  seçimlerini etkileyen fatör- 
lerin araştırılması ve fizibilite esasları  bugüne kadar belirlenmemiştir.

Tekel İdaresine bağlı  olarak ithal yıl larından kalma Kuruçeşme Paket
leme Fabrikasının o günün şartlarına göre İstanbul'da kurulması normaldir.

Baha sonra iki  paketleme makinesi  i le faaliyet gösteren Ankara Paket
leme fabrikası  hizmete girmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

İstanbul paketleme fabrikasının binası  kiralık olup yatırım progra
mında belirti ldiği  gibi makinelerinin tümü yenilenmelidir.

Ankara paketleme fabrikasına ait  bina Tekel 'e aittir ,  makineleri  ta
mamen yenilenmelidir.Aynı zamanda iki makineye sahip olması nedeniyle optimum 
işletme büyüklüğüne sahip bir paketleme fabrikası  niteliğini taşımaması i lâve 
kapasite yatırımlarını gerektirmekte veya yenilemelerinin aynı mahalde yapılma
yıp tesisin Rize'ye aktarılmasının gerçekleştiri lmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Teknolojik uygulama yöntemine en uygun amaç fabrikalarda üretilen 
dökme kuru çayın (tasniften sonra) derhal istenilen standartta harmanlanarak 
derhal paketlenmesi ve sevkiyata hazır duruma getirilmesidir.Bu nedenle yeni 
paketleme, makinelerinin fabrikalara montaji  gerçeklaştiri lmelidir.

Bu sisteme fabrikalardaki dökme kuru çay üretiminde kalite ve kantite 
bakımından standardizasyonun sağlanamayacağı nedeniyle bugüne kadar it ibar 
edilmemiştir.  Fakat teknolojik uygulama gereği olan bu husus sağlanmalıdır.

Paketleme tesislerinin hammadde kaynaklarına yakın olması gerekir.
Tüketici  pazarı  bütün Türkiye'dir,  hammadde kaynağı ise kuru çay üre

tim fabrikalarının bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesidir.
Ayrıca bölgede Sektörün finansmanına iştirak ettiği  Çaysan Anonim 

Şirketi ,  paketleme fabrikalarının paketleme veya ambalaj  malzemeleri  ihtiyacını 
temin edecektir.

Bu durumda paketleme tesislerinin hammadde kaynakları  içinde bulundu
rulması sektörün lehine olacaktır.Ancak teknolojik yöntem gereği merkezi işlet
melerde paketleme tesislerinin ilâvesinin yapılması da sektör lehine maliyeti  
düşürücü etki yapacaktır

PAKETLEME FABRİKALARI YATIRIM PROGRAMl(FİATLAR İLE)

işin baş.tarihi Bitiş  tarihi Proje Top. (1000 Tl)
1977 1978 18.000
1978 1979 18.000
1979 1980 b.OOO
1980  1981_______________________________ 6.000_________

1975 f iatları  i le 48.000
Bu tablolara göre toplam 1.166.000 Tl. l ık yeni yatırım finansmanına

ihtiyaç vardır.
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3- Yatırım programının sonuçları
Eklenecek yeni kapasitelerle mevcut normal kapasite 3220 Ton/gün den 

4648 ton/gün1e ulaşırken, teorik kapasitede 4033 den 6133 ton/gün1e ulaşmış ola
caktır.

Maksimum seviyede 22 gün olarak yapılacak bir alım programı ile üreti
len yaş ç.ay ürününün tam değerlendirilmesi mümkün olacak ve yaprak imhası olma
yacaktır.

Paketleme fabrikalarına yapılacak yeni yatırımlarla ‘/lO paketli çay 
stok politikasının izlenebileceği seviyeye ulaşılacaktır.Ayrıca paketleme maki
nelerinin dökme kuru çay üretim işletmelerinde ve kuruçay üretim merkezlerinde 
toplanması dökme çay ambalajindaki masrafları azaltacak,kalitenin bozulmasını 
engeliiyeçektir.

İşletmelerdeki kuruçay depoları ve mamül stok ambarları yatırımları 
üretilen kuru çayın muhafaza imkânları ile tam mamül paketli çayın tüketim mer
kezlerine dağıtımını sağlıyan ana kanalları ve dağıtım merkezlerini oluşturacak 
ve bölgesel talepler anında ve seri olarak karşılanabilecektir.

1947 yılından itibaren faaliyet gösteren işletmelerimize bugüne kadar 
yenileme ve modernizasyon hizmetleri göiürülmemiştir.Onarım-bakım hizmetleri ile 
faaliyetlerini sürdüren makinelerden faydalı ömürlerini tüketenlerin yerlerine 
ve yenileme esasında sistem gereği olan modernizasyona gidilmesi gerekmektedir. 
Kalite düzeltmek için gerekli yatırımlarla bu aşamaların müştereken yürütülmesi 
ile yatırımlar daha ekonomik ve daha faydalı olacaktır.

Bu duruma göre yıllar itibariyle
1978 için 418 Milyon Tl.
1979 için 218 » Tl.
1980 için 146 " Ti. Toplam: 1.168.000 Tl.lık yatırımların
1981 için 196 " Tl. gerçekleştirilmesi zaruri gö-
1982 için 190 " Tl. rülmektedir.

2- Dış ticaret etkisi
a) Toplam mal ithalat talebi (Milyon Tl.)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Yatırım malı
Paketleme makineleri 18 18 6
Kafein tesisi 10
Harmanlama mak.
İmalat makineleri 10_____10______________________
YEKÛN : 38 23 6
Yari ürün (Bin Tl.) 270 270 270 270 270 270 270
(filtre kâğıdı)

Dönem içinde ithalat sadece yatırım malları için yapılacaktır.
Paketleme tesisleri için yenileme ve yeni ilâve kapasite programı itha

latla gerçekleştirilebilecektir.
Modernizasyona geçişte öi'nek olarak Rotorvan C.T.C. yeni tip fırınlar, 

sürekli fermantasyon sistemi için örnek ithalat yapılacak ayrıca kafein üretimi 
tesisleri için ithalat yapılacaktır.Diğer yatırım malları için ithalat düşünül
memektedir.

Ayrıca her yıl 40 ton filtre kâğıdı ithal edilecektir.



3- İSTİHDAM ETKİSİ
a) inşaat aşamasında

İş £ÜCÜ

yarata 

Toplam

cağı iş 

1976

hacmi

1977 1978 1979 .1980 1961 I96:
1-İdareci ve Teknik 
elemanlar 
a)Teknik elemanlar 

1-Mimar ve Mühendis 2:9 6 OO c 3 4 O
C. 2

2-Fizikçiler ve Mate
matikçiler 11 2 3 O

c. 2 1 1
3-Ziraat Mühendisleri
4-Diğer 10 1 p T 2 0

f— 1 1
b) İdareci ve müteşe'eisler

1-Idareoi denetrnenler
2-Direktör ve memurlar 

(Özel) 22 4 8 2 3 3 1 1
2-TBKNİSY3N VE YARDIMCI 
ELAMANLAR
a)Teknisyen ve tekniker 44 8 10 4 6 8 4 4
b)Siirv oyanlar 32 5 8 3 5 5 3 3
c)İdare yardımcıları 20 3 4 9 3 3 2 2

3-KALİPIY3 İŞÇİ ıöo 20 50 30 30 30 10 10
4-DÜZ İŞÇİ 1100 200 400 100 150 150 50 50

1448

1- Katma Değer
Sektörün katma değeri

1976 1979 1960 198 i .1982

Personel Hesapları 2280 2970 3860 5010 6510

Diğer Ödemeler 66 70 73 79 34
Toplam 2346 3040 3933 3089 65 94

Dönem Sonucu (F) -652 -1330 -1269 -2432 -2.542
Toplam I694 1710 2664 2657 3952

Dolaylı vergiler (t) 217 234 300 325 422
Katma Değer 1911 1944 2964 2982 4374

-



b- İşletme!.-.-aşamasında yaratılacak iş hacmi

Iş gücü Toolam 1976 1977 1978 1979 1980 198i 1982

1-İDARİ VE TEKNİK ELEMANLAR 
a) Teknik elemanlar

1- Mimar ve Mühendisler
2- Ziraat Mühendisleri l\

5
O

 O

48
58

10
116

3
12

5
20

3
12

2
8

3
12

Toplam 300 106 126 15 25 15 10 15
b) İdarecilik

1- İdareciler(Teknik ve CİH.) 74 40 15 3 4 3 2 3
Memurlar 1699 551 588 105 70 105 70 105

1773

2-TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELEMANLAR 
a)Teknisyen ve teknikerler

(Z.meslek,Lise dengi,teknik mes.) 761 446

3-İŞÇİ MİKTARI 
Kadrolu (Daimi) 10857 7882
Muvakkat 42976 29976
Kalifiye muvakkat işçi 9867 12'Ö'J

Toplam personel 56667

Tablo hazırlanmasında ihtiyaç olan Mühendis, îönetioi, Teknisyen ve 
Tekniker kadrosu saptanmaya çalışılmış işçi istihdamında mevcut işletme tipleri 
kıstas alınarak değerlendirilme yapılmıştır.

M.P.M. çalışmalarının sonuçlarının uygulanmasına göre değerler deği
şebilecektir.

30 45 75

175 525 875
650 1950 325C
150 450 750

45 30 45

525 350 525
1950 1300 1950
450 300 450



Çay fabrikalarının yapıldığı Doğu Karadeniz bölgesinde istihdam sorunu
nun büyük bir kısmı, çay tarımı ve işletmelerinin yarattığı sektör içi ve dışı 
imkânlarla halledilmeye çalışılmıştır.Bu imkânlardan bölge dişinden gelen(Art- 
vin,Erzurum,Gümüşhane,Ordu,Samsun,Gıresun)yurttaşdarımızda yararlanarak mevsim
lik işte istihdam imkânları bulmuştur.

Halen uygulanmakta olan üretim yönteminde istihdam olanakları modern tek 
nolojik yönteme göre çok geniştir. Modern yöntemde 8l tonluk bir işletmede iş
letme içinde maksimum 75 kişi istihdam edilebileceği belirtilirse durum daha 
açık olarak anlaşılabilir.

Bugün bölgede önemli derecede işsizlik hüküm sürmektedir vc yıllar önce
sinde olduğu gibi bölge dışına göç yeniden devam etmektedir. Sektörün yoğun iş 
hacminin olduğu yerlerdeki ortalama yıllık nüfus artışının $1,52 olması iş te
mini için bölge dışına sürekli devam eden göçten ileri gelmiştir.

Yatırım programında amaçlanan fabrikaların modernize edilmesi ve dönem 
sonuna doğru tam nıekanize modern teknolojiye geçiş imkânları ancak sektöre yük
lenen istihdam görevinin hafifletilmesi ile mümkündür. Aslında bölgedeki işsiz
liği sektörün çözmesi de hiçbir zaman mümkün olmıyacaktır. Sorunun çözümü ancak 
makro seviyede düşünülerek bölgede yer alan ve alması mümkün olan sektörlerinde 
aynı görevi paylaşması ile mümkündür.

Sektörün değerlendirilmesine direkt olarak girmiyor görünen bölge istih
damı sorunu aslında sektörün bugüne kadar ifa ettiği görevlerdendir ve işletme
ler, işletmelere hammadde temin eden üreticilerin belirli bölgede toplanmış ol
maları hammadde üretimi-teknolojik uygulama ve hatta tüketimde büyük fonksiyon 
icra etmeleri yanında bölge tarımının conokültüre dönüştürülmüş olması sektörü 
bölge istihdam sorununu çözmek için birinci derecede sorumluluk altına itmekte- 
lir. Ancak bu durum gereğinden, ihtiyacı olduğu miktardan fazla istihdama gidil- 
nesine zorlayamaz.

Sektörde yer alan işletmelerdeki hizmetlerin $75~80 dnd mamül mal üretim 
ıizmetleri ifa etmesine rağmen üretim teknolojisini uygulayıcı teknik personele 
rer verilmemesi yönetim ve yönetici kadrolarındaki yetenekli eleman istihdamı 
»orununu günümüze dek getirmiştir.

Yönetici kadro, yüksek sevk ve idare noktasından alt seviyedeki bir yö- 
leticiya kadar gerekli olan her türlü eğitim sürecinden geçirildikten sonra 
lizmete sokulmalıdır.

Hizmet için eğitim seviyesinde yürütülecek bu hizmetlere Kurum içinde, 
rurt içi eğitim Kurumlarmda ve yurt dışında Teşekkülce finanse edilerek gele- 
eğin kadrosu oluşturulmalıdır.



VII- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER;
Genel politika amaçlarına ulaşabilmek için
a)Hammadde alımlarında taviz verilmemelidir. Hammadde alımlarmdaki 

taviz üreticilerin bir nevi desteklenmesi anlamına geliyorsa ki geçerliliği olan 
bir varsayımdır.

Tavizden ötürü üreticiye ödenen ücret, verilen taviz sonucu alman kö
tü yaprağın nakliye-imalat-pazarlama masrafları ve kaliteye menfi etkilerinden 
ötürü talebe olan etkisi ve stok maliyetlerini yükseltici etkisi para değerine 
çevrilecek olursa sektör zararının ana unsurlarından birinin bu tavizden doğdu
ğu anlaşılır.

Sektör ve dolayısiyle Devlet parayı bölge ürotioilerini destekleme po
litika t ina ayırması halinde üreticilerin gelirleri dahada artarken, tarımsal 
ürünlerin üretim artışıyla beraber çok yönlü ziraate geçiş sağlanarak yeni kay
nakların yaratılmasına ve milli gelire lehte katkıların yaratılması sağlanacak-» 
tır.

Bunun için
acarımda birim alanda en çok verimi elde edecek ve verimlilik dalgalan

malarını azaltacak tarımsal prodüktivite sorunlarını ve teknolojiyi değiştirioek 
girdileri sağlamak.

b-Tarımaal gelişimini tamamlıyamamış küçük üretim işletmelerin. teknik 
ve ekonomik sorunları çözümlenmelidir.

c-PlSnlı ve yöntemli, kontrollü üretim benimsenmeli ve uygulanmalıdır.
d-Krediler çok düşük faizli verilmeli ve kontrollü üretim plânlamala

rında teknik denetici altında kullandırılmalıdır.
e-Fiatlar günün politik havasına göre değil, maliyetler üzerine ilâve 

edilecek üretici kârina,ilâveten yeni yatırım marjı ilâvesi yapılarak üretici
lerin çay tarımı dışında başka sahalara yatırım yaparak, gelirlerini çaydan te
min edilen değer oranlarını azaltılma imkânları yaratılmalıdır.

Yaş yaprak hasadı her üretici için başlangıç tarihi tarlada tesbit 
edilecek bir hasat programı içinde yürütülmelidir. Üreticinin istediği zaman, 
istediği şekilde bir hasat yapmaya yönelmesi mer'i yasalara aykırı oluşundan 
öteye çay ziraatı tekniğine aykırıdır.

Hasat sisteminin kontrol altına alınması ürünün olgunluk döneminde top
lanmasını sağlıyacak ve üretici daha az emekle daha çok çay üretme imkânına 
kavuşurken, idarede günlük alacağı miktarı bilerek daha kaliteli yaprak alma 
imkânını bulacaktır.

Bu faktörlerin temini ile üreticiler gelir-giderleri arasındaki açığı 
kapatarak diğer üretim kaynaklarını değerlendirerek gelirlerini maksimize ede
bileceklerdir.

Gelirlerini maksimize edenüreticiler çay ürünü teslimindeki spekülas
yonlara artık baş vurma ihtiyacını hissetmiyeooMir ve tarımsal, üretimde de 
bir otoritenin varlığına inanarak alımyerine evsafa uygun istenilen hammaddeyi 
getireceklerdir.

Tedbirlerle hammade üretim maliyetleri düşecek ve alımyerine kaliteli 
hammadde programlı bir şekilde gelerek teşekküle düşük maliyetle intikal edecek
tir.

~ 5 i -



Ürünün mubayaa edildiği alımyeri personeli elit ve yetenekli meslek sahi- 
teknik nosyonlu elemanlardan oluşturulmalı ve bu personel sürekli o bölgede ta- 
nsal faaliyeti sürdürmeli ve denetlemelidir. Alım ekibi üretici ile tarlada karşı- 
pmalıdır ve ürün alımyerine problemsiz istenilen evsafta gelmelidir. Alımyerlerinde 
tirilen yapraklara fiat uygulaması iyi kaliteye iyi para prensibiyle çiftli fiat- 
olmalıdır.

Alınacak bu tedbirlerle temin edilecek evsaflı iyi hammadde halen nisbi 
ırak alman evsaf sız hammaddenin,

a) Hammadde ücretinin,
b) Nakliye ve teknolojik uygulama maliyetlerinin düşmesini sağlıyacağı 

d kaliteli mamül üretiminin birim faktörünü gerçekleştirecek ve tüketici tale- 
dn artışına kadar yansıyacaktır.

Fabrikalardaki kifayetsiz yaş çay depoları kumanda edilebilen raflarla 
hiz edilerek daha çok çay muhafaza imkânı yaratılmalıdır.

İşletmelerimizde yaş çay deposunun kifayetsizliği veya hiç olmaması iş 
mını artırmakta, hatta bazan alımyerlerinde hammadde olmasına rağmen bu durum 
1 kapasite yaratmaktadır. Bu durumu önlemek için depolar kifayetli hale getiril- 
idir.

Soldurma,kıvırma, fermantasyon sistemlerimizde önce mevcut sistem gereği 
şılması gereken teknolojik kriterlere ve kapasiteye ulaşmak için eksiklikler 
erilmelidir.

İkinci aşamada modernizasyona 'geçilerek kıvırma ve fermantasyon seksi- 
Ları modernize edilerek kalite düzeltilmelidir.

Üçüncü aşamada Continus soldurma sistemi ,Rot-orvan veya Rotorvan+C.T.C. 
skli fermantasyon ve yeni tip fırın sistemleri taşıyıcı bantlarla birbirine 
Lanarak otomasyon üretime geçme çalışmalarına başlamak, halen ve gelecekte ihti- 
Lmız olan Ust-ustabaşı,teknik eleman, yönetici kadronun eğitimini tatbiki olarak 
Lıyacak bir araştırma fabrikası yapılmalıdır.

İşletmelerde mevcut tasnif kapasiteleri sistem özellikleri bakımından 
ı olan menfi tesirleri giderilerek günlük kuruçay üretim kapasitesine denk hale 
frilmelidir,

Tasnif sonucu depolama imkânları klimatik sistemler ilavesi ile kuru 
.n kalite özelliklerini muhafaza edebilir imkânlara ulaşılmalıdır.

Paketleme Fabrikaları 70*000 Kg./yıl kapasiteye ulaştırılarak piyasada 
iki i talep dengesini sağlıyacak mamül madde bulundurulmalıdır.

Mevcub stokların ve düşük kaliteli kuru çayların değerlendirilmesi ve 
zamanda yaş çay yaprağını değerlendirmek için yapılacak fizibilite çalışmaları 

cu instant-tea fabrikaları kurulmalıdır. Üretilecek mamül maddenin yurt içinde 
k ve soğuk içimle tüketilicektir.

İlk bakışta bu tip çayın Türkiye'de tüketilemiyeceği iddia edilebilir.
Ancak bugün belirli bir kitle yabancı kaynaklardan bulabilme ölçülerinde 

ayları kullanmakta veya kullanma ihtiyacını hissetmektedir.
Kaldiki yıllar önce tüketici yığınlarından Goca-cola, pepsi-cola veya 

e suyu talebi gelmeden ilgili tesisler yapılmış ve talep yaratılmıştır.Kükem- 
bir pazarlama tekniği ile geniş miktarda Ordu,hastahabeler,ulaştırma kuruluş- 
,lüks kahvehane ve gazinolarda tüketilme olanağı- bulabilir.Bu tarz bir talebin 
tılması ile dönem sonuna kadar belirebilecek stokların değerlendirilmesi sonucu 
iletici özelliği ile diğer meşrubatlar yerine yeni bir ikame mal olarak pazar- 
sr alabilecektir.

Üretim artıkları ve eski çay nevileri kafein tesislerinde değerlendiril-
İir.



Önerilen tedbirlerin alınması ve devamlılığının sağlanması her seviyede 
yöneten ve yönetilenlerin sürekli eğitimlerinin temini ve yeteneklerini geliş
tirebilme imkânlarının sağlanması ile olur. Bunun için her seviyede eğitim im
kânları yaratılmalıdır. Eğitim için yapılacak olan harcamaların lüks olduğu 
inancı bir konara bırakılıp herkese imkân tanınmalıdır.

Kurulacak yeni işletmelerin büyüklükleri ve kuruluş yerleri mutlaka verim
lilik ilkelerine göre saptanmalıdır. Mevcut işletmelerde yeni revize programlarla 
optimum işletme büyüklüklerine ulaştırılmalıdır.

Paketleme tesisleri organizasyonunun yeniden ele alınarak kuruluş yerleri, 
işletme büyüklükleri, verimlilikleri incelenmeli, üretilen kuru çayı paketliye- 
bilen kapasite limitine ulaştırılmalıdır. Ancak yenileme ve ilave kapasite yatı
rımların tesislerin faaliyeti için gerekli girdileri temin edecek bölgede yapıl
ması yolu benimsenebilir.

Yan ürünlerin ve artıkları değerlendirilmesi için kafein tesislerinin ha
zırlık ve kuruluş çalışmalarına başlanılmalıdır,

a,b Vergilerin sektör üzerindeki etkileri

t

Yıllar
1

İstihsal 
vergisi 
Milyon Tl.

Diğer dolaylı 
vergiler 
Milyon Tl.

Toplam
Sektör üzerindeki 

etkisi
1o .

1978 219 3,3 216,5 0,3
1979 230 4,0 234,0 0,35
1980 296 4,5 300,5 0,38
1981 320 5,0 323,0 0,34
1982 417 5,5 422,5 ° ’37 .......................................................

Not: Sektörün faaliyeti icabı vasıtasız vergi ödemesi görülmemaktedir.

Sektörün kâr ve zarar durumu

j  i
" lSatış Satış

*, Y ı l l a r  ! Maliyeti Tutarı Park
Milyon T l . Milyon Tl. Milyon Tl.

1978 [ 4.426 3996 430
!  1979 i 5.400 j 4292 1108

i  1980 6.520 5607 913
i 1981 8.128  ! 5963 2165
;  1982 10.025 7704 2321

Not: Üretimin tamamen tükeltildiği varsayımına göre hesap edilmiştir.



3 - Sermaye Yapısı

Yıllar
0z sermaye 
Milyon TL

Yabancı 
sermaye 
Milyon TL

Kullanılan 
sermaye 
Milyon TL

1978 2.750 2.000 4.750
1979 2.750 2.500 5.250
1980 2.750 2.700 5.^50
1981 2.750 3.800 6.550
1982 2.750 4.000 6.750

4- Yatırımların Finansmanı
Sektörün yatırım finansmanları malı tahlil neticesine 

göre öz kaynağı mevcut olmadığından yatırımların finansmanı 
sağlanamamaktadır.Alınacak kredilerle yatırımların finansmanı 
sağlanacaktır.

5- Krediler

Alınacak krediler sermaye yapısı tablosunda gösterilmiş 
olup,kredilerin ödenmesi yeni bir kredi temin etme zorunluğu 
yaratacaktır.



6- Standardizasyon ve kalite kontrolü:
ülkemiz çaycılığında standardizasyon konusunda çalışmalar öteden beri 

yapılamamıştır. Optimum kalitenin göstergesi olan standartlara eğilmeye,konuyu 
hazırlık safhasından alıp uygulama ve denetleme safhalarına getirmede kat’i 
zaruret vardır.

Üretilen çayın kalitesini muhafaza etme hususunda sektöre büyük yarar
lar sağlayacak olan standardizasyon, tüketicinin zevkine hitap edecektir. Paza
ra arz edilen paketlerdeki çayların yeknesak olması ayrıca ambalaj israfını 
minimum kılacaktır.

Türk çayının standardize edilmesi konusunda TSE ile korele çalışmaları
na başlanılmalıdır.

Ç'ay sanayiinde her geçen gün bir kat daha önem kazanan ve noksanlığı 
görülen lahoratuvarların kurulması ile vasif ve kalite üzerinde yapılacak çalış
maların ortamı hazırlanmış olacaktır.

III. 5 yıllık kalkınma plânında sektör işletmelerinde kalite kontrolü 
laboratuvarları kurulması saptanmış ve bu hususta önemli adımlar atılmaya baş
lanılmıştır. Aynı paralelde bu dönem başlatılmış olan çalışmalara devam edile
rek faaliyetlerin geliştirilmelerinin sağlanması zorunludur.

İmal edilen çayın günlük ve hatta her saat yapılacak tadım test ve 
analizlerde imalatın seyrine yön.verilecek, varsa hataların anında yok edilmesi 
cihetine gidilecektir.

Fırınlamadan sonra alınacak olan nümünelerin fiziksel ve kimyasal 
normlarına göre depolanarak muhafaza altına alınmaları ile tüketici zevklerine 
göre paketlenmeleri mümkün olacaktır.

Standardizasyon ve kalite konrolü yapılmadan çaylar ayni nevi içinde 
dahi olsa ambara alınmalıdır ve her kalite ayrı ayrı depolanirken paketlemoyede 
ayni şekilde sevk edilmelidir. Standardı ve kaliteyi bozan güncel imalatlar 
hakkında alman tedbirler uygulanmalıdır.

Ulaşılacak standardizasyon ve kalite normu talebe lehte yansıma yapa
caktır.
7-Pazar olanakları:

üretilen kuru çayların tüketimi için belirli bir pazar araştırması 
yapılmalıdır.

Yurt içi pazar olanakları talep ve fert başına tüketim projeksiyonla
rının incelenmesinde görüldüğü gibi henüz araştırılarak kesin verilere dönüş
türülmemiştir. Ancak gerçek kuru çay üretimini mas edebilecek pazar olanakları^ uv 
mevcut- •. mldugu ileri sürülebilir.

Sıcak ve soğuk içimli yeni türler pazarda yeni bir tüketici kaynağı 
yaratırken birçok kuruluşlar yeni tüketici olarak belirecektir

Kırsal bölge, kaçak çay ticaretinin yapıldığı bölgeler ve kaliteli 
çayı ariyan tiryakiler henüz değerlendirilmemiş pazar olanaklarına sahiptirler.



8- ihracatı teşvik edici tedbirler:
IV.kalkınma plünı dönemi kendi içinde değerlendirilecek olursa kuru çay 

.hraoı amaçlanmaktadır. Fakat geçmiş yıllardan itibaren gelen stok birikiminin 
[V.kalkınma plânı dönemine yansıması halinde bu fazlalığı değerlendirmek sorunu 
>rta,ya çıkacaktır* Ancak değerlendirmenin dökme çay ihracatı şekliyle yapılması 
sararlı olacaktır.Paketli çay olarak yapılması ise kaliteli harmanı gerektirecek*k 
bir. Bu durumda alternatif yine İnstant çay tesislerine üretilecek türlerin piye- 
saya sürülmesi gerekeoektir.

Avrupa çay tüketimi ülkeleri için geçerli olan ou durum arap yarımadası ve 
Cuzey afrika ülkeleri için farklılık arz etmektedir.3u ülkelerde olan ticari iliş- 
tilerimizde çaya da yer verilmesi mümkündür.

Bir tüketici pazarında yer alabilmek için kalite-kantite ve maliyet yönün
le n pazardaki ekstrem değerler içinde girilebilmelidir. Bunun için de daha önce 
tedbirler kısmındaki önerilerin kesinlikle gerçekleştirilmesi gerekir.Anoak bu 
gerçekleşmenin temini halinde zaten üretim-iç tüketim dengesi sağlanmış olacak 
re ihracata gerek kalmayacaktır.Fuarlarda Tekel’le beraber iştirak sağlanarak 
)aketli çaylarımız sergilenmelidir.

9-Pazarlama sorunları:
Sektör tarafından üretilen kuru çayın pazarlama sorunları günümüze kadar 

bam olarak ele alınmamıştır ve belirlenmeye çalışılmış pazarlama kavramı yoktur. 
[Tekel*in yeni çalışmaları hariç)

Sektörün mevcut pazarlama yapısına göz atacak olursak;
a) Elde pazarlanacak mamül mal yoktur.
b) Eldeki yarı mamül (dökme kuruça,y)paketlense bile her türlü iç ve dış pi- 

rasaya güvenle sürme olanağı yoktur.
c) Dağıtım kanalları itibariyle sürekli aksaklıklar vardır.
d) Mamül mal nitelikleri tüketici talebini yara tanınmaktadır.
Bu nedenle pazarlama sistemimize çağdaş bir pazarlama anlamını getirmek 

(lecburiyeti vardır. Pazarlamayı üretimden önce başlayıp üretimle birlikte devam 
ittirip satışla sonuçlandırılmalıdır.

Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için bütün Türkiye sathında araştırma 
rapıp tüketioi güvenci için gereksinmeler saptanmalıdır. Saptanan gereksinmelere 
jöre üretim gerçekleştirilip tüketiciye intikal ettirilmelidir.

Hiç işlemiyen bu sistemin mutlaka IV.K.P.döneminde işletilmesi gerekmekte- 
lir. Sektörün yeni pazarlama stratejisinde amaç;

a) Tüketicide gereksinme yaratmak,
b) Pazarlama karması yaratmak(malm miktar-kalitesi,uygun fiat ve dağıtım 

:analları faktörlerini optimum seviyede birleştirmek)
c) Tüketicinin tatmin edilmesini sağlamak,
d) Faaliyet sonucunda kâr olmalıdır.
Bu amaca ulaşabilmek için pazarlama kavramının fonksiyonları yerine getiril

melidir. Bu fonksiyonlara;
a) Hammadde temini veya üretimi tüketici tarafından talep edilen kaliteli 

jamül madde niteliğini mutlaka taşımalıdır.
b) Satma veya satış hizmetlerinin tüketiciye ulaşması anında yeralan sa

ncıyı çay satmada isteklendirilmelidir,
c) Paketli ve ambalajlı çayların nakliyesi mamül stok ambarlarına idare 

asıtaları tarafından yapılmalıdır.
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e) Kalite ve standardizasyon mutlaka sağlanırken, ambalajlar daha ilginç, 
dikkat çekici hale getirilmelidir.

f) Yapılacak fiat farklılaştırtmaları ile gelir guruplarının temin ettik
leri fayda maksimize edilmelidir.

Üretilen kuru çayın pazarda beğenmeli mallar arasında yer almasını sağla
yacak pazarlama çalışması yapılmalıdır.

Mamül stok ambarlarının bulunduğu dağıtım merkezlerine kadar götürülecek 
paketli çayların tüketiciye intikal ettirilmesi yine Tekel Genel Müdürlüğü tara
fından yapılaoaktır.

Ancak Tekel satış organizasyonu ile beraber mamül stok ambarlarından tü
keticilere de direkt mal satış imkânı yaratılmalıdır.

Ayrıca çayın içimi, özellikleri,faydaları hakkında sürekli bir reklam 
kampanyasıyla talep oluşturulmasına yardımcı olunmalıdır.

Tüm bu faaliyetler neticesi sorunların halledilmesi halinde talep çalış
masında tes’oit edilen fert başına tüketim IV.K.P. dönemi sonunda 1,5 Kg.a ulaşma
sı gerçekleşecek ve tüketim artığı çay kalmayacaktır.

10- A.E.T* ve diğer Jluslarararası kuruluşlar karşısında sektörün durumu:

Sektör amacı itibariyle R.C.D. ve A.E.T. ülkelerinde direkt veya endirekt 
çay üreticisi ülkeler olmaları nedeniyle karşılaştırılabilir.

A.E.T. ülkeleri endirekt yollardan çay üreticisi durumundadırlar, fakat 
dünya çay borsasına hakimdirler. Aynı samanda bu ülkelerdeki üretim girdilerinin 
sektördekinden düşüklüğü,kal ite ve standardizasyon mükemmelliği borsada belirli 
b.ir yer almamiBi engeller. Ancak A.E.T.ye tam üyelikte yapılacak anlaşmalarda 
Türk çayının yerinin korunması için gerekli hükümler konulmalıdır. Daha önceki . 
kısımlarda da değinildiği gibi sektörün A.E.T. ülkeleri ile rekabet olanağı olma
dığı gibi pazarlarında da sürekli pazar bulma olanağı yoktur.

R. G. D. ülkelerinde komşumuz İran'ın bize belirli bir etkisi kaçak çaylar
dan gelmektedir. Sektörlerinin faaliyet genişliği icabı ithal ettiği çaylarla 
kalite yükseltmesi yaparak kaçak olarak Türkiye'ye çaylarının girdiği görülmek
tedir.

Ancak bu faaliyetlerin sektöre etkisini ve Güney hudutlarımızdan giren 
kaçak çayın etkisini, bu bölgelere kaliteli çay arzı ile Önlemek mümkündür.

F.A.O. toplantılarına sürekli iştirak ederek çay üretici ülkelerle örgüt
sel çalışmalar için girişimlerde bulunulmalıdır.



11- İşçilik ve Teknisyen yetiştirilmesi,

Sektör bünyesinde işletmelerin onarım,bakım hizmetlerinde hizmet 
veren hatta,yedek parça imalı yaptırabilen Teknik Atelye Teknisyenlik 
hizmeti için temin edilen personel için işletmedeki görev öncesi iyi 
bir tatbikat yeri olarak kullanılmalıdır.

Teknolojikuygulama. için gerekli Teknisyen kadroda araştırma-Ge- 
liştirme kurulması önerilen fabrikalarında yetiştirilme imkânı sağla
nacaktır.

İşçi temini için daha önce de belirtildiği gibi,bölgede sorun 
yoktur.
12- Sektörde daimi hizmetliler tesislerin faaliyetini devam için ba- 
kım-onarım ve mamul çayın tasnifi ve şevkiyatı paketlemesi için mesa- 
i vermektedirler.Daimi işçiler kampanya süresince işyerinde usta sevi
yesinde yöneticilik ve fiili hizmet de vermektedirler.

Esasen;yarı raamül üretim çalışması muvakkat işçilerin çalıştığı 
■Nisan 15 den Ekim sonuna kadar yapılmaktadır.

Çalışma saatleri 8 saatlik üç vardiya halinde saat ücreti esasına 
göre tanzim edilmiştir.

Kampanyanın açılışı ile muvakkat işçilerin tümü işbaşı yaptırılır. 
Temmuz ayı sonundan itibaren iş hacminin azalması ile periyodik olarak 
işten çıkarılırlar.

Ücretlerin saptanmasında sektör içinde farklı hizmetlerde çalışan
lara farklı ücret verilmesi prensibi getirilmelidir.İmalat ve Teknik 
hizmetlerde sektörün ağır iş hacmini yürüten personelle Genel yardım
cı hizmetlerde çalışanların aynı ücreti almaları önlenerek,emeğe göre 
ücret prensibi getirilmelidir.

Emeğe göre ücret prensibi ile beraber,verimi arttırıcı tedbir ala
rak prim sistemi işletmelere konulmalı ve iyi kalitede ve randımanlı 
çalışma seviyesine göre,prim ödemeleri yağlanmalıdır.
13- Yönetim sorunları,

Sektör tüzel kişiliğe sahip,faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesi ile sınırlı bir İköisadi Devlet Teşekkülü olup,440 ve 468 
sayılı kanunlara yönetim ve denetim bakımından tabidir.

Sektörü en yüksek seviyede yönetme ve karar alma yetki ve sorum
luluğunu taşıyan yönetim kurulu bir Başkan(Genel Müdür)iki Genel Md. 
yardımcısı birer Gümrük-Tekel,Maliye,Tarım Bakanlıkları Temsilcileri, 
Ziraat odaları ve iki üretici kooperatifleri Temsilcilerinden uluştu- 
rulmuştur.



440 sayılı yasa gereği olan işçi temsilcisi yönetim kurulunda yer alma
maktadır.Halen teşekkül fabrikaları müessese haline getirilmeyerek teşekkül iş
letmeleri halinde faaliyetlerini sürdürmesi Genel Müdürlük merkezine fazla mik
tarda iş hacminin yoğunlaşmasına sebep olurken yönetim hizmetlerinin fabrikala
ra indirgenmesinde gerekli sürat sağlanmamaktadır.Genel Müdürlük denetim alanı
nın çok genişlemesi teşekkül içi ve teşekkül dışı görevlerinin çok hacimli olma
sı işletmelerin müessese Müdürlüklerine bağlı birimler olarak organize edilmesi
ni gerekli kılmaktadır.

Asgari 6 müessese müdürlüğü olarak organize edilecek teşekkül işletme
lerinde müesseseler arası rekabet ve verimlilik çalışmaları daha iyi organize 
edileoektir. Yetki ve sorumlulukların müesseselere devri halinde Genel Müdürlük 
denetim hizmetlerini 6 müessese üzerinde etken biçimde yoğunlaştıracaktır.

Yönetimin mükemmel işlemesi, mevzuat ve idari prensipleri tatbik udeoek 
yönetim kadrosu istikrarlı çalışmasıyla mümkündür.

Sektörde fabrika yöneticileri üzerinde yıllardır sürekli ve kesif spekü
lasyonların yaratılması, yöneticilerin iş güvenliklerinin ve başarı halinde sü
rekliliklerinin güvence altına alınmıyarak çok kısa aralıklarla çevre istekleri
ne göre değiştirilmesi, alınması istenilen neticelere ulaşılmasına engel teşkil 
etmektedir. Teknik personele ücretlerde ve yan ödemelerde emsallerinden fazla 
ücret temini sağlanmalıdır.

İşletme yöneticilerine görevlerinde istikrarlı çalışma imkânları yanın
da görev yapma güvenliği de sağlanmalıdır. Yöneticinin başarılılığı,üretici veya 
çalıştırdığı personelin memnuniyeti ile değil iş programı neticelerine göre değer 
lendirilmeli ve görevinde tam yetki ile sorumluluk altında çalıştırılmalıdır.

Yönetim sürecinde yer alan personelin sürekli eğitimle yeteneklerini 
geliştirme imkânları yaratılmalıdır.Az bir miktar eğitim masrafi ile yetiştiri
lecek yöneticilerin işletmelerde üretime teknolojik ve maliyetler yönünden büyük 
katkılar yaratacakları inancı ile herkese hizmet içi eğitim imkânları sağlanma
lıdır ve burs miktarları artırılmalıdır.

15. Genel sanayileşme stratejisinde sektör tarım endüstrisinde yer al
maktadır ve halkın lüzumlu maddeleri arasında yer alan aynı zamanda meşrubat 
olarak tüketilen çay üretimini amaçlamaktadır.

Uzun dönemli kalkınma süreci içinde çay bölgesini makro anlamda değer
lendirirsek, sanayileşme gelişmenin ön faktörlerinden biri olur. Tarım endüstri
sinde, çay sanayii gelişimini sürdürdüğü Doğu Karadeniz bölgesinde ekonomik re^ 
fahm, geçmişe nazaran ilk yıllarda çok fazlası ile yükselmesini sağlamıştır.

Genel kalkınma stratejisinde tarımsal kalkınma hedeflerinin bilimsel 
olarak saptanmaması ve kontrolsuz gelişi güzel kendi insiyatifine birtakım ta
rımsal kaynakların değerlerıdirilememesi, anayasa ilkesi olan birim alandan mak
simum verim alınmasını engellemiştir. Bu durum Doğu Karadeniz bölgesi toprakla
rının monokültür ziraate dönüştürme koşullarında üretim kaynaklarının yalnız 
çay tarımına teksif edilmesine yol açmıştır. Anoak çay tarımında moderin ziraat 
anlayışı içinde gelişmesi diğer ülkelerin birim alandaki verimlerine karşılık 
düşük verim vermesine sebep olurken,bölgede yaşayan nüfusun çay üretimi karşı
lığında sektörden istediği gelir talebi giderek artmıştır. Ayrıca çay sektöründe 
özel girişimlere yer verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.



Bölgede su ürünleri, meyvecilik, sebzecilik, puro tütünü, kısmen fın- 
İık üretim potansiyeli modern ziraat yöntemleri ile geliştirilme imkânlarına 
sahiptir.

Bu tip üretimler için değerlendirilebilecek kaynaklar bugün atil olarak 
beklemektedir.

Yüksek bölgelerde verimli hayvancılık yapma imkânları mevcut iken bu 
sahalarda hizmet verilmemiştir.

Bölge kalkınmasını makro açıdan ele alarak bu kaynakları aktif hale 
dönüştürürken, üretim değerlendirilmesi için gerekli olan tarım endüstrisi de 
kurulabilir.

Orman ürünlerinin değerlendirilmesi bölge dışına yapılmaktadır.Orman
lar moderin işletme anlayışında işletilmemektedir. Bu faaliyet kolunda da sana
yileşme açığı mevcuttur.

Bölgede turizm ve madencilik sahasındaki kaynaklar aktif hale dönüştü
rülmelidir.

Tarım ve orman ürünleri kaynaklarını aktif hale getirip bu sahada sana
yileşme için sektör ilgili sektörlerle işsirliği yaptaalıdırki, bölgenin çaydan 
talep ettiği finansman kaynağında bir talep azalması olur.

Bu yeni kaynakların araştırılması için üreticiler tarımsal destekleme 
amaçları ile desteklenmeli ve faaliyetlerini sonucu ortaya çıkacak yatırım marj
ları, ilgili sektörle çay sektörü tarafından yeni katkılarla tarım ve orman en
düstrisine ve bu endüstrilerin ihtiyacı olan girdileri üretmekle gerekli yatı
rımlar sağlanmalıdır.

Bu kaynakların yaratılmasına teknik ve sermaye katkısı ile sektörün 
iştiraki kendi ekonomik rantabilitesini giderek artırmaya yöneltirken yukarıda 
belirtildiği gibi hammadde ve işçilik girdilerini yükselten faktörleri azalta
caktır. Çünkü yeni kaynakların yaratılması çay sektörünün maliyetine büyük etki 
yapan istihdam ve hammadde girdilerini büyük ölçüde azaltacaktır.

Sektöre hammadde temin eden üretici ve bu üreticilerin faaliyet gös
terdiği tarımsal kaynaklar tek tek sektör tarafından ele alınarak her işletme 
üretimin optimum verimliliğe ulaşabilmesi için gerekli altyapı projeleri hazır
lanarak tatbikatı için kurulacak örgütlerde teknik kadro ve finansman kaynakları 
ile sektörün yer alması fonksiyonel görevi icabı olacaktır.

Sektör dönem içindeki enerji ihtiyacının çözümü için TEK ile,alımyeri 
Ve fabrikalar arası ulaşımı için Karayolları ve Köy İşleri Bakanlığı ile çeşitli 
fiziki ilişkiler kurmak zorunluluğundadır.

Bölgesel kalkınma için Tarım, Köy İşleri,Orman Bakanlığı ile müşterek 
çalışmalarda bulunulması halinde yukarıda modelleştirilen hedefe varılabilir. 
Çünkü tüm kuruluşların imkânları birleştirilince gerekli tüm imkânlar yaratıl
mış olacaktır.



ÇAY SANAYİİ ALT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1- Bu raporun 2 ve 3 ncü plân devrelerinde alınmış olan kararların 
uygulama durumu ve derecesi tetkik edildikten sonra hazırlandığının Belirtil
mesi ,

2- Raporda alımyerleri ve eksperlik muessasesinin Tarım Alt Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporda yeraİması, tarım ve işleme bölümlerinin pratikte 
ve uygulamada Birbirine tamamlamakla Beraber ayrı olması gerekli olduğundan
bu rapora alınmadığı,

3- Çay Sanayii Alt Komisyonu tarafından hazırlanmış olan ilk raporun 
29/7/1976 tar ihinde yapılan toplantıda görüşülmesinde tarafımızdan Belirtilen 
hususlar, 17--1Ö Ağustos tarihlerinde toplanacak Alt Komisyonda görüşülmek üze
re, ek rapor halinde düzenlenmiştir. Bunlardan bu son toplantıda hazırlanacak 
ireni raporda alınması benimsenmeyenler için Bu ek raporun Devlet Plânlama Teş
kilâtına sunulmasını saygıyla rica ederim. lO/ü/lÇŞo

Prof.Dr. Sait T. Tekeli



HATIRLATMALAR

a) Mevcut durum ve sektörün kuruluş kısmında (Şahide - 1) daimi işçi 
miktarı 7032 gösterildiği halde 1973 senesine göre cetvelde 9347 adet yakıl
mıştır. Bu farkın işçi kadrosu ve bunun kullanılma miktarına ait olduğu açık
la «malıdır.

b) Normal ve teorik kapasiteler anlamı açık değildir. Teorikten mak
sat normal üstü işletmelere ait ise belirtilmelidir.

c) Üçüncü eahifede elle yapılan paket sayısının (pOOO) ton veya adet 
olduğu ve bu takdirde paketlemeye tesiri işaret edilmelidir.

i) Dördünqü sahifedeki yazı anlaşılır bir halde düzeltilmeli ve genel 
olarak ifadelerin daha açık olmasına dikkat edilmelidir.

MÜTALAALAR
I*. GENEL BÖLÜME AİT

I:. Fabrikalara gelen yapraklar çok zaman fabrika meydanlarına 
serilmekte, güneş ve yağmurun tesiri ile bozulmakta hatta yürümektedir. Bunu 
önlemek üzere Çay Kurumunca yapılması kararlaştırılan sundurmalarm( bez veya 
plastik) 1973 kampanyasına yet.iştirilememiş bulunmasında hasıl olan zararları 
da dikkate alarak 1977 kampanyasına tam olarak hazırlanması ve uygulanmasının 
temennisi.

2- Fabrikalara kamyonlarla gelen yaprakların kamyonlarda kızışma
sını önlemek üzere boşaltılmalarına dikkat olunması ve bunların soldurma kapla
rında taşınmasında teknik tesislerin tamamlanması.

3- Fabrikalara gelen yaprakların vasıf analizlerinin dikkatli ola
rak yapılması ile günlük neticelerin işletme Saire Başkanlığı vasıtası ile Ta
rım Daire Başkanlığına iletilmesinin usul olarak yerleşmesi.

4- Yaprakların herhangi bir yerde ve soldurmalarda torbalarla ta
şınmasının kesin olarak önlenmesi ve gerekli yerlerde tasıma .bantlarının yaptı
rılması.

3- Tekne usulü soldurmanın Çay Fabrikalarında yerleşmiş bulunması 
yararlı görülmekle beraber bu teknelere sıcak hava verilmesinde teknik ve eko
nomik şarlara dikkat edilmesi, birçok memleketlerde .yapıldığı gibi fırınlardan 
çıkan çürük havanın (53-53 ) soldurmalarda kullanma imkSninin araştırılması.

6- Soldurma teknelerinde kullanılan jüt bezlerinin her bakımdan 
mahzuru hesabiyle bunların plastik bezlerle değiştirilmesi ve böylece soldur
ma kapasitesinin $20-30 nisbetinde arttırılmasının sağlanması.

(Raporda soldurmaya ait teknik bilgilere lüzum yoktur. Bunların 
yeni gelişmelere göre düzenlenmesi üzerinde durulmaktadır).

7) Fabrikalarda kıvırmalar hem makinelerin yapılması ve sistemi 
hemde uygulama bakımından düzeltilmelidir. Kıvırmalardan çıkan yapraklarda 
hararet çok yüksektir. Bu hararetli yaprakların uzun saaıan kalmasının kaliteye 
tesirinin dikkate alınması, yaş yaprak eleklerinin yeni modelde yaptırılması.



8- Fermantasyonda, ösollikle optimum hararetin temini için gerekli 
tedbirlerin alınması ve tavaların çok temiz tutulması.

9~ Çay Kurutmadaki fırınların sistem ve kapasiteleri üzerinde önemle 
durulması, bu fırınların hemen bütün çay üreten memleketlerde kullanılan yük
sek kapasiteli modellerinin özellikle yeni kurulacak çay fabrikalarında sağ
lanması, bunun için seçilecek bir modelin Hakine Kimya Kurununca yaptırılmasına 
gayret olunması.

10- Çay işletmelerinde tasnifin uzun zaman, 5-6 ay devam etmesi ve bu
rada fabrikalarda yığın halinde kalması, çayın su emerek kalitesinin bozulma
sında ayrı bir tesir yapmasından işletmelerde tasnif, eleme tesislerinin her 
bakımdan kifayetsiz olduğunu ve elenmiş çayların çok farklı standartlarda bu
lunduğunu dikkate alarak m®rkez.i tasnif sistemine gidilmesi (İran'da olduğu 
gibi)

Kuruçaylarda su miktarı üzerinde bulunduğu yerin hava şartları çok 
tesirlidir. Fırından $3 su ile çıkan çay, $60 nisbi rutubetli bir yerde kalma
sında kısa zamanda su miktarının $3 e yükselmekte bulunmasında :

a) Fırından çıkan çayların tartılmasından ve böyleoe gerçek randıman
ların hesap edilmesinden ve soğutulmasından sonra bez torbalara konmayarak san
dıklara ^eya plastik kaplara, çuvallara doldurulması.

b) Çayların ambarda bulunduğu müddette ve paketlemeden önce su mikta
rının tayini ve $6 cUm f-aa-La su bulunan çaylarda ikinci kurutma yapılması v® 
hiçbir surçtlke $6 dan fazla suyu bulunan çayların, paketlenmemesi.

11- Raporda kuruçay depolama kapasitesinin 13 bin tan olduğuna ait 
kısman düzeltilmesi, birçok fabrikalarda ambarların çay üretimi ile dengeli 
bulunmamasından bu fabrikalamia. ç^ylaıun yiğın halinde uzun zaman bekletilme
mesi ,

12- 1960-1976 senelerindeki çay üretim miktarları arasındaki büyük 
farklar bölgede çaylık sahanın artmış bulunması ile tam izah edilemez. 1965 
sonesinde ^.620 ton olan yaprak miktarı 1966 senesinde 101 bin tona ve çay 
üretimi 11.391 tondan 21.639 tona yükselmiştir. Bunun gibi 1972 ve 1975 çene
lerinde çay üretimindeki senelere göre artışlarının yalnız bu sebebe bağlan
ması doğru olmaz. Bu hususta en fazla yaprak toplama ve toplanan yaprakların 
büyük kısmının ($40-60) vasıfsız olması teşkil etmiştir. 1975 ve 1976 seneleri 
yaprak analiz cetvellerine göre toplanan ve işlenen yapraklarda vasıfsız yap
rak nisbeti $50 nin üzerindedir.Bu haldeki yapraklarla çay üretiminin artmış 
görülmesi, üretim artışı olarak değil, vasıfsız yaprakların işlenmiş bulunması 
ve bunun r.etice3İ kuruçay kalitesinin bozulması ile izah olunabilir. Bu husus
ta elemelerde alınan çay tiplerinin nisbetleri (1-4 numaralılar)g-'bi oleme 
artıklarının muhtelif işletmelerde $5 ton yüksek bulunmasıda bir ölçü olarak 
alınmalıdır. Bu son niabetin $1 den fazla olmaması gereklidir. Halbuki kuru 
çaydar. elemelerden sonra meydana gelen artık nisboti $5-10 arasında değişmekte 
ve bunlar denize dökülmektedir.



13- 1976 kampanyası yaprak üretimi, 1973 senesinde yaprak vasfının 
bozukluğu dikkate alınmadan 293-000 ton olarak hesaplanmıştır.Gerçekte de 
L976 kampanyasında alınmakta olan yaprak miktarı bu tahmine uygun olarak devam 
itmektedir. Ancak Mayıs ayında, hiçbir senede görülmeyen 23-000 ton yaprağın 
yürütülmüş olmasını ve zararını da dikkate almak gereklidir.

Yeşil çay yaprağı alımma ait kararnamede, 1976 senesinde vasıfsız 
raprak nisbetinin $25 kadar yükseltilmiş bulunması da (aslında bu nisbet yap
rağa ait değildir) bölgede çay vasfının daha çok bozulmasında tesirli olmuş
tur. Bu sebepten 1977 kararnamesinde bu nisbet kaldırılmalıdır.

14- Kuruçay paketleme durumu,yerleri, kapasiteleri ve tesislerinin 
yetersizliği,bu sebepten çay talebinin normal olarak karşılanamaır.asınm dik- 
cate almması( 1975 senesinde Tekelin istediği çay miktarı 47-925 tor. olduğu 
lalde Kurumun teslimatı ambarlarında fazla miktarda çay bulunduğu halde 4 
j.6.098 ton olmuştur.)

İp- Fabrikalarda işlenmiş çayların tasnife kadar veya tasnif edilmiş 
yayların paketlemeye kadar beztorbalurda uzun zaman kalması, önce bu boz tor
baların pahalı olması, kolay yırtılması sonrada çay kalitesi üzerine havadaki 
rutubeti emmesi hasebiyle yaptığı olumsuz tesirler dikkate alınarak bunların 
yok ucuz ve kaliteye tesiri olmiyan plastik çuvallarla değiştirilmesi.

16- Kuruçay maliyeti ve unsurlarının nisbetleri bunların ilmi bir sis
teme göre yapılmamış olduğunu belirtmektedir. Bu hesaplar fabrikalarda yapılmakta 
i q çok farklı olan bu maliyet hesaplarının Kurum Muhasebesinden yanlışlar dik
ta te alınmadan, düzeltilmeden bilançolara geçirilmesi doğru görülemez. Bu hu
susta Ankara Üniversitesinin 1974 senesi Pazarlama raporunda durum çok açık 
jlarak belirtilmiştir. Bu sebepten maliyet hesaplarının bir sisteme bağlanması 
gereklidir.

17- 1960-1976 senelerine ait çay üretim miktarları ve bunlardan özel- 
.ikle 1975 senesindekiuin anormal yüksekliği, bu senede alman yeşil çay yap
ağının çok vasıfsız olmasından ileri gelmiştir. Bu husus raporda etraflı ola- 
ak belirtildiği halde bu üretim miktarı esas alınarak 1976 senesinde yaprak
Üretiminin 293-000 ton olarak planlanması Kurumun yanlış bir üretim politika
sı takıp etmekte olduğunu anlatmaktadır.

1976 senesinde yalnız Mayıs'ta 20 gün içinde 23-300 ton yaprağın 
yürütülmüş olması hiçbir surette fabrika kapasitelerinin azlığına bağlanamaz,
L976 senesinde alınmakta olan yaprakların ancak $30-40 kısmının şöyle böyle 
işlemeye elverişli olduğu yapılmakta olan analiz cetvellerinde görülmektedir,

( 10 ncu sahifedeki 1973 senesi Çay üretim miktarlarının düzeltilme
di)

lö-Çay borsalarındaki fiat durumuna göre Türk çaylarının çok düşük 
iyata ihraç edilmiş bulunması, ihraçta gerekli pazarlamanın yapılmamağından 
ileri gelmektedir. 1972 vo daha önceki senelerde Türk çaylarının ihraç fiat- 
arı, çay borsalarındaki en düşük çay fiatlarmdan 4-5 misli azdır. (15 liraya 
çarşı 3 lira) Esasen çay ihracında gerekli bir pazarlama uygulansa bile dış 
)iyasada çay fiatlarınm çok düşük olması yanında Türk çay maliyetlerinin yük
sek bulunması (20 liraya karşı 60 lira) Türk çay politikasında çay ihracının 
>ir esas olarak alınmamış olmasından da yerinde görülemez.



19- Çay stok durumuna ait rapordaki cetvelin zaman olarak açıklanması 
olur. Tekel stok miktarlarını Mart, Çay Kurumu ise Ocak ayında kaydettiğine

2 bu iki rakamı karşılaştırmak miimkün olamaz.
Tüketimde olduğu gibi stok miktarlarımda ayrıca her yılın Temmiz 

tıda hesaplanmalıdır. Çünkü temmuz a^ma kadar tüke .im önceki çay üretiminden 
şılanmakta, ancak Temmuzda yeni maiısül tüketime girmektedir.3u münasebetle 
aız tüm üretim ve stok miktarları değil piyasaya çıkarılacak çay çeşitleri 
Harmana gidecek nevileride dikkate alınmalıdır.

20- Çay tüketimi .yurt içi talebini tam olarak belirtememektedir. Çay 
iş organı olan Tekel'in Kurum'dan talep ettğği çay miktarları Tekele tam 
pak verilememesinden çay tüketim miktarları hakkında Kurum ve Tekel’in 
İirdıği miktarlar farklıdır. Toplantıda Tekel temsilcisi 1975 senesi için 
gtim miktarını 37*618 ton olarak bildirdiği halde Kurum kayıtlarında bu 
tar 35.614 tondur.

Memleketin her tarafında çay bulunmaması ve bu husustaki isteklerin 
sene devamı yurt içi çay talebinin satış miktarlarından çok fazla olduğunu 
ıtır. Bunun yanında Çay Kurumu memlekette bir pazarlama araştırması yapmamış 
ınduğu gibi mevcut talebi karşılamak iizere imkanlarını tam arttıramamıştır. 
mla beraber 1972 senesinde 25 bin ton olan tüketimin 1975 senesinde 46 bin 
a yükselmesinde Çay Kurumunun gayret ve dikkati, 1974 senesinde satmaldığı 
îtleme makinelerini işletmeye açması büyük başarı olarak görülür. (1975 sene- 
^ay tüketimi Kurum kayıtlarına göre 46.212, Tekel'e göre 47«925 ton)

21- Raporda çay maliyet ve satış fiatlarmı gösteren cetvelde 1973 
asine ait maliyet fiatı 8 nci salıifede bildirilen miktara uymamaktadır. Bu 
Lfede çay maliyeti 56,92 lira olduğu halde fiat durumuna ait listede 52,16 
1 gösterilmiştir.

22- Çay Kurumunda istihdam durumunu ayrı bakımlardan tahlil etmek 
imdir. 657 sayılı kanuna göre 1973 senesinde 494 olan personel sayısı 1976 
ssinde 1235 0 yükselmiştir. Program kadrosu ise 3043 dür. Ancak 1976 senesin- 
L235 olan personel sayısında teknik eleman adedi 287 dir. Buna göre Kurum 
poşunun daha çok genel hizmetler personeli ile doldurma gayreti görülmekte-
, Bunun için teknik eleman bulunmaması bir sebep olarak görülmekle beraber 
lik personelin özellikle işletmelerde ihtiyaca göre çok az bulunması üze- 
le önemle durmak gereklidir.

Bunun gibi Kurumda çalışan işçilerin yalnız sayısını vermek yeterli 
ilmez.Bu işçilerin yaptıkları işlere göre iş verimini mevcut işe göre işçi 
Lyacını araştırmak ve tesbit etmek lâzimdir. Bu hususta Kurumun Milli Prö- 
tivite Merkezine yaptırmakta olduğu araştırma neticelerinin uygulanması 
nlidir.

Kurumda çalışan işçilerin hatta üst derecede bulunanların teknik bil
iri yetersizdir.Bu işçiler devamlı olarak çalıştırıldığına göre bunların 
lik bilgisini artırmak üzere kurslar düzenlenmesi, ancak bu kursların neti- 
irinin dikkatle değerlendirilmesi icap eder.
III- ÜLKE OLACAKLARI

Dönümden alınan yaprak miktarı 1975 rakkamlarma göre >02 kilo bulun- 
ı halde bunun raporda 1000 Kg. olarak kabulü doğru olamaz. 590 kilo verim 
pindon yaprak potansiyeli 250 bin ton olabilir.



IV~ CffiNSL POLİTİKA
Bu bölümde çay sanayiinin politikası verilmelidir. Çay sanayiinde 

politika, memleket ve çay ihtiyacını karşılamak, kaliteyi düzeltmek ve pazar
lamayı düzenlemek olarak teşdit edilmelidir. Bu arada teknik mahiyet olarak, 
Tarım Alt Komisyonunun belirttiği esaslara ilâve olmak üzere çay tüketeminin 
hesaplanması, bu tüketimi karşılamak üzere gerekli görüldüğü takdirde ve müm
kün olduğu nisbette fabrika tesislerinin yenileme ve modernleştirme ve yeni 
kurulacak işletmelerin kuruluş yerleri ve kapasitelerinin üzerinde durulması 
lazimdir.

Raporda bunlardan önce ve hemen, yeni fabrikalar kurulmasına lüzum 
belirtilmeden, bunların kapasiteleri üzerine durulmuş ve nazarı hesaplarla 
bunun 84-96 ton olması kabul edilmiştir.

Yeni çay işletmelerinin kurulmasında 1973 ve 1976 seneleri yaprak 
miktarı esas alınmıştır. Bu iki senede toplanan ve işlenen yaprakların en 
azından %40 nisbetinde evsaf dışı olduğu belirtildiği ve bunun çay kalitesi 
üzerinde büyük ölçüde tesir yaptığı anlatıldığı, şikâyet edildiği, düzeltil
mesi gerekli olduğu raporun birçok yerinde ifade edildiği halde bu senelere 
ait yaprak miktarının esas alınması ve buna göre yeni fabrikaların artırılma
sı ve plânlanması ve hele kapasiteleri üzerinde durulması doğru olamaz.

Bunun yanında Çay Kurumunun hazırladığı (1976 yılı Yatırım progra
mı) bulunmaktadır. Bu programda belirtilen bütün tesislere katılmamakla beraber 
bu projenin daha ziyade mevout fabrikaların kuruluş yerleri ve çaylık sahala
rı ve normal yaprak miktarına göre kapasite ihtiyacı dikkate alınarak hazır
landığı görülmektedir. Bu maksatla daha ziyade normale daha yalcın olan 1974 
yaprak miktarı üzerinde durulmuş vel973 senesinde İşlenemeyen yaprak miktarı 
ve bölgelerde işlemeyi düzenlemek esas alınmıştır. Bu programa gere :

Maradit Kapasite 40 Ton
Salarha î t 60 I I

Çayeli İ t 48 t t

Ardeşen bölgesi î t 48 t t

Pehlivantaşı kısmı t t 60 t t

Arhavi bölgesi İ t 48 İ t

Eynesil " I I 48 t t

Pazar " İ t 60 t t

Of - » t t 48 t t

olmak üzere kurulacak 9 işletmede 460 ton kapasite arttırılması kabul olunmuş
tur. (460-560)

Maradit bölgesinde bir kampanya devresinde (1974) 1726 ton yaprak
alınmıştır. Bu yaprak 44-73 km. uzaklıktaki Hopa Çay Fabrikasına kamyonlarla 
taşınmaktadır. Yolun uzaklığından ve kamyonla yaprak taşıma masrafı dışında 
yolun çok bozuk, olması Hopa Fabrikasına gelen yaprakların büyük ölçüde bozul
masına sebep olmaktadır. Bu düşünce ile 10 sene kadar önce Maradit*te bir çay 
Atelyesi kurulmak üzere 8,5 dönümlük yer satmalmmıştır. Ancak bu proje 
üzerinde Kemalpaşa'da kurulan fabrikada yaprakların işlenebileceği düşünoe- 
side tesir yapmak üzere bu vakte kadar durulmamıştır. Halbuki Maradit bölge
sini Kemalpaşa'ya bağlayacak yol inşa masrafının çok yüksek olmasından bugün
den işler halde değildir. Bu sebepten Maraditte 40 ton kapasitede bir fabrika
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burulması bugünkü halde 1700 ton olan yaprağın değerlendirilmesini Bağlıyacaktır.
Salarhada işe yaramayan "bir atelye ile yeni kurulmuş bir çay fabrika

sı vardır. Ancak bu bölgede çaylık saha ve alınan yaprak miktarı fabrika kapasi
tesinden fazladır ve bu sebepten hemen her sene bu bölgede fazla yaprak çürü
tülmektedir . Buna göre Salarha bölgesinde sonradan kuruluş yeri belirtilecek bir 
yerde 60 ton kapasitede bir fabrika kurulması uygun görülebilir.

Çayeli Fabrikası 168 ton kapasitede olmakla beraber çaylık saha çok 
geniş ve fabrikaya uzak olduğundan yeni çaylıkların verime yatma ve verim artı
şımda dikkate alarak çaylık sahanın merkezinde ve özellikle yüksek rakımda 
seçilecek bir yerde 40 ton kapasiteli bir fabrika kurulabilir, böylece 1974 
senesinde 3*300 ton yaprak vermiş olan 15 alımyeri yapraklarının daha uygun 
şartlarla işlenmesi sağlanabilir.

Ardeşen Çay Fabrikasının çaylık saha ve yaprak verimide böyle bir 
ara çay fabrikasını gerekli göstermektedir. Ardeşen ve Fındıklı fabrikaları 
arasında, her iki fabrikayada uzak olan 18 alımyerinde üretilen 2700 ton yap
rağı işlemek üzere 48 ton kapasitede bir fabrika kurulması düşünülebilir.

Zihniderin ve Ortapazan fabrikaları çaylık sahasında bu fabrikalara 
uzak ve bunların ortasında, 25 alımyocindeki 5000 ton kadar tahmin olunan(l974) 
yaprakları denizden yüksek rakımlı seçilecek bir yorde 60 ton kapasitede kuru- 
Lacak fabrika ile hem denizden yüksek çaylıklardan alınan mahsulü deniz seviye
sine indirmeden ayrı işletme imkânı sağlanmış olur.

Arhavi Fabrikası 84 ton kapasitede olduğu gibi çaylık sahanın artmak
ta bulunması, ayrıca Fındıklı fabrikası arasındaki sahadan bu iki fabrikaya yap
rak taşımadaki külfet ve masraf hesabiyle araya 48 ton kapasitede bir fabrika 
kurulması faydalı olabilir.

Tirebolu çay fabrikası çay sahasına göre uzakta kaldığı gibi kuruluş 
yeri, bina ve tesisleri de normal işletmeye hiçbir suretle elverişli değildir.
Bu sebepten çay sahası ve yaprak üretimi genişlemekte olan Eynesil kesiminde, 
Beşikdüzü-Görele arasında 48 ton kapasiteli bir fabrika kurulması yararlı gö
rülür. Böyle bir fabrika 5 alımyerinde bir kampanyada alınan 1300 ton,(1974) 
yaprağı işleyecektir.

Pazar çay fabrikası aslında beraberindeki atelye ile 165 ton kapasi
tede olmakla beraber özellikle denizden yükseklerde yetişen yaprakların bu te
sislerde işlenme mahsurundan başka çaylık sahanın geniş bulunmasından normal 
bir işletme düzeninde görülemez. Bu sebepten 18 alımyerinde üretilen 3400 ton 
(1974) yaprağı işlemek üzere 60 tonluk, denizden uzakta seçilecek bir yerde 
fabrika kurulabilir.

Kurulması Çay Kurumunca kararlaştırılan ve programa alınan bu 9 fab
rika ile günlük kapasite 460-550 ton arttırılmış olacaktır. Ve böylece 1974 
senesinde normale yakın bir yaprak normu ile çürümüş olan 5000 ton yaprağın 
( 35 Milyon Tl.)bu yardımcı işletmelerle değerlendirilmesi gerekli görülebilir.

Bölge fabrika kapasitesine eklenmesi gerekli görülen bu fabrikalardan 
başka Derepazarı ve Hayrat'ta kurulacak olan 84 ton kapasiteli iki fabrika, 
Kendirli ve Azaklı fabrikalarının 1977 senesinde kampanyaya girecekleri ve ay
rıca Pazarköy, Çiftlik ve Musadağı fabrika bina ve tesislerinin yenilenmiş 
bulunduğu dikkate alınarak bina ve tesisleri işletme düzenine hiçbir surette 
uymayan Eskipazar, Büyiikköy, Veliköy, Taşlidere, Derepazarı ve Güne-ysu Fabrika 
bina ve tesislerinin yenileştirilmesi ve tamamlanması da Çay Kurumu programın
da yer almış bulunmaktadır.



Bu yeni kurulacak fabrikalarda 8 adedinin kuruluş yerleri kesin ola
rak belirtilmemiş bulunduğu gibi kurulacakları sahanın da istimlâk muamelesi 
yapılmamıştır. İstimlâkin kısa zamanda başarılması da mümkün olamıyacağından 
bunların kuruluşunun dördüncü plân devresi içinde gerçekleştirmek üzere Kuru
mun şimdiden çalışmalara başlaması lüzumlu olacaktır. Aslında tüketim progra
mında çay tüketim miktarına göre ayarlanmalı ve mevcut yaprakların yetmeyeceği 
belirirse çaylık sahanın belli bir ölçüde ve belirli bir bölgede arttırılması 
için tedbir alınması gereklidir.

Hesaplarımıza göre 1973 ve 1974 kampanyalarında 200 bin ton yaprak 
işlenmiştir.Bu miktarın 198?. senesine kadar gerek verimi arttıracak tedbirler ve 
yeni kurulmuş çaylıkların verime girmesinde en fazla 250 bin ton olabileceğini 
kabul ediyoruz. Yaprak miktarının bundan fazla olması evsaf dışı yaprak nöbe
tinin artmakta devam etmesi yanında, üretilen çayların kalitesinin büyük ölçüde 
bozulacağını da gösterir. 1975 çaylarının kalite bakımından piyasada belirli 
bir reaksiyona karşılanmakta olduğunu Aa dikkate almalıdır.

Çay üretim politikası ve planlanmasında tüketin miktarının esas alın
ması tabii olmakla beraber Çay Kurumu ve Sanayi Alt Komisyonu raporlarında 1982 
senesinde çay tüketiminin 56 bin-69 b.in-77 bin-8l bin ve hatta 112 bin ton 
olabileceğine ait projeksiyonlar bulunmaktadır. Bu büyük farklar projeksıyonda 
uygulanan formüllerden ileri gelmekte ve nüfus başına çay tüketimi 1982 senesin
de 1500 gr.hesaplanmaktadır.

Çay kurumu 1982 senesinde çay tüketimini 58 bin, 69 bin, 77 bin gibi 
farklı olarak almaktadır. Bu takdirde nüfus başına tüketim 1,5 kilogramın üze
rine çıkmaktadır.

Çay tüketimi, en fazla olan İngiltere’de bile azalmaktadır. Avrupa 
ve Amerika’da ise çay tüketimi nüfus başına 30-350 gr. arasındadır. Arap memle
ketlerinde, Libya hariç 2 kiloya yaklaşmaktadır. Türkiye’de çay tüketimi 1940 
larda 50 gramdan 1975 senesinde 1100 gr.yükselmiştir. Bu yükselmede gelir ar
tışı, şeker üretim ve fiatları,kahve azlığı ve fiatı büyük ölçüde tesir yap
mıştır. Nihayet Erzurum gibi belli bölgelerde çay tüketimi değişmez bir alış
kanlık halindedir. Bunların yanında çay fiatlannın 1975 sonesine kadar diğer 
gida maddelerinden nisbet olarak ucuz ve çay kalite ve ambalajları üzerinde 
yapılan değişmelerin memlekette çayın bir halk içkisi haline getirmekte oldu
ğunu da dikkate almak lazimdir. Ancak bu miktarın 1962 senesinde 2 kiloya çı
karılacağı fazla bir tahmin olur. Bu gerçekleşirse 1982 senesinde çay tüketi
minin 77 bin ton olabilmesi kabul olunabilir.

77 bin ton çayı üretmek üzere 330 bin ton yaş yaprak gereklidir.
1982 senesine kadar yaş yaprak üretimi 230 bin ton olabileceğine göre 19Ö2 
senesine kadar ve bu tarihten sonrası için bölgede 80 bin toıı yaprak üretimini 
sağlamak üzere yeni çaylıkların kurulması icap edecektir. Çaylıkların 5 yaşın
da mahsûle yatacağıda düşünülerek 1974 senesi kararnamesindeki ekim yasağının 
kaldırılması, çay yetiştirilecek bölgenin belirtilmesi ile yetiştirme hazırlık
larına başlanması gerekli görülür. Raporun 35 nci sahifesindeki cetvellerde 
bu hesabi belirtmektedir.

( Raporda 28,30,31 »3-9 sahif elere lüzum yoktur.)
( Raporda çay fabrikaları makine ve tesis sistemi hakkında (uygulan

ması gereken teknoloji ve üretimin girdileri) bölümünde (37.38,39 ve eklenecek 
yeni kapasitelere ait 40,4i»42,43»44»45»46) sahifelerdeki tekliflere karşı 
düşüncelerimiz:



a) Kurulmayı önerilen 84 ton kapasiteli 16 fabrikada yeni sistem ma
kinelerin ( CTC ve Rotovan ) kullanılacağına ait mütalaa 1976 senesinde kurul
ması düşünülen 40 ton kapasiteli bir araştırma tesisinin vereceği neticelere 
bağlandığına ve bu araştırma fabrikasının İŞ'78 senesinde kurulabilmesi kabul 
edildiği halde bile netice olarak I98O senesinde alınabilecek ve bu neticenin 
olumlu olması halinde dördüncü plân devresinde 16 fabrika kurabilmek üzere
2 sene kalacaktır. Bu 2 senede 1b fabrika kurulamaz, bunlar için gerekli yeni 
tip makineler ithal veya temin edilemez.

b) Bununla beraber kapasite ve işleme üstünlüğü herhangi bir araştır
mayı gerekli göstermeyen yeni tip kurutma fırınlarının Çay Kurumunca kurulması 
programlaştır1lan 9 yeni fabrikada yerleştirilmesi gereklidir.

Çay Kurumunun çeşitli zamanlarda hazırladığı ve herhalde Devlet Plân
lama Teşkilâtına sunduğu bu programların yeniden düzenlenmesi gereklidir.

d) Çay Sanayii Alt Komisyonu raporunda düşünülen 84 ton kapasiteli 
16 çay fabrikasının gerekli olup olmadığı ve mümkün olup olmadığı yukarıda 
açıklanmıştır.

e) Çay Kurumu ve Sanayii Alt Komisyonunun Önerdiği fabrika ve tesisleri
için 1,9 Milyar lira ödenek gerekli bulunmaktadır. Bu paranın 3 ncü 5 yıllık
plân devresinden sağlanması gibi bu tesislerin tamamlanması da mümkün görülemez.

Bunun gibi mevcut çay fabrikalarında yetenekli eleman ihtiyacı sağla
namamış durumda, yeni tesislerin sevk ve idaresinin nasıl sağlanacağı düşünme
ye değer.

f) Sanayi Alt Komisyonu raporunda teklif edilen Instett çay tesisi 
teknik ve ekonomik olarak uygun değildir. Rapordan çıkarılması lazımdır.

g) Çay Kurumu yatırım programının gerekçesinde bu tesisler yapılma
dığı takdirde 1977 ilâ 1981 senelerinde ŞU ton yaprağın çüriitüleceği ve bunun 
450 Milyon liraya mal olacağı belirtilmektedir.

4 Senede Şİİ bin ton çay yaprağının çürümesini tabii gören bir prog
ram ve hesap mümkün görülemez.

h) Raporda Rize, İstanbul ve Ankara paketleme tesisleri için 42 Milyon 
Tl. yatırım öngörülmektedir. Çay Kurumu projesinde ise bu yatırım için 65 Milyon 
Tl. lazımdır.

i) Raporda mamiil madde stok ambarları kurulmasına ait mütalaa bildi
rilmeden bu tesisler için 110 Milyon Tl.yatırım kabul edilmektedir. Kurum prog
ramında ise bu yatırım için 12 Milyon Tl.öngörülmüştür.

1) Çay Kurumu, zarar ve finansman ihtiyacını dikkate almadan gerekti- 
rilmesi mümkün ve gerekli olan bazi tosis ve projeler için çok fazla bir yatırım 
düşüncesindedir. Bunların daha ciddi olarak gözden geçirilmesini gerekli gör
düğümüz için ayrıca bunlar hakkında mütalaada bulunulmamıştır. IO/8/1976

Prof.Dr. Sait Tahsin Tekeli



ÇAY ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
SANAYİ ALT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İlgi; IV.plan dönemi çalışmalarına ilişkin görüşler.
A- GENEL:
„Altı kademeli bir kurutma fırını kapasitesi normalde 12 Ton/gün
yaş çay ve teorikte 15 Ton/gün yaş çay olarak alınmıştır." (sayfa 2) 
ifadesi kullanılarak kurumun mevcut üretim ünetelerinde toplam ola
cak 5220 Ton/gün normal,4035 Ton/gün teorik kapasitenin mevcüt oldu
ğu ifade edilmektedir. Normal kapasite ile teorik kapasite arasında 
% 25 fark olduğuna göre,ayni işçilik ile çalışılması halinde bu hu
sus %25 maliyet farkına tekabül edecektir. Hele "force kapasite" 
olarak nitelenen ve 12 Ton/Gün + %50 fazlası olarak hesaplanan ka
pasiteye ulaşılması halinde bu maliyet farkı daha da belirginleş
mektedir. Bu değişik kapasite kââemeleri için enerji sarfiyatı ile 
çay kalitesindeki düşme değerlerinin kant'itatif hale getirilerek 
en optimal kapasitenin ve en optimal çalışma şartlarının belirlen
mesi gerekir. Gelecekte ihtiyaç duyulacak yeni yatırımların planlan
masında bu husus özellikle önemlidir. Komisyonuhı bu konudaki görü
şünün olgunlaştırılması gerekir. Buna ulaşılması için de uygulamayı 
bilen üyelerin bu konudaki görüşlerinin alınması zorunludur.

Sektörün önemli bir özelliğide mevsimlik üretim faaliyeti 
dolayısiyle atii kapasite bulundurulması zorunlugudur. Bu hususun 
da önemle araştırılması gerekir. Zira bu husus işçilik verimine, 
dolayısiyle maliyete çok önemli ölçüde etki etmektedir. Özellikle 
yeni kurulacak tesislerde optimal kapasite kavramından hareket edi
lerek fabrika hinterlandının, nakliyat mesafalerinin yeniden gözden 
geçirilmesi faydalı olur. Mevcüt tesislerde ise bu optimal kapasite
nde ulaşılması için önlemler alınmalıdır, Taslağın 26.sayfasındaki 
tablada belirtilen hususların hesaplanmış şekli,bu sayıların doğru
luk derecesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Örneğin 48 ton/ 
gün yaş yaprak işler nitelikte plânlanan bîr tesis normal olarak 
4 fırın (6 kademeli) ile çalışmaktadır. Ancak bu tesis teorik ola
rak 4X15=60 ton/gün kapasitesine ve force kaj)asitede ise 4X18=72 
Ton/Gün değerine ulaşabilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi,mali
yet unsurlarının bu üç kapasite kademesi için değişimini göz önünde 
tutan yeni bir değerlendirme ile optimal kapasitenin belirlenmesin
de yarar vardır. Bu günkü yatırım ilkeleri çerçevesinde ve 1975 yı
lı cari fiyatları ile yapılan hesaplamalarla optimum işletme büyük
lüğünün 84-96 Ton/Gün olduğu belirlenmiş bulunmaktadır. İlerisi 
için ön görülen teknoloji»yatırım ilkeleri ve benzeri hususlar göz 
önüne alınırsa optimal kapasitenin kaç ton olacağı ayrıca hesaplan
malı ve yeni yatırımların ona göre yönlendirilmesine ışık tutulma
lıdır. Aslında bu sorun teknoloji tercihi, istihdam politikası, 
verim kalite ve maliyet konusundaki uzun vadeli hedefler ile çok 
yakından ilişkilidir ve bunlara verilecek cevaplan belirlendikten 
sonra çözümlenmesi gerekir. Şimdi bu konulardaki görüşlerimi özet
lemek istiyorum;



440 sayılı KÎT'ne ilişkin yasa ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kuruluş yasası,kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışılması 
ilkesini getirdiğine göre,teknoloji tercihi konusunda da aynı 
esastan hareket edilmesi gerekeceği doğaldır. Bu durumda verimi 
ve maliyeti dolayısiyle karı etkileyen unsurları göstermek ve 
buna ilişkin politikanın nereden başlaması gerektiğine işaret 
etmek üzere aşağıdaki şekli incelemek gerekir:

bing

si
imi 

lleş-
rarlar. 

kararlar.
Şekilden kolayca görüleceği gibi birbiri ile çok yakından 

ilişki halinde bulunan bu büyüklüklerin hepsini istenilen yönde 
ve ölçüde etkileme imkanı elde olmadığı surece,bunlardan yalnız
ca bir tanesinin ele alınması neticeye götürmez. Üretim teknolo
jisi tek başına ne kadar mükemmel olursa olsun,idarenin rasyonel
leştirilmemesi, satış politikasının uygun biçimde oturtulmaması 
halinde sonuç almak imkânsızdır. Hammadde temini konusunda inisi
yatif ele alınmadan en iyi üretim teknolojisi Mâeneticeye götürmez. 
Problemin bir bütün olarak görülmesi ve ele alınması gerekir.

Verimli ve kârlı çalışmayı amaçlıyan tüm kuruluşlar,"İşlet
melerin pazardan yönetilmesi" ilkesini benimsemek zorundadırlar.
Bu ilkeye göre işletme kararlarını etkileyen en önemli etken pa
zarın durumu ve tutumudur. Miktar ve kalite olarak pazarın talebi, 
bu talebi artırmak veya azaltmak konusunda kurumun bir monopol 
olarak fiyat politikası, asatman politikası,reklam politikası, 
depolama ve nakliyat politikası yanı genel olarak pazarlama stra
tejisi belirlenmelidir. Her^şeyden evvel kurumun kendi pazarlama
sını kendisinin yapması imkânlarını araştırması gerekir. Bu konu, 
işletmecilik açısından hayati önem taşır. Ve uzun vadede mutlaka 
başarılara diğer pazarlama kanallarından bağımsızlık kazanılması 
zaruridir.



IV. plân.dönemi için bunun aşamaları ve gerekli yatırımlar 
planlanmalıdır.*

Bir monopol işletmeciliği sez konusu olduğuna ve bugünkü 
şartlar altında kuru çay ihraç olanakları çok sınırlı olduğuna 
göre(esasen 3&yfa 29 daki talep projeksiyonunun doğruluğu varsayıl 
lırsa bir talep fazlalığının söz konıısu olduğu, tüket im alışkanlığı
nın kırsal kesimlerde de istenilen düzeye ulaştırılması halinde 
stokların eritilerek üretim-Tüketim dengesinin kurulabileceği dü
şünülürse) iç piyasadaki talep projeksiyonlarını doğru bir yakla
şımla bulmak,çay arzını da bu talebe uydurmanın yollarını aramak 
gerekir. Bu talebin etkilenmesi,boyutlarının kristalize edilip 
biçimlendirilmesi,bu arada yeni boyutlar kazandırılması mümkündür. 
Ancak gerek! kokulu çay ve gerekse instant çay konusunda çok hassas 
davranıİB;asjX gerekir. Zira hiç talebi mevcüt olmayan ürünlere ta
lep yaratmak çok iyi bir reklam, politikasını zorunlu kılar. Bunun 
başarılıp başarılmıyacağı ise şüphelidir. Bu durumda yeni ürünler 
için yeni pazar payları yaratmak hedefi ile mevcüt ürünlere olan 
talebi attırma hedefi arasında nasıl bir denge kurulacağı konusun
da karan vermek ve asortman politikasını ülke gerçeklerine uygun 
tarzda düzenlemek zorunludur.

liretim hedefleri belirlenip üretim programı kesinleştiril
dikten üonra en önemli sorun,üretim girdilerinin kalitesine bağlı 
olarak nfakina ve ekipman konusundaki tercihlerin yapılmasıdır.
^u iconuc'.a şu hususları bir kere daha belirtmekte yarar olduğu ka
nısındayım:

l a )  Halen uygulanmakta olan orthodox çay üretim sisteminin 
modifiycı edilmiş uygulama şekli,verim,kalite ve maliyet yönünden 
bazı problemler arz etmektedir. Yani bu üretim teknolojisi en ras
yonel düzeyde uygulansa dahi, verimi düşük maliyeti yüksektir, 
elde edilebilen çay kalitesi ise temel hammadde olan yaş cay yap- 
rağanın kalitesi ile doğru orantili olmakla birlikte,üretim siste
minden ide geniş ölçüde etkilenmekte ve bir hayli bozulmaktadır.
Nitekinj daha evvelki yıllarda diş piyasalardan elde edilebilen 
fiyatlcir da bu hususu bir ölçüde doğrulamaktadır, (bu hususta baş
ka faktiörlerin de çok etkin oldukları inkâr edilemez.) Bu nedenle 
yeni t aşın o İp jiler aranmasında, bu yeni teknolojilerin uygulanabi
lirliğinin tesbitinde yarar vardır.

; b) Ancak yeni bir teknolojinin transferi konusunda karar 
verirken o teknolojinin yeni olması tek başına bir kriter olamaz. 
Temin edilecek fayda ile bu teknolojinin transferi için ödenecek 
miktarların (Döviz olarak karşılaştırılması ve ona p^öre karar ve
rilmesi gerekir. Bugünkü şartlar altında hiç bir Döviz kaybı olmak
sızın bir orthodox çay üretim ünitesi kurulabilmektedir. (Teknoloji 
taklidi) diğer taraftan bu teknoloji ile çalışan 35 adet çay üretim 
ünitesi'mevcüttür. o halde Çay Kurumunun problemi sadece daha uy
gun yeni bir teknolojinin araştırılması bunun alternatif maliyet
lerinin çıkarılması değil,ayni zamanda mevcüt teknolojinin iyileş
tirilmesi ve rasyonelleştirilmesi imkânlarının araştırılmasıdır*

C- Yeni yatırımlara gidilmesi zorunluğu nasıl liygun bir 
insangücü politikasını (insangücü temini,eğitimi,teşviki,terfisi, 
işteıı^çıkarılmas.'L,işten ayrılması hususlarını tam olarak içermek 
ve plânlamak suretiyle) gerekiyorsa, yeni bir teknolojiye geçişte 
bu problemler biî? kaç kat daha önemli bir şekilde karşımıza çıkar* 
BunuıiAiçin şimdimden gerekli önlemler alınmalıdır. Kuruman insangü— cü plânlaması• çak yetersizdir, özellikle insangücü eğitimi çok 
aksamaktadır. Gg-rek iş öncesi eğitimine ve gerekse iş sırasındaki 
eğitime çok önem verilmelidir.



İnsangücü plânlaması orta ve uzun vadeli olarak yapılmalıdır.
(Sayfa 35'de önerilen tedbirlere ilave olarak^ Belirli bölgelerde 
faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin o bölge halkı için 
tir istihdam olanağı yaratması gerektiği açıktır.Bu bir sosyo eko
nomik zorunluktur,Ancak sınırların aşılmış olması bölge halkının 
uzun vadeli menfaatlerine uygun düşmez. Bölge halkının uzun vade
deki menfaatinin,teknik sistemlerin rasyonel çalışmasında olduğu 
fikri hakim olmalıdır. Rasyonel bir sistem içinde tüm liretim gir
dilerinin optimal olması zorunludur. 0 halde ombimal insangücü 
miktarının saptanmasından sorıras bu miktarın bir ölçüde dondurul
ması, zamanla alınacak rasyonelleştirme önlemleri ile iş gücü saati 
başına isabet eden çıktıyı artırmak suretiyle,işçilik ücretlerinde
ki artışın bir ölçüde süspaııbe eri İme s i ve olduğu gibi maliyete 
yansımasının önlenmesi gerekir. Aslında enflasyonist baskıların yo
ğunlaştığı bir ekonomide Kamu İktisadi Teşebbüslerinin en önemli 
görevlerinden birisi de fiyat artışlarının dengelenmesine yardımcı 
olmaktadi" Monopol fiyat politikasının gereklerinin yapamamak ne
deniyle zarar edildiği iddiası gerçekçi olamaz. Zira esâs hedef 
monopol olma özelliğinin verdiği avantajlardan yararlanmaya çalış
mak değil,kaliteli çayı Dünya fiyatlarivla orantılı bir maliyet 
ile üretebilmenin yollarını aramaktır. Üretim girdilerinin kalita- 
tif ve kantitatif olarak belirlenmesi,girdi veriminin artırılması 
dolayısiyle maliyet paylarının azaltılması en önemli hedefler ara
sındadır.
B- ÖNERİLSE

1) Optimal fabrika kapasitesi,üretim kademeleri (soldurma-Kıvır- 
ma-fermantasyon-Kurutma-Tasnif) arasındaki kapasite ilişkileri ke
sinlikle belirlenmelidir.

2) Mevcut ve kurulması düşünülen fabrikaların bu optimal kapasi
teye ulaştırılması için gerekli önlemler alınmalı,üretim kademele
ri arasındaki kapasite dengesi kurulmalı bu arada sistemin çalışır- 
lığını engelleyici arıza kaynakları tesbit edilerek Makina yedek
lemesi ile bu amaların neticeye olan otkibi dengelenmelidir,

3) Bu optimal sistem için zorunlu nakliyat sistemi etüd edilme
li ve gerçekleşdelidir.

h) Teknoloji konusunda karar verebilmek için alternatif maliyet 
karşılaştırması yapılmalı kalite,zaman kazancı ve kârlılık esasla
rı çerçevesinde karar verilmelidir.

3- Tercihi yapılan bu sistemin gerçekleştirilmesi halinde lüzum 
hasıl olacak finansman (Dış ve İç finansman) miktarları,gereksini
lecek insangücü miktar ve kaliteleri bunların gerçekleştirilme 
ş an s1arı he s ap1anmalıdır.

6) Mevciit sistemin rasyonelleştirilmesi halinde temin edilecek 
kaynak tasarrufu,ulaşılacak verim ve maliyet seviyeleri bulunmalı, 
rasyonelleştirmenin kademeleri belirlenmelidir.(Bu arada mevcut 
üretim sistemi ile daha modern üretim sistemlerinin bir arada uy
gulanması ile daha modern sistemlere geçiş için tecrübe kazanılmış 
olacaktır.)

7) Bütün bu verilerin ışığı altında satış plânı»üretim plânı, 
yatırım plânı,finansman plânı,tedarik plânı, insangücü plânı ve 
benzeri diğer plânlar koordineli bir şekilde ve stratejik olarak 
belirlenmelidir.



8) Sektörde,tarıaı kesiminden başlamak üzere alınması gereken 
zorunlu tedbirler bir an ence alınmalı,pazar-'J?oknolo,iik üretim tar
lada üretim zincirine uygun bir genel politika izlenmelidir*

9- Bütün bu tedbirleri alıp, sektörü istenilen yöne çekebilecek 
güçlü bir yönetimin teşekkül ettirilmesi şarttır. Bunun için bir 
an evvel reorganızazson çalışmalarına başlanmalı,müesseseleşme fik
ri olgunlaştırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Teşkil edilecek 
divisyonların alımdan satışa kadar tüm fonksiyonları yürütecek yet
kiye sahip, bağımsız kanar verebilen ancak elde ettiği sonuçlardan 
mesul yönetim birimleri halinde düşünülmesi gerekir.

10) Mevcut kanunlarda,yukarıda açıklanan uygulamayı engelleyici 
maddeler var ise bunlar değiştirmelidir,tüm çalışanlara ve çeşitli 
menfaat grupları, bu uygulamada beklenilen sorumluluk şuuruna ulaş
maları için maddi ve manevi vasıtaları kullanarak kanalize edfefeil- 
melidir.11) Özellikle üretici kesiminin tutumunu değiştirici yönde etki
lenmesi , uygulamanın bu günkü şekli ile sonuna kadar devam edemiyo- 
ceğinin belirtilmesi gerekir. Uzun vadeli menfaatlerinin nerede olete 
duğu belirtilmelidir.

12) Tarım sektörünün Bölgesel olarak desteklenmesinin nedeni, 
bu sektöre aktarılan kaynakların zamanla Sanayileşmeye doğru kay
dırılması suretiyle bölgenin tek yönlü bağımlılıktan kurtarılması 
amacıdır. Bugüne kadar bu amaç anlaşılamamış,bölgede çaydan elde 
edilen gelir başka yerlerde yatırılmak suretiyle bölgenin .geleceği 
devamlı olarak çaya bağımlı kalmaya mahkum edilmiştir. Bu konuda 
eğitici ve yön verici önlemlerin alınması zorunludur!?



12. ÇALIŞMA POLİTİKASI VE ÜCEE'I POLİTİKASI.
Daha evvelki bölümlerde de belirlendiği gibi,üretim girdilerin

den hammadde durumundaki yaş çay yaprağının temini,periyodik dalga
lanmalar ile ve vegetatif özelliklere bağlı_ olarak 6-7 aya inhisar 
eden bir periyot içinde yapılabilmektedir. Kampanya devresi denilen 
bu devrenin dışında ise kısmen tasnif işi,elle paketleme işleri ve 
tamir bakım işlei’i yanılmaktadır.Kurum,Çalışma politikası olarak,norm kadro olarak nitelenen ve 
suresiz iş akdiyle devamlı olarak hizmet veren daimi personel ile, 
kampanya devresinde istihdam edilen ve muvakkat personel olarak ni
telenen bir kadroyu istihdam etmeyi kabul etmiştir. Halen mevcüt 
tesislerde çalışan daimi işçi miktarı 7882 dir. Geçici işçi ise 
15 Nisan- 31 Ekim arasında değişik sürülerde istihdam edilen ve 
maxsimal 29976 ya kadar ulaşan sayıdadır. Çalışan, i’üm işçilerin 
büyük çoğunluğu Doğu Karadeniz Yöresinden olup, kısmende çay üreti
cisi durumundadır. Böylece çalışanlar ile Kurum arasında çift yönlü 
bir menfaat birliğinin mevcüt oluşu, iş barışının devam ettirilmesi 
konusunda pozitif etkide bulunmaktadır. Sektörde bugüne kadar bir 
grev uygulamasının olmayışı da bunun belirli bir kanıtıdır.

Yörenin işsizlik sorununa katkıda bulunmak, şüphesiz bir Kamu 
İktisadi kuruluşuhun ana amaçlarından birisidir. Ancak gerek standart 
çay kalitesinin muhafazası açısından gerekse çalışanlara daha insan
cıl iş ortamının temini yönünden alınması zorunlu önlemler ile işçi
lik verimini artırarak işçilik maliyetinin genel maliyet içindeki 
payını kabul edilebilir bir sınıra kadar düşürmekte kurumun önemli 
bir hedefidir. Gerek işçi gerekse üretici yönünden çay endrüstisinin 
yörenin tek geçim kaynağı olarak kalması çeşitli sakıncalar doğurmak
tadır ve bu sakıncalar ileride dahada artacaktır. Lüzumlu tedbirlerin 
almmasiyle sektörün bu ağır yükün altından kurtarılmaması halinde 
sektörün geleceği garanti altına alınamaz. Ücret politikasına gelin
ce: Ülkemiz şartlarına uygun olarak izlenen ve izlenmesi zorunlu olan 
politikanın dışına çıkma olanağı şu anda mevcüt değildir. Ancak, ile
ride işe göre ücret ödenmesi ve çeşitli iş yüklerini dengeüyen bir 
politikanın izlenmesi zorunlu olacaktır. Bu amaca yönelik çalışma
lar yapılmaktadır. Bu uygulamaya geçilebilmesi için ülke çapında or
tamın hazırlanması ve ilgili kuruluşların konuya ilişkin görüşlerin
de olumlu 7/önde gelişmelerin olması zorunludur.

Esasen ücret artışlarının prodüktivite artışlarına bağlanması 
zarureti vardır. Ancak bu takdirde olumsuz enflasyonist baskılar 
önlenebilir. Prodüktivite artırılması gayretlerinin istihdama olum
suz yönde etkide bulunacağı düşünülebilir. Ayrıca bu sorunun tekno
loji tercihi sorunu ile birlikte düşünmekle bu gün için emek yoğun 
bir uygulama olan orthodom üretim teknolojisinden sermaye yoğun bir 
uygulama olan C.l'.C.-rotorvan tipi üretim ünitelerine geçiş mütalaa
larının birlikte düşünülmesi ve sektörü uzun vadede dar boğazlara 
itmiyecek olan bir tercihin yapılması zorunludur. Bunun için lıer 
şeyden evvel,

a) Mevcüt iş gücünün bilgi ve beceri düzeyleri,iş gücü fazlalığı 
veya noksanlığı araştırılmalıdır.(Milli prodüktivite merkezince bu 
k onud a bir çalış ma yap1lmakt adır.)

b) Mevcüt tesislerdeki rasyonelleştirme ve modernleştirmenin yıl
lar itibariyle açığa çakıracagı iş gücü fazlalığı bulunmalıdır.



15- P?-ODÜK’XÎVÎT'E
Sayfa ikideki tablodan da görüleceği gibi ayni üretin potansi

yeline sahip çeşitli üretin ünitelerindeki iş gücü miktarı farklı 
farklıdır# Bu durum,işçi saati başına düşe» çıktı miktarı olarak 
belirlenen verimin farklı farklı olması sonucunu doğurmaktadır•Ya
ni dana "başlangıçta bazı işletmeler diğerlerine nazaran daha verimsiz 
çalışmaya mahkum edilmişlerdir# Eu hususun esas müsebbibi rasyonel 
olmayan tutumlardır. Politik baskı,adan kayırma,menfaat kaygusu ya
nında; Yöneticilerin verimlilik bilincine ulaşmamış olmaları da en 
önemli etkendir-. Diğer taraftan iş gücü yoğun bir çalışma şekli olan 
orthodox üretim yönteminin uygulanmakta olması,bölgenin istihdam so
rununa çare bulma eğilimleri ve nihayet lüzumsuz yere kabartılmış 
kadrolar çok düşük bir verimle çalışılmasının en önemli sebepleri
dir. Esasen çay üretim ünitelerinde iş gücünün kant it at i t: olarak 
artırılması ile orantili çıktı artışı sağlanamayacağı aşikâr olma
sına rağmen son senelerde işçi ve Memur Kadroları alabildiğine ka
bartılmışlar. Bir yandan ücretler sistematik olarak artarken diğer 
yandan verimin artırılamamakta olması ve hatta gittikçe azalmış ol
ması, ücret artışlarının dengelemememe s i sonucunu doğurmuş., ücretle
rin, maliyet içindeki payı gittikçe yükselmiştir.

Kaba bir yaklaşımla şöyle söylenebilir: Üretim girdilerinden 
hammadde sıfır maliyetle temin edilebilirse idi, sadece işçilik ve 
diğer giderlerden oluşacak olan kuru çay maliyetimiz,Dünya kuru çay 
satış fiyatlarının yine de üzerinde olacaktır. Bunun sonucu olarak, 
Dünya piyasalarına girmemi s,hatta AET ye girildiği taktirde dişar- 
dan gelecek ucuz çay ile rekabet edebilmemiz imkan dahilinde deyil- 
dir. Şüphesiz ülkemizin hayat şartları ve .asgari ücret seviyesi di
ğer çay üreticisi ülkelerden daha yüksektir. Ancak buna rağmen yu
karıda açıklanan hususların bilincine bir rm evvel ulaşılması,veri
min artırılması ve işçilik maliyetinin standart bir seviyede tutul
maya çalışılması gerektiği inanının tüm çalışanlara aşılanması ge
rekir.

örneğin günde beş ton yaş yaprak alan bir alimyerio.de çalışan 
3 işçinin, 3 saatlik bir mesai içinde.

Yaprak serme işi için performans şeyledir:
Dakikada 4 U2 alana 70 Kg.çay sorabilmektedir. Bu performans 

ile bir işçinin bu alımyerinde alınan tüm çayı sermesi için ihti
yacı olan zaman süresi 1,5 saattir. 5 işçinin bu işi yapması halin
de gerekli süre 50 dakikadır.

Eu üç işçinin gelen bir kamyonu yüklediğini de hesaba katarsak* 
dakikada üç işçi 70 Kg,yaprağı torbalayıp bezlerle kamyona taşır ve 
boşaltır. Bu performans ile bir saatte 4-200 Kg • yükliy ebi liri er ki 
bunun da bir kamyonun yükü olduğunu kabul edersek, kamyonu doldur
mak için de bir saate ihtiyaçları vardır. Böylece bu alımyerinin 
her gün alım ve yükleme işi yaptığına kabul etsek bile işçi,o saat
lik mesaisi İçinde efektif olarak 1,5 saatlik iş yapmaktadır.

Ealdıki bazı günlerde İliç alım olmadığı gibi,bazı günlerde de 
kamyona yükleme de yoktur.

Bütün bu hususlar örnek olarak seçilen alımyerinde verimin ne 
kadar düşük olduğunu göstermektedir.

c) Yapılacak yeni yatırımlar ile emilecek iş gücü miktarları 
s aptarmalıdır.

d) Gelecekteki iş gücü gereksinimi ile kurum, içi iş gücii arzı 
arasında bir denge kurulmaya çalışılır.

e) Eksikliği çekilecek iş gücü gruplarının temini,elde tutulma
sı, teşviki için bir strateji geliştirilir.

Çalışma ve ücret politikasının bir bütün olarak ve kısa,orta 
ve uzun vadeli plânlamalar ile yeniden gözden geçirilmesi gerekmek
tedir.
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Dördüncü beş yıllık plan hazırlıkları için Vay İhtisas 
Komisyonu Alfl Komisyonunun çalışmalarına katkıda bulunmak için 
Tekgıda-îş hen£i}-aSx Rize ^ er kez şubesi olarak hazırladığımız bu rapordaki görüşlerimize itibar edileceğine ve noksanlıklar 
var ise,bu noksanlıklaöın raporların birleştirilmesinde Komite' 
nin çok değerli diğer üyelerince giderileceğine inanmaktayız.

Sendike olarak model verilen ve programlanan,ayırımı 
yapılan konularda herhangi bir Konuyu seçerek görüşlerimizi 
bildirme yerine Çay sanayiinin ±arım,Fabrikasyon ve diğer 
konularında da görüşlerimizi, önerilerimizi bir rapor haline 
getirmeyi uygun bulduk.

Saygılarımızla,

10 Temmuz 1976





DOĞU KARADENİZ
bölgesinde çayciliğin
SORUNLARI

Çay'da verim ve kaliteyi etkileyen faktörler:
TARIM'da
1) Doğu Karadeniz Bölgesinde tesbit edilen çay ekimi sahaları kıs- 
mende olsa iklim ve toprak faktörleri bakımından iktisadi olmayan 
sahalara dağıtılmış durumdadır. (Ordu,Trabzon'un. batı kesimleri ile 
Giresun çevrelerindeki çay bahçeleri gibi/..)
2) Çay bahçeleri tohumla yetiştirilmiştir. Bunun neticesi çeşitli 
fideler,karışık yaprak tipleri,değişik gelişme devreleri ve kalite 
bakımından farklı mahsûllerle elde edilen hammaddenin imalata elve
rişli olmaması halinde işlemi çok zorlaşmaktadır. Elde edilen kuru 
çayın kalitesi düşmektedir.
3) Çay bahçeleri çelikle üretime dönülmedikçe matluba uygun olarak 
yaprak temini mümkün olamayacaktır. Müstahsil arzu edilen şekilde 
yaprak vermeye rıza gösterse dahi,bu günkü tesisler çay ilminin is
tediği mahsülü verecek karaktere sahip değildir,,
4).Çay Bahçelerinde budama,gübreleme ve bakım işlemleri teknik zirai 
usûllerle yapılmalıdır. (Tatbiki mümkün olmayan tatbikatı gösteril
meyen sözleşme ve bakım tarifleri kâğıt üzerinde kalmaktadır.)
5) Yıllardan beri çözümlenemeyen bozuk yaprak sorunu çay sanayiinde 
aksaklığın başlıca temelidir.
6) Tatbik olanağı bulunmadığı bilindiği halde önerilip uygulanamayan 
veya uygulanmasında zorlamalar karşısında vazgeçilen tedbirler sade
ce o yılın çay kampanyasını alt-üst etmekte kalmayıp gelecekte düşü
nülen çareleri de ortadan kaldırmaktadır.
7) Fabrikasyon için gerekli tomurcuklu,taze ve körpeiki yapraklı fi
lizlerle alımyerlerinde rastlanamak tesadüfe kalmıştır.
8) Kalite maddeleri bakımından zayıf kart yapraklarla işlenmesi baş
lı başına problem olan kör sürgünler hammaddenin yaklaşık yarısını 
teşkil etmektedir.
9) Evsafa uygun olmayan yaprak toplama,niteliği nedeniyle kalite 
kaybına,işleme zorluklarına yol açtığı gibi izdihamlara da sebep 
olarak fabrikasyonu tamamen çıkmaza sokmaktadır.
10) Politik müdahaleler neticesi üreticinin itildiği kötü alışkan
lıklar izdihama neden olmaktadır.
11) Çay Sanayii'ni garanti altına alacak olan dekar'a verim mikta
rını yükseltecek ve kaliteli hammadde teminini sağlayacak tedbirler 
alınmamıştır.



ALIMYERLERİ: Müstahsilden alman çay yaprağı alımyerlerine konmakta
dır.

Alımyerlerine daha çok yaprak koyabilmek için 25-30 cm. 
den daha kalın koyma işlemi kızışmaya,yanmaya sebep olmaktadır. Kı
zışmayı önlemek için dişli direnlerle aktarılmasına çalışılmaktadır. 
Aktarma sırasında yaprak zedelenerek harap olmaktadır.

Alımyeri kapasitesine göre mubayaa istasyonları açılma
lı ve bu durumu kurtarma imkânları aranmalıdır.

Alımyerlerinden zamanında çekilmeyen yapraklar kısmen 
veya tamamen çürüyerek bozulmaktadır. Kısmen de olsa fabrika kapasi
tesine uygun taze yaprak var iken eskisi ile uğraşmaktan vazgeçil
melidir. (Kapasite dışı yapraklar terk edilmelidir)

Çay yaprakları alımyerlerinden sandıklara doldurularak 
veya "şito" olarak sandıklanmadan kamyonlara yüklenerek fabrikalara 
götürülmektedir. Sandık veya şito yüklemede işçiler veya müstahsil
ler kamyona daha fazla çay koyabilmek için ayakları ile çiğneyerek 
bastırmakta,ezmektedirler. Bu hal kamyon içindeki yaprakların ısısı 
50-100 C° bulacak kadar yükselmekte ve yaprağın kızışmasına sebep 
olmaktadır. Yaş çay’ı bu durumdan kurtarmak için müstahsilin ihti
yacına lüzum göstermeyecek şekilde alımyerlerinde idarenin işçisinin 
bulundurulması icap eder.

Fabrikaya gelen çay yüklü kamyonlar işçi yokluğu ile 
uzun müddet bekletilmektedir. Boşaltmada da dikkatsizlik yüzünden 
yaprağın zedelenmesine sebep olunmaktadır. Günlük kapasite gözönüne 
alınarak işçi bulundurmakla beraber»boşaltma işlemine de azami dik
kat sarfedilmelidir.
ÎMAMT_BÖLÜMBERÎ:
i- SOLDURMA
Soldurma işlemleri traf usülü teknelerle yapılmaktadır. Kurutmalara 
denk soldurma ve teknelerinin kapasiteleri yeterli değildir. Tekne
ler üzerinde bulunan kanaviçe bezler solmayı güçleştirmektedir. îz- 
dihamlı günlerde solma için bekleyen çaylar bazan yağmur altında,ba- 
zan güneşten zarar görerek kızışmakta,çürümekte»bozulmaktadır. Sol
durma kapasitelerinin kurutmalara dengeli şekilde yeterli olması için 
tekne ilavelerinin yapılması ile kızışmalar,çürümeler ve bozulmalar 
önlenmiş olur. Kanaviçe bezler atılarak yerlerine 2 mm.ebadında de
likli sert plâstikten sabit döşemeler konulmalıdır. Soldurma daire
leri umumiyetle alçak tavanlı ve basıktır. Soldurma daireleri hava 
akımı ile dağıtımı yeterli olmadığı gibi düzenlide değildir.Soldur
ma dairelerinde sudan doymuş havalar dışarı atılmıyor,aynı hava ile 
yaprakları soldurma çalışmaları devam ediyor,bu hal soldurma kapasit 
tesini dahada yetersiz hale getirmektedir. Normal solma için arzu 
edilen % 55-65 nisbetinde rutubet tesislerin eksik veya dikkatsizlik 
yüzünden bazan % 75-85'e yükselme de,tavan ve pencerelere yoğunlaşan 
su buharı zemine damlayabilmektedir. Bununla beraber trafların sıcak 
hava ve fan ayarları çoğu zaman yanlış yapılmaktadır. Traf dairele
rinde hava akımını temin edecek üst tavanlarda manika tipi hava ka
nallarının açılması ile cebri hava tahliye tesislerinin yapılması 
lâzımdır.



Bu sayede sudan doymuş havalar dışarı atılmalıdır. Traflarda sıcak 
hava fan ayarları bilgili daimi işçiler ile takip ettirilmelidir.
Hava şartlarına göre soldurmada kullanılan ısı ve hava miktarları 
değişik, çok zaman yanlış yapılmaktadır. Haliyle soldurma kapasitesi 
düşmektedir. Aslında arzu edilen ısı zamanında elde edilmediği tak
tirde hava miktarını azaltarak ısı temin etme yolu kapasite düşmesi
ne de sebep olur. Soldurmada düşük ısı da olsa,esas kuru bol hava 
kullanılarak mümkün olacağı bilinmelidir. Ancak,verilen havanın nis- 
bi rutubeti % 70'i geçerse ısı ile nisbi rutubeti düşürmek suretiyle 
hava kuru hale getirilir. Bu hususları takip ve yapacak daimi grubu
na ihtiyaç vardır. Traflarda daha çok soldurma amacı ile izdiham gün
lerinde daha az traf çalıştırma maksadı ile kapasitelerinin üzerinde 
çay koyulmaktadır. Bununla bei'aber karışık serme ve karıştırma (alt
üst) arzu edilen şekilde yapılmamaktadır. Bu haller traf kapasitele
rini düşüreceği gibi alt kısımdaki çaylar fazla solarken üst kısım
lar solmayarak yeknesak bir soldurmadan uzak kalacaktır. Aslında ka
pasitesi kadar doldurmak ve muntazamserme ile karıştırması dikkat 
isteyen bir işlem yapılmalıdır. Bu sayede kütlenin tamamı yeknesak 
solmuş olacaktır.

Bir fabrikanın kapasitesi soldurma gücü ile ölçülmelidir. Ha
len mevcüt BRÜLÖR sistemi yerine merkezi sistemle ısı elde etme im
kânları aranmalıdır. Çay yaprağı dalından koparıldığı andan itibaren 
24 saat içinde karu çay haline gelmelidir. Çay yaprağını 24 saatin 
dışında bekleterek imilata verme düşünceleri ilmin dışında mücize 
aramaktan ileri geçmeyecektir.

II- KIVIRMA
Kıvırmadaki maksatlar bir yana birakılarak adet haline gelmiş DOLDUR, 
BOÇALT,ELE ve KABA'YA KOY gibi anlamsız bir sistem içinde çalışılmak
tadır. Aslında sistemler sıra ile bilinçli ve bilerek yapılmalıdır. 
Bununla beraber tesislerin de normal sayıda olması lâzımdır,

1) Bir saat içinde fabrika kapasitesini karşılayacak sayida 
presziz kıvırma makineleri,

2) Bir saat içinde birinci kıvırmaları karşılayacak yaş eleme 
elekleri,

2) Bir saat içinde ikinci kıvırmaları karşılayacak presli kı
vırma makineleri,

4) Bir saat içinde ikinci kıvırma işlemini eleyecek kapasitede 
yaş elek makineleri,

5) Bir saat içinde üçüncü kıvırma işlemini karşılayacak presli 
kıvırma makineleri,

6) Bir saat içinde üçüncü kıvırma sonu işlemlerini karşılayacak 
yaş eleme makineleri,

7) Bir saat içinde işlenecek miktarı taşıyabilecek kasa ve ka
sa arabalarını bulundurmak,

8) Kıvırma dairelerinde temizliğe esas olan sulama tesisleri 
sitim veya kaynar sıcak su cihazları yapılmalıdır.

9) Fermantasyon dairelerinde arzu edilen hava ve ısıyı temin 
için, kullanılan cihazlardan kıvırma dairelerine de konulmalıdır.

Yukarıda makinelerle iş bölümleri belli olan birinci,ikinci, 
üçüncü kıvırma ve eleme, kasalama işlemleri zincirleme esasına göre 
miktar,zaman,oluşun gayelerini bilerek esasa uygun yapılabilmesi için 
her birinde daimi işçilerin ve ustaların çalıştırılmasında işin esası 
yapılacağına inanıyoruz.



Aksi halde bugünkü hal devam edecektir. Kıvırma işlemleri esasa uygun 
yapıldığı an kaliteli çay elde edilebileceği gibi ince nisbeti °/30- 
50 yükselecektir.
III- FERMANTASYON
Kıvırma-Fermantasyon fırın daireleri arasında hava ve ısı şartları 
bağlayıcı kapı ve bölümler bulunmadığından arzu edilen hava ve ısı 
elde etme imkânlarını ortadan kaldırmış durumdadır.

Arzuya uygun hava ve ısı şartlarını temin edecek tesislerin 
kurulması için araştırma yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar işin esa
sına inmede faydalar vardır. Kenya'da görülen fermantasyon tesisleri 
işlemi arzu şeklini temin etmektedir. Kasa ve kasa arabaları her gün 
sitim ve kaynar su ile yıkanmalıdır. Fermantasyonda kütlenin içine ve 
dışma^hava verme imkânları aranmalıdır. Aksi halde iyi çay elde et
me imkânları olmayacaktır.
IV- KURUTMALAR
Kurutmaların ısısı kömür yakıtı ile elde edilmektedir. Elde edilen 
ısı küreğin kullanılması ile elde edildiği için kontrol ve arzu şek
linin ayarlanması güç olmaktadır. Bir çok işletmelerde ocak hava bo
rularının hava sızdırması nedeni ile duman ve is çayın kokusunu etki
lemekte, kömür ve is kokmaktadır. Kurutmaların bir çoğunda derece yok
tur. Olanların bir kısmı da bozuktur. Netice kurutmalardan çıkan çay
ların yanık veya ıslak oluşundan bellidir, kurutmalarda giriş derece
leri genellikle yüksek tutulmaktadır. Çıkış derecelerine önem veril
memektedir.

Kademe ve surat kasnaklarında kayışlar hesapsız ve gevşek ça
lışmaktadır. Bunun yanında vatölâtör kayışları rastgele takılmıştır. 
Hava damper kapakları arzu edilen şekilde ayarlanmamıştır. izole e- 
dilmemişlerdir. KURUTMALAR ocakla birlikte iç içe çalıştığından ya
kıtlardan çıkan çeşitli gazlar çaya karışmaktadır. Kurutma dairele
rinde kurutma dışı çıkan sudan doymuş havaların daire içinde kalarak 
tekrar teneffüse döneşmelerinin zararlar götürdüğünü.

KURUTMALAR'a SAATLÎ çizelgeli termometreler kullanılmalıdır.
Bu sayede kurutmaların seyirleri kontrol edilmiş olur. KASNAK,DEVÎR, 
KAYIŞ Ebatları tamamlanmalıdır. Hava boruları ile aynaların İslahı 
yapılmalıdır. Ocaklarda çalışan ateşçilerle kurutmalarda çalıştırılana 
cak işçi personel eğitime tabi tutularak daimi olmasına dikkat edil
melidir. Aksi halde mevsimlik işçi ile işin yürütülmesi kontrolsüzlü
ğün başlıca sebepleri olacaktır, imalâtın diğer bölümlerindeki aksak 
haller bir noktaya kadar zarar götürürse de kurutmada vuku bulacak 
en küçük hata İslahı mümkün olmayan bir durum meydana getirecektir.
V- TASNİF VE AMBALAJ
Arzu edilen standart tip çay elde etme imkânını bugünkü tasnif sis
temlerimizde aramak,yapmak mümkün olmadığı meydandadır. Fabrikalarda 
mevcut tasnif daireleri makine,kuruluş ve çalışma bakımından çeşitli 
durumda çalıştırılmaktadır.



Neviler arası, neviler içi karışımı birbirine uygun A ilâ 5 tip
te birleştiren tasnif için araştırma ve patentli bazı tasnif makine
leri almak lâzımdır» Tasnifin gayesi aynı kalite ve şekli bir araya 
getirmektir» Bu maksatla tasnif işlemine önemle değer verilmesi ka
çınılmaz bir zarurettir» Tasnif işlemlerinde çayı tanıyan DAİMÎ İŞÇİ 
çalıştırmada faydalar vardır. Aksi halde bir numaralı çayı 3 numara
lı çayla bir arada bulmak mümkündür.

Son aylarda Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün kamu oyunda açtırdığı 
merkezi tasnif konusundaki tartışma yersiz ve çay tekniğinden bağışlı 
ilmi verilere dayanmayan ve gereksiz yatırımı gerektirecek bir tartış
ma idi. Nitekim,İstihdam, Ekonomik ve Teknik yönü olmayan bu çok önem
li konuda Sendikamızın ortaya attığı gerçekler Çay Kurumu Yönetim ku
rulunda itibar bulmuş ve bu yatırımdan vaz geçilmiş bulunmaktadır.

A.cü Beş yıllık Plâna hazırlık olarak çay sektörü için hazırla
nan ihtisas Komisyonu Raporunda bu konuda ilâve edilecek öneriler 
arasında bu konuya hassasiyet gösterilmesi çor gerekli bulunmaktadır.

Bu konuda aşağıda bulacağınız bilgileri iki kısma ayırdık;
Birinci kısımda Merkezi Tasnifi reddede?ı yani çay'ı fırından 

çıktıktan sonra uzak mesafelerdeki tasnif merkezlerine taşınmadan 
nasıl bir ihtimama tabi tutulacağını içeren dolayısiyle merkezi tas
nifi reddeden ilmi görüşleri.

İkinci kısımda ise; ÇAY ÜRETİMİNDE TASNİF İŞLEMİNİN YERİ'ni 
belirleyen ve Sendikamızın görüşlerini yansıtan yine,Merkezi Tasnifin 
ne için lüzumsuz olduğuna dair bilgiler yer almaktadır.

Birinci Rapor'umuzun teyid eden T.Ç„Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilatı İkinci beş yıllık kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çay 
Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu adlı kitaptan alman ana hatlar 
üzerindeki görüşlerimiz:

1) Bu kitabın 87 nci salıifesinde;
d-"Fabrikaları bu nitelikte günlük kapasite gücüne çıkarmak 

ve tasnifi günlük yapmak" denilmektedir.
Bu görüşle,fabrikalarda tasnif daireleri A er kat olarak ya

pılmış ve tasnif makineleri kapasiteye yakın °/o]0 nisbetinde kuru gay 
eleyecek şekilde kurulmuş durumdadır. 3-5 adet Tasnif makinası ilave
si ile kapasite gücüne sahip olunacaktır,

2) Bu Kitabın 88.inci sahifesinde:
12-"Her fabrikaya ihtiyacı kadar 500 - 800 Ton'luk kuru çay 

deposu yapmak denilmektedir.
Bu görüşle, halen fabrikaların % 80 ine kuru çay ambarları 

yapılmış durumdadır»
5) Bu Kitabın 101,nci sahifesinde:

5- TASRİF;
" 3-A Saat içinde soğutulduktan sonra tasnif makinelerine ve

rilir» Böylece bir Çay fabrikasından 12-1A sınıf çay çıkarılabilir.
Bu esasen,bundan başka standartlar arasına mevsim standartları da 
girer ve her mevsime göre değişen çayların ayrı özelliği olur" denil
mektedir,.

Merkezi Tasnifle bahsi geçen özelliğe haiz çayların değerleri 
ortadan kalkacaktır.Tek tip adı altında elde edilen çaylar bir yerde 
kalitesiz hale getirilecektir. Iier Mevsime göre değişen çaylar'm 
özelliği olur,kaydı çok nev'i esasını ortaya koymaktadır.



4-) Bu Kitabın. 102.nci sahifesinde:
TASNİF MAKİNELERİ: "Bizde çay tasnifini düzenleyebilmek ve 

günlük tasnif kabiliyetine getirebilmek için bunların makine ve ci
haz eksikliklerini tamamlamak gerekir" denilmektedir.

Bu görüşle ,eksikolc3n tasnif makineleri her sene ilâve etmek 
suretiyle tamamlanmaktadır.

5) Bu Kitabın 103.ncü sahifesinde:
AMBALAJ: "Çay fabrikalarında kurutmadan çıkan çaylar,soğur 

soğumaz tasnif edilir ve tasnif sonunda hemen özel sandıklara doldu
rularak ambalajlanır" denilmektedir.

"Bu durum, sandıklara konan çaylardaki nem % A den fazla ol
mak böylece çayların uzun müddet muhafazası ve gittikleri yerlerde 
kalite vasıflarını olduğu gibi göstermeleri sağlanır" denilmektedir.

Bu esasa göre,yapılamayan ambalaj işlemi sonunda,merkezi tas
nife götürme zamanı içinde araba ve ambarlama sırasında (0 esnalar
da) % 1-2 nisbetinde karışarak hava neminin ilâvesiyle % 6 oranına 
ulaşacak olacak olan çay'da tedrici bir fermantasyon başlar ve za
manla ilerliyerek çayın bozulmasına sebep olur.

6) Bu Kitabın 104.ncü sahifesinde:
"Bir çay'in evsafı ne kadar iyi olursa olsun, uzun bir müddet 

hava temasına marmz birakılması ve hava nemini çekecek şartlarda 
bekletilmesi halinde o çayda kalite vasfı beyhude olur ve aksine bu 
şartlarda bekletilen çaylar bozulur" denilmektedir.

•Uu hal kurutmayı müteakip tasnifi yapılıp hava almayacak kap
lara konmasını icap ettirmektedir.

7) Bu kitabın 105.nci sahifesinde:
"Diğer çay memleketlerinde bir çayın sandıklanmadan depo ve 

ambarlarda bekletilmesi yoktur. Günlük imalat hemen sandıklanır ve 
piyasaya sevk edilir" denilmektedir.

Bu görüş,günlük imalatın tasnif edilmesini ortaya koymaktadır,
8) Bu kitabın 107 ve 108.nci sahifelerinde:

ÇAY'DA KALİTE KONTRÖLÜ:
"Çay'da kalite kontrolü,fabrikaların içinde başlar.Fermantas

yonu tamamlanan çayıns rengine, şekline ve kokusuna bakılarak o mah
sûlün kalitesi hakkında ilk fikir elde edilir. Her günün çaylarına 
ait fırından çıkan ince ve kalın çay örnekleri ile, tasniften çıkan 
örnekler günde 2-3 defa demlenir kaydı ile kalite kontrolü yapılma
lıdır" denilmektedir.

Fabrikalarda tasnifi yapılmayan kuru çayların Merkezi Tasnife 
tabi tutulmaları her fabrikayı kalite yönünden kontrolsüz hale geti
recektir.

9) Bu kitabın 164.ncü sahifesinde:
"Tam teşkilatlı bir Çay Paketleme Fabrikasında çayların,boya

larına,gösterişine ve sınıfların şekline göre değil de,Degustatif 
esasına göre harman yapılır" denilmektedir.

Bu görüşe göre, anlaşılacağı şekilde çaydan tek tip olmayıp 
şekilden ziyade tadım esası üzerinde değer verilmektedir.



10) Bu Kitabın 104-,ncü sahifesinde:
"Degüstasyonu yapılan çayların yerleştirilip harmana hazır 

ve amade bulundurulabilmesi için büyük ambarlara ihtiyaç vardır.Bu 
ambarlarında Paketleme fabrikalarının hemen yanında ve bitişiğinde 
bulunması bu bakımdan bir zarurettir" denilmektedir.

Bu görüşe göre, Bu işlemleri Merkezi tasnifde düşünfeek Pa
ketleme çay fabrikalarının imkânlarını ortadan kaldıracaktır.

11) Bu Kitabın 175*nci sahifesinde:
"Hazırlanan harmanların bugün olduğu gibi belirli ve homogen 

fasıflı olmaktan uzak ve sadece çayın gösterişine göre karıştırılmak
la asıl kalite ayırımının yapılmasından mahrum kalınacağı şüphesiz
dir. Bugün düşük fiatla satılan, çayların bazıları, daha pahalı satı
lan çaylardan daha iyi vasıflı olanlarına çok defa rastlanmaktadır.
Dış görüşüne göre yapılmakta olan ayırma ve harmanlamaya devam edil
mesi halinde yukarıda belirtilen zararların devam edeceğine şüphe 
yoktur" denilmektedir.

Bu görüşe, işte çaycılıkta değeri Paketleme bünyesinde ara
mak lâzımdır. Aksi halde Merkezi Tasnifle bu işlemleri yapmak çay 
değerlerini ortadan kaldıracaktır.
TAKIL BAKANLIĞI
ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI: C-117 
"Seylen'da çay imalatı" Kitab'mdan:

12) Bu kitabın 153«ncü sahifesinde:
"Çay fırından çıktıktan sonra hiç olmazsa bir kaç saat içe

risinde tasnife tabi tutulmalıdır" denilmektedir.
Aynı kitabın 153.ncü sahifesinde:
"Sıcak çaylar rutubeti daha fazla çekme kabiliyedindedirler. 

Bu sebepten çaylar tasnif edilmeden soğutulmalıdır.
Yine aynı kitabın aynı sahifesinde:
"Çay'lar günlük olarak tasnif edilmelidir".
Yine aynı aynı sahifesinde:
"Çay'lar lüzumundan daha uzun müddet havaya maruz bırakılma

malıdır" denilmektedir.
Bu hale göre, tasnif işlemi imalatta kurutmayı takiben yapıl

masına kesin karar vermektedir.
ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞ OLAN ORTODOKS ÇAY İMALAT 
TALİMATININ 8 NCÎ SAHİBESİNİN TASNİF BÖLÜMÜNDE:

14- "Çay'lar kurutmadan çıktıktan sonra ihtiva ettikleri %3-5 
nisbetindeki rutubet miktarı ile ancak,iyi tasnif edilebilir. Uzun 
müddet beklitilen çayların rutubet miktarı arttığından ve neticede 
elastikiyet kazandıklarından tasnifler iyi olmaz ve istenilen nevi'- 
ler elde edilemez" denilmektedir.

Aynı talimatın son sahifesinde:
"Fırından çıkan çaylar soğutulduktan sonra derhal tasnif edil

meli ve rutubet almayacak şekilde muhafaza altına alınmalıdır."de
nilmektedir .

îlmi eserlerle isbatına çalıştığımı^ tasnif işlemini yerin
den alıp, Genel Müdürlükçe Merkezi Tasnife götürmek üzere ortaya 
konan gerekçenin esasına göz atarsak:



12- Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün imzasız olarak hazırlayıp Yönetim 
Kuruluna sunduğu (Tasnif Merkezlerinin kurulmasındaki gaye ve sağla
yacağı faydalar) başlıklı 1,5 sahifelik ekli gerekçenin A.giriş bö
lümü halen çay Sanayiinin bugünkü çalışır halini aynen ifade etmekte
dir.

B. Maddesinde de Merkezi Tasnif sisteminin gayesi şu şekilde 
izah edilmektedir.

"öncelikle şunu kabul etmek lâzımdır ki, çok çeşitli etkenler 
yüzünden iyi çay yapmanın ilk ve başlıca şart olan iyi yaş türün te
mininde tam ve başarılı kontrol sisteminin memleketimiz şartlarında 
kurulabilmesi daha uzun seneler alacak,buna belki de kolay kolay 
ulaşılamıyaçaktır" denmektedir.

Ber Genel Müdürlük,imâl etmekte olduğu kuru çayın asıl madde
si olan iyi yaş ürünün mubayaa edilemeyeceğini peşinen kabullenmiş 
bir Genel Müdürlüğün bugünkü tasnif sisteminden vazgeçip Merkezi Tas
nif sistemine gitme görüşünün çay .imalat tekniğine ters düştüğünü 
yukarıda arzettiğimiz ilim adamlarının görüşleride teyid etmektedir.
16- Gerekçenin 5.maddesinde:

"Tek elden kontrol ve koordine edilmesi çok zordur"
"Çok zordur"deyimi ile çay imalatını bahçeden kurutmaya kadar 

kendi başına bırakmak,kontrol koordine dışına atarak,Merkezi Tasnif
le mümkün olacağını kabul etmek,çay tekniğini inkârdan ileriye gide- 
miyecektir.
17- Gerekçenin 3.sahifesinde:

"Bir sanat,bir maharet işidir" ibaresi ile eleman bulunamayacağı 
çok güç ve belkide imkânsızdır.

Görüşünü ortaya koymak,T,C.Yüksek Okullarını inkâr etmekten başka 
maana verilemiyeceğini,Sanat ve Maharet işi olduğuna göre,bugüne ka
dar eğitime değer verilmeyişi de bu bu işin hafife alınışının bir 
ifadesidir.

Buna rağmen bu ölü dönemde çay imalatını fiilen yürüten usta 
grubunun 5 günlük imalat eğitimine tabi tutulması bu işin derinliği
ne inilmediğini ve bilinçli imalatçı yetiştirilmesi istenmediği ka
nısını yaratmaktadır.

■&U ibareleri kullanan güçlerin çaycılığa Yönetici olarak kal
maları, kendi görüşlerince yapamayacağımız çaycılığı bu şekilde gös
termekle icrai faaliyet veya başka gayeler peşinde olduklarının ka
nıtını doğurmaktadır.

Netice olara: Çay Tekniğinde ve imalatında Merkezi Tasnif diye h 
bir sistem olmadığı ilim adamlarının yazmış olduğu kitaplarda açık 
olarak ifade edildiğini raporlarla ortaya koymuş bulunuyoruz.

Bugüne kadar plânlamanın ön gördüğü yatırımlar meyanında bütün 
çay fabrikalarında yapılmış bulunan dörder katlı tasnif dairelerinin 
iptal edilmesi iktisadi Devlet Kuruluşu ile bağdaştırılamıyacağı bir 
vakiadır.

Tasnifin kaldırılması ile her fabrikadan boşta kalacak 50 iş
çinin işine son verilecektir. -tKı husus dahi Genel Müdürlüğün "uyutma 
politikası" ile "işçi çıkarılmayacaktır" denilmektedir. 0 halde,ner- 
de ve ne işinde çalıştırılacaklardır.

_ s -
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ÇAY ÜRETİMİNDE TASNİF İŞLELİNÎN YER'i
1) Kurutma işlemini müteakip tasnifin yapılarak hava almaz,ru

tubetten arı katlara koymak suretiyle depolama yapılmalıdır.
2) Çay üretiminde,şeklinden ziyade tadım talebine göre piyasaya 

ve satışa arz edilmelidir,
3) Arzu edilen tadım ve aroma elde edebilmek için çeşidi bol 

nevilerie ^ihtiyaç hissedilmektedir.
A) Tüketime tek tip çay satışı edilmediğine göre çeşitli tadım 

ve aromaya sahip çay elde etme mecburiyeti kendiliğinden doğmaktadır.
5) Bölgesel üretimde tadım ve aroma bir çok değişik sebeplerle 

çeşitli olmaktadır.(Güneysu çayı ile Derepazarı çaylarının arasındaki 
fark gibi)Bu durum çeşitli çayların tüketimine ve satışına yardımcı 
olmaktadır.

6) Kuru çayda şekil ancak ambalaj kaplarının doluşuna kısmen 
engel olma gibi bir durum gösterebilmektedir.

7) bölgesel yaprak mubayaalarının neticesi,neviler için şekil 
bakımından azami %7 nisbetinde değişik olmaktadır. ■Uu durum Paketleme 
işleminde yapılan reçete gereği harmanlamada azami % 2 nisbetinde bir 
değişik şekille Paketleme katlarına normal konmaktadır.

8) Bugünkü Türk Çayları Bölgesel değişikliği sayesinde çeşitli 
tadım ve aromaya sahip bulunmaktadır.

9) Bölgelerin nevi içi birleşimine gidildiği an tek tip çay el
de etme olanağı,tek tipte bir nevi çayla satışı yapılacağını peşinen 
kabul etmek lazımdır. Aslında düşünülen Merkezi Tasnifle böyle bir 
işlemin yapılabilmesi söz konusu olamayacağı kanısındayız.

10) Düşünülen Llerkezi Tasnif fabrikasında bugünkü makineleri 
bir araya toplamak ve elde edilen kuru çayları kalite yönünden ayır
madan tek tiple kalitesiz hale getirmekten ileri gidemiyecektir.

11) Sürgün devrelerine göre elde edilen kuru çaylar haftalık par
tiler halinde bölmeleri arabalara tasnif eritilerek konulmalıdır.(Böl
meler 50 tondan yukarı olmamalıdır) bu durum,bir bölmeden çaylar alı
nırken diğer bölmelerdeki çayları rutubetten korumuş olur.

12- Tasnif işlemi kurutma kapasitesine paralel güce sahip olma
lıdır.

13) Kurutma kapasitesine paralel yapılmayan tasnif işlemleri am
barlara çayların aktarılması sırasında rutubet almaktadır.

14) Şekil bakımından yakınlık elde edebilmek için tasnif makine
lerinin aynı şartlarla çalıştırılması olanakları aranmalıdır.(tel 
ebatları,motor devirleri,kayış kasnakları eşit olmalıdır.)

15) Büyükköy gibi yüksek dağlık bölge çayları ile sahil fabrika 
çaylarını bir araya toplayıp tek tip çay yapma olanağı aroma çaycılı
ğını inkâr etmekten i.leri gitmeyecektir.

16) Her sürgün devresi ilk hafta,ikinci hafta ve üçüncü hafta 
olarak değişik yaprak tesellüm edilmektedir. Bu durumu karıştırmadan 
değişik kaliteler içinde ayrı ayrı elde etmek ve ayrı ayrı ambarlara 
koymak kaydı ile imalat takip edilmelidir.

17) Bugünkü duruDida fabrikalarda bu işlem ayrı ayrı yapılmak su
retiyle farklı kaliteye sahip çaylar elde edilmektedir,

18) Neviler içi,neviler dışı kuru çaylar değişik partiler halin
de paketleme fabrika ambarlarına bilinir bir şekilde depolanmalıdır. 
Reçete gereği karışımına lüzum görüldüğü an, harman makineleri saye
sinde arzu edilen tadım ve şekil yapılmaktadır. Aksi halde çeşidi az 
bulunan kuru çaylardan istenilen kalite ve tadım elde etme imkânları 
ortadan kalkacaktır.



19) Şekil yönünden birleşik bir işlem düşünmeyi kabul edebilmek 
için çay posasının yendiğini görmek lazimdır.

20) Kurutmayı müteakip günlük istihsal,merkezi tasniflere götürme
İmkânları olamayacağı gibi yükleme ve boşaltmalar sırasında kuru madde 
olduğu için rapatlıkla rutubet alacaktır.Rutubet alması kalite yönünden 
de zararlı  haller meydana getirecektir.

21) Fabrikalardan harman halindeki çayları merkezi tasnif noktala
rına taşımakta kullanılacak kamyonların hesabı yapılmalıdır.(Tasnifli
10 ton kuru çay alan bir kamyon harman çayından 3 ila 4 ton alabilmekte
dir.)

22) Çay sanayiinde Mayıs aylarında 1200 ton kuru çay elde edilmek
tedir.Günlük nakliye işi hesap edilmelidir.

23) Tasnifli  çaylardan ortalama 30 kğ.kuru çay alan bir torba,har
man çayından azami 12 kğ.alabilmektedir.Bu duruma göre,torba imkânlarını 
da düşünmek lazim gelir.

24) İstihsalin %40 ini teşkil eden birinci sürgün devresinde elde 
edilen (Azami 20 günde) 20.000 Ton kuru çayın merkezi tasnife nakli hisap 
edilirken ambar durumlarını da nevi çaylar üzerinden dikkate alınması 
zorunludur.

25) Merkezi tasnif sonu elde edilen kuru çaylar Paketleme fabrikala
rına naklinin ikinci bir işlem olacağını da hatirlatmak isteriz.Bü günkü 
nakliye imkânları»fabrikalardan paketleme fabrikalarına ne şartlar altmdî 
yapıldığını gözden uzak tutmafeak gerekir.

26) Fabrikalarda zamanında çayların tasnif edilmediği söylentilerin: 
gelince;Biünmelidir ki,imalâtın yapıldığı günlerde tasnif işçisi fabrikas 
yonda çalıştırılmakta bu nedenle tasnif işlemi geri kalmaktadır.

2?)Çay ilminde iptidai olan İran'ın dışında Merkezi tasnif sistemin^ 
dünyanın hiç bir yerinde rastlamak mümkün değildir.Ancak,Paketleme fabriks 
lan bünyesinde harmanlama işlemleri yapılmaktadır.Paketleme fabrikaların: 
çaylar tasnif edilmiş şekilde değerlendirilerek gönderilmektedir.

28)Halen çay fabrikalarında kuru çay ambarları mevcut olduğu gibi 
tasnif daireleri de 4 er kat olmak üzere çalışmaktadır.Bu durum mevcut 
iken ikinci bir işlem çaycılığın gelişmesine mani olacak,hesabı yapılmadar 
tatbik safhasına konulması arzu edilen tadıma ve aromaya uygun kaliteli  
çay yapma olanaklarını ortadan kaldıracaktıri

29) 34- çay fabrikasında halen çalışan pakka ve midilton tasnif 
makinelerini bir noktada yerleştirmekle değişik işlem dışına standart 
tek tip çay elde edeceğini zanneden teknik görüş herhalde çay harmanı 
ile makineyi yakından tanimayanların masa üzerinde başka gayeler peşinde 
olduklarının kanıtını doğurmaktadır.

AMBARLARIN DURUMU :
Mevcut ambarların asgari 50 ton azami 100 ton alacak şekilde bölüm

lerle bölmede muhafaza bakımından faydalar vardır.Ambarlara konacak çaylaı 
rutubet iletmeyecek kaplarla muhafaza edilmelidir.

P A K E T L E M E  :

"°u günkü duruma ilaveten poşat tipi ambalaj yapacak makineler ilave 
etmek için iktisadı araştırma yapılmalıdır.Ambalaj bakımından azami dere
cede maliyeti düşük karton kutulara dönülmelidir.Bugün kullanılan kısmen 
de olsa teneke ile imal edilen ambalaj kutularından vazgeçilmelidir.  
°elefon kâğıtlarla sargılı  karton kutulara dönmede mutlaka araştırma ya
pılmalıdır.  Ambalaj işlemi kullanılan baskının kurum içinde yapılma .imkân
ları aranmalıdır.Ahşap işi plastik boya kaplarına çay koymada maharet 
aramak,ambalajı  inkar etmek gibi bir durum arzetmektedir.Bugünkü ambalaj 
şekli GlZLÎ ithali yurda davet etmekten ileri gitmeyecektir.Paketleme 
fabrikaları ile çaş- fabrikaları arasında koordinasyon çalışmaları kurul
malıdır *



_GÖRÜŞLEE__
Çay imali ilmi araştırmalar neticesinde Dünya'ca son şeklini 

almış durumdadır.
Dış ülkelerde araştırma yapacak her yöne ile çay ilmine vakıf 

bir gurubun işbaşına götürülmesinin zamanı gelmiştir. Bugünkü haliy
le devam ettikçe Türkiye'de çaycılık her gün bir adım daha geriye 
gideceği aşikârdır.

Dünya'ca çay istihsali tüketimin üstünde seyretmektedir. Bu 
hale göre pazar bulabilmek için KALİTE VE MALİYETE azami derecede 
değer vermek mecburiyeti doğmaktadır. Bugünkü halimizle çayda ihraç 
düşünülemez. İş tüketime dayalı çay politikası yürütmek ve ona göre 
planlanması zaruri bir durum arzetmektedir.

Çay Sanayiinde teknolojik faaliyette bulunmak keyfiyeti,mevcut 
teknolojik seviyenin muhafazası cihetine gidilmektedir. Yapılmakta 
olan OETHODOKS imalat sisteminin son gelişmelerinin dahi takibi yapıl
mamaktadır.

Dünya çay teknolojisinde uygulanan modern çay imalatından, 
ROTERVAN ve C.T.C. sistemi ile imalat denemeleri yapılmışken bu hu
susta hiç bir çalışma yapılmamıştır.

MUHASEBE VE MALİYET 
SİSTEM'İ

Mali bakımdan işletmelerde verilen yetki limitleri ve mali 
hareket özerkliği hiç bir işletme yöneticisi etken olarak çalıştı
rılmamaktadır. En küçük bir harcamanın merkezi sistemden yönetilme
si masrafları arttırdığı gibi işleride geciktirmeye sebep olmaktadır. 
İşletmelerde yapılan Bütçelerin normal bir işletme bütçesi ve prog
ram ile ilgisi yoktur. Standart veya fiili maliyetin ne olduğu, üc
retin kısımlarında maliyetin ne olacağı hakkında henüz bir hesap sis
teminin geliştirilmemesi büyük eksikliklerdendir. İstihsalde kullanı±x 
lan hammaddenin kalitesi, yardımcı malzemelerin iyi evsaf ve standart 
oluşunun temini ile israflara azami derecede dikkat edilmesiyle mali
yet düşürücü unsurların aranması lâzımdır.

ÇAY FABRİKALARININ
_ devri

Çay Sanayii kuruluşta devlet tekeli altında kurulmuştur.Geli
şim Politikası,yatırım politikası ve Ekonomi Politikası ile beraber 
sosyal hizmet politikası devlet tarafından çizilmiştir. Ancak,daha 
evvel belirtilen çeşitli sorunlar nedeni ile düzenli çalışan işletme
ler topluluğu yaratılmamıştır. Çay işletmelerini veya iştirak de üc
retinin sahip olduğu kooperatifleri çağırmak olmalıdır. Aksi halde 
zararla çalışan bir işletmenin üreticiye devri düşünülemez.

Teşekkülde Araştırma ve Eğitim çalışmaları hakkında da bir ça
lışma yoktur.Kurum bünyesi içinde geniş bir araştırma ve eğitim prog
ramını uygulamak zorunluluğu vardır. Aksi halde tesislerin hizmet ve 
ömür bakımından sonuçları çok kısa olacaktır. Bu nedenle,Dizel usta
sı, Bakım ustası,Elektrik ustası ve imalat ustası bulunmakla büyük 
sıkıntı çekilmektedir. Ayrıca üreticinin eğitilmesinin zorunluluğu 
olduğuna da inanıyor bu temin edildiği takdirde kurum daha rahat ça
lışma imkânı bulacaktır.



Kurumla müstahsiller arasında yıllardır had safhaya varan ve 
sürtüşme konusu olan, diğer yandan kaliteli çay yapmanın birinci ba
samağını teşkil eden yaş çay mubayaasının bilinçli şekilde yapılması- aı amaç edinen kurumun bir eksperlik okulu açılması için gerekli gi
rişimleri şimdiye kadar yapmaması zaman kaybına yol açmış,açılacak 
eksperlik okulunu da çay bölgesinden olanların eğitilmesi bu sorunun 
halledilmesine yeteceği kanısındayız.

Kuruluş kanununun olanak vermesine rağmen üreticinin kooperatif- 
leşerek kuruma ortak olması sağlanmazken,böyle bir girişim yani Eks
perlik okulunda müstahsil ve çocuklarının eğitilmesinin teşvik edil
mesi ,üreticinin kurumun sorumluluğuna iştirakini sağlayacak ve yaş 
çay mubayaa sorunu da böylelikle halledileceği inancındayız.

Açılması çalışmalarına ağırlık verilmesini istediğimiz Eksperlik 
Okul'unun ise Türkiye'de ilmi araştırma yapan ve bu hususda bünyesin
de ihtisaslaşmış elemanlar bulunduran, geniş ameli tatkibat Bahçeleri 
olan Çay Araştırma Enstitüsünün Rize'de olması nedeni ile bu Okulun 
Rize'de açılmasına azami dikkat gösterilmelidir. Böylelikle Kurum 
Rize'deki tesis ve laboratuvarlardan yararlanmalıdır,

ÇAY FABRİKALARIMDA

Mevcut işletmelerin ortalama günlük kapasiteleri 3200 ton'u bi
raz aşmaktadır. Bu normal kapasite miktarına rağmen 1976 yılında mev
cut fabrikalara 4-200 Ton günlük çay işletme mecburiyetinde kalınmış
tır. Bu çaylar mevcut 34- işletmeye işlettirilmektedir..

Görülüyor ki,halen yapılması programlanan işletmelerden başka 
yeni işletmelerin kurulmasında faydalar vardır.

Ancak, şu hususa işaret edelim ki,hedef alman günlük yaş çay 
işleme kapasitesine varılırken, mevcut işletmelerin tevsi'inin önce
likle düşünülmesi daha ekonomik olacaktır»

Ayrıca fabrikaların yer seçimi için politik yatırımlardan kaçı
nılmalı ,bulgelerin ulaşımı ve yaş çay dağılımı çok dikkatli şeçilme- 
lidir.

YAŞ ÇAY YAPRAĞININ
eîat_tesbîtî_______

Yaş çay yaprağının fiatlarının tesbit edilmesinde uygulanan 
yöntemler;

1) Toprağın çapa masrafları,
2; Budama ve kesme masrafları,
3) Gübre masrafları,
4) Toplama işçiliği,
5) Alımyerlerine getirme işçiliği,
6) Boş kaplar masrafı,
7) Arazide kayma ve düzeltme işçilikleri,
8) Arazi vergileri,
Yukarıda belirtilen hususların değerleri maliyete alınarak fiat 

teşekkül ettirilmektedir. Bunun yanından Zirai kârlar ilâvesi ile e- 
mek değerlendirilmektedir



DÜNYA'DA VE\ TÜRKİYE 'DE ÇAY 
^^ÎYET^^_YE^DÜ§ÜB^OLLARI

Dünya'da çay üreten ülkelerin iktisaden geri kalmış ve büyük 
devletlerin egemenliğinde bulunan ülkeler oldukları göze çarpmaktadır»

Ülkemizde ise, çaycılık her yönü ile ayrı bir karakter arzetmek- 
tediro

Bugün Dünya çaycılığında her yönü ile büyük aşamalar kaydeden 
Ingiliz Çaycılığının ayrıca Dünya çay borsalarında en iyi kaliteyi 
ve çay Borsasını bulunduran,Seylan,Hindistan gibi devletlerde çay ma
liyetlerinin Türkiye'den daha düşük oluşunu bazı etkenlere bağlıyacak 
olur isek, Ortaya çıkan tablo Türkiye'de haklı olarak maliyetlerin 
yükseklik nedenini ortaya çıkarmış oluruz,

KURU ÇAY MALİYETİNE 
ETKEN FAKTÖRLER

1- HAMMADDE “
2- İŞÇİLİK
3- İşletmelerin durumu
4- ÎKLÎMlN TESİRLERİ 

1- HAMMADDE
Çay maliyetine en büyükx etken faktör,hammaddedirr Saydığımız ülkelerin bir çoğunda çay işletmelerinin çoğunluğu şirketler elinde 

ve çay ekim sahaları ise bu şirketlerindir- Bunun yanısıra aile zi
raatı halinde Kooperatifleşmiş işletmelerin mevcudiyeti kuru çay ma
liyetinde en büyük unsur çay yaprağı maliyetini azamiye düşürmektir» 
Karakteristik bakımdan ülkemiz çaycılığına en benzer yanı olan Kenya 
çaycılığıdıro 1975 yılında Kenya'da üretilen çayın bir kilosu yani 
devlete mal oluşu net olarak 218 kuruşa gelmektedir,. Bu miktar bizde 
1953-1956 yıllarında müstahsile bir kilo çay karşılığı olarak ödenen 
miktar kadardır»

Ülkemizde ise tamamen aksi Doğu Karadeniz Yöresinde çaydan başka 
geçim olanağı olmayan ve sebze bahçelerine varıncaya deyin her karış 
toprağını çay bahçesine tahsis eden ve geçim savaşı veren çaydan baş
ka hiç bir yan geliri olmayan müstahsiller vardır»

Gerek geçim endeksinin ülkemiz koşullarına göre yüksek oluşu, 
gerekse çabalama, gübreleme ve toplama işlemlerinde çalıştırılan iş~ 
çilerin ücretlerinin yüksek oluşu çayın hammaddesinin diğer devlet
lerden 3-4 misli yüksek oluşuna sebep olmaktadır»

Bu nedenle, hammadde fiyatları bölgenin sosyal ve ekonomik yük
lerini de üstlenmektedir» Genel Tedbir olarak halen yörede yaşıyan- 
larm çaya yüklenen sosyal ve ekonomik yüklerini hafifletmek,bu böl
gede diğer sanayi yatırımlarını teşvik için tedbirler vakit geçirme
den alınmalıdır®

Örneğin: Balıkçılık,Ormancılık,Madencilik,Kendircilik,Gemi yapım 
sanayii v-s„

2- İŞÇİLİK ÜCRETLERİ
Çay üreten diğer ülkelerde işçi işveren ilişkileri memleketi

mizde olduğu gibi Anayasa'larla teminat altına alınmış olmadığı,ça
lışanlar sosyal^güvenlikten yoksun verilenle iktifa eden daha fazla 
isteme,alma imkânı olmayan, bir statü ile çalışmaktadır»

Örneğin; İran'da işçiler yığınla fabrikaların kapılarına bekle
mekte ,kampanyanın faal ve az faal devrelerinde işçi işten çıkarılıp 
tekrar alınmakta türlü sefalet ve her türlü sosyal güvenlik hakkından 
mahrum bulunmaktadır®



Yurdumuz çaycılığında ise böyle bir işletmecilik düşünülmiyeceğin 
göre»işçiliğin maliyete yansıyan miktarı iktisat ilminin kabül ettiği 
ölçüler içinde olmaktadır.Çay üreten diğer ülkelerde olduğu gibi işvene- 
nin işçiyi sorumsuz işten atıp tekrar^alma veya istediği ücreti verme
sine mevcut anayasa düzeni içinde imkân olmadığına göre,işverenlerin 
maliyetin yüksek oluşuna işçi ücretlerine etken göstermeleri doğru bir 
hareket değildir.

Şukadarla iktifa edelim ki,ülkemizde işçi ücretleri hayat paha
lılığında en büyük etkendir.îşçi ücretleri ekonomiyi dar boğazlara 
sokacak sözleri,Türk ekonomisi üzerinde oynanan bazı oyunları kamofle 
etmek için söylenen sözlerdir.Bu sözler doğru ise o takdirde bu düzene 
inanmamak lazimdır,

3 - İŞLETMELERDE DURUM
Çay üreten diğer ülkelerde çay işletmeleri,otomasyona yönelik 

bir işletmecilik zihniyeti ile çalıştırılmaktadır.Böylelikle daha az 
işçi çalıştırma yolu seçilmiştir.Ayrıca işletmeler kurulurken planlar 
tasarruf gözetilerek yapılmış ve işletmeler büyük masrafı gerektiren 
beton örme binalar yerine daha ucuza malolan ve daha kolay ve ucuz 
olan çelik kontruksiyon binalar şeklindedir.Ve bu işletmeler çayın 
yoğun bölgelerine hiç bir politik baskı görmeden ihtiyaca göre serpeş- 
tirilmiş böylece ulaşım ve taşıma nakliye ücretlerinde azami tasarruf 
dikkate alınmıştır.

Örneğin; Kenyada yılda 17.000 Ton kuru çay üreten bir işletmede 
arım,fabrikasyon,ambalaj ve paketleme kısmını yönöten üç yetkili Müdür 

bulunmaktadır.

4~ İKLİMİN TESİRİ
Bizim dışımızda çay üreten diğer ülkelerin iklim özellikleri 

çayın kalite ve maliyetinde büyük tesir icra etmektedir.
Ülkemizde senenin 5-6 ayında çay toplanabilmekte diğer ülkelerde 

ise bu süre 12 aya dek uzamaktadır.Bu özellik çayın kalitesini büyük 
ölçüde etkilemekte,ayrıca maliyetine de tesirli olmaktadır.

Ülkemizin iklim özelliği ise, yıllık çay üretiminin °/cAO a yakın 
bir bölümünü Mayıs ayında ve azamix#20 - 25 gün zarfında toplanmasını 
ve işlenmesini zorunlu kılmaktadır.Böyle olunca da tüm işletmelerin 
günlük kapasitelereni çok aşan günlük çay işlemeifcî ile başbaşa kalmala
rı binlerce ton çayın heder olmasına yol açmaktadır.

Bu nedenlerle; ülkemizde üretilen çayın dış pazarlarda satışına 
ve ^iğer ülkelerde üretilen çaylarla rekabetine yönelik bu tutumdan 
kaçınmak lazimdır.Bunun için,tüketimi teşvik edici tedbirlerin alınması 
zorunluluğu vardır.Ingilterede fert başına tüketim,yılda 4 kilo civa
rındadır, kurdumuzda ise,halen fert başına tüketim son yıllarda büyük 
yükseliş göstermesine rağmen 1 kilo gramı bulmaktadır.

Ancak,Çayımızın satıldığı Vilayetlerin nüfusunu dikkate almak 
suretiyle bir değerlendirme yapacak olursak,bir çok vilayetler nüfus 
başına tüketimin 100 Gr.m altına düştüğü hatta hiç olmadığı görülür.
Bu durum gösteriyor ki,çay Kurumu Yetkililerinin ürettiği çayın iç 
piyasada satışını teşvik edici hiçber girişimi yoktur.

Tekel Müdürlük ve Memurluklarına sattırılan çayın bu Müdür ve 
memurluklardan ilgi görmediği hatta stoku kalmadığı halde isteme ihti
yacı duymadığı bir kakiadır.Zira,xekel'in en büyük gayesi kendi malı

na pazar bulmak satışını teşvik etmektir.^unun için yurt sathında çay 
Kurumu kanununda öngörülen satış şubelerinin kurulması zorunluluğu 
vardır.

Bütün bunlar tüketim fazlası çaylara iç pazar bulunmasını zorun
lu hale getirmekte ve maliyetinin h± 1/10 bin nisbetinde dışa satılan 
çaylan büyük zararlara yol açmaktadır.



TEDBÎR VE 
ÖRERÎLERÎKÎZ_

1) Teşekkülün faaliyetleri ve amacı hakkında istenilen hedefe 
ulaşması için plânlı ve bilinçli bir çalışmaya yönelmesi gerekli bu- 
Ilınmaktadır.

a) Tarım'da,ülkemiz için verimli ve uzun ömürlü çay cinsi 
tesbit edilmeli (Çay Araştırma En.nün bu konuda uzun araştırmaları 
ve buluşları mevcuttur) çelikleme aşısı ile çay bahçeleri tek çay 
tipine dönüştürülmelidir. Böyle bir girişim ve tatbikat başarıya 
ulaştırıldığında çayın mamül hale gelinceye kadar geçireceği safha
larda kolaylık, zaman kaybının önlenmesi maliyetine müsbct tesir ede
cek ve kalitesini iyi yönde etkileyecektir.

b) Kampanya döneni dışındaki ölü dönemler değerlendirilmedi 
ve müstahsil ile diyalog, kurulmalı seminerlere tabi tutularak çayı
mızın mali ve diğer bütün sorunları hakkında kendilerine bilgi veril
meli ,böylelikle bölgeler^arasmda eşit ve yeknesak çay mubayaası te
min edilerek,yakınma,şikâyet ve sürtünmeler muhakkak giderilmelidir.

c) Mubayaa ekibine gerekli önem verilmeli Eksperlik Okulu açı
lıp mezun verinceye kadar bu ekipler daimi işçi statüsüne alınarak sos 
yal güvenlik sorunları halledilmeli ve kindisine kurumun öz evlâdlığı 
olduğu güvencesi kazandırılmalıdır.

d) Eksperlik okulu açılması çalışmalarına hemen başlanmalı ve 
eksper olacakların çay bölgesi ve özellikle müstahsil ve ounun çocuk
larının yetiştirilmesine olanak verilmeli, okul Yönetmimğliği buna 
göre düzenlenmelidir.

2) h40 Sayılı yasaya göre kurulan ve özel yasasında değişik hü
kümler konulan 1497 sayılı Çay Kurumu Yasasınım yeniden gözden geçi
rilmesinin gereğine inaniyoruz*

a) Günümüzün ekonomik Dünyasında ve işletmecilik kavramında, 
işgücünü sermayeden ayrı düşünmek,ona değer vermemek,onu ikinci plâ
na atmak,yürütmede dikkate almamak gibi bir görüşün ve tatbikatın 
yeri yoktur.

Sadece Toplu İş Sözleşmeleri ile düzenlenen sermaye,işgücü 
ilişkileri yeterli değildir, işgücü temsilcilerinin yönetime iştiraki 
zorunludur. Dünya'da kalkman sanayiilerde bütçelere külfet olmadan 
gelişen ekonomilerde bunun örneklerini görmek mümkündür.

440 Sayılı yasanın çıkarılmasına ve özellikle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin çalışmalarına esas olacak yasaların çıkarılmasında 
işçinin yönetime iştirakine olanak verilmesinin istenmesine yukarıdaki 
görüşten esinlenerek lüzum hissedilmiştir.

Ancak,Çay Kurumu Özel Kanunu bu medeni ve bilimsel-Ekonomik 
ve işletmecilik görüşünden yoksun tamamen politik amaçlarla çıkarıl
dığından, Çay müstahsilleri kooperatifleri birliğinden müstahsilleri 
temsilen iki kişi,

Tarım ve Ziraat Bakanlığından birer elemanın Yönetim Kuruluna 
alınması temin edilmiş,işgücü temsilcilerine temsil hakkı verilmiştir. 
Bu eksikliği doğuştan iki kolu eksik bir insana benzetmemek mümkün 
değildir. Zira,işletmelerde işgücü eldir,ayaktır.

Bunun için yasa değişikliği ile bu eksiklik giderilmeli ve 
Çay Kurumu eksik uzuvlarını tamamlamalı daha sıhhatli bir bünyeye 
yönetim şekline kavuşmalıdır.



3- Müstahsil işletme ilişkilerini koordine edecek yollar 
aramalı ve muhakkak bulunmalıdır.Politikacının kendi çıkarı için 
bu diyalogun ve ilişkiyi kurmasına imkân bırakılmamalı vo verilme
melidir .

Bunun için müstahsili eğitmek ona çayın bugünü ve yarınını 
göstermek,onu bilinçlendirmek akla gelen en geçerli yoldur.

4- Genel Müdürlük ve bağlı ünitelerin ayni ölçüde ve görüş
te hareket etmeleri temin edilmeli,çok memur istihdam yerine az 
ama bilinçli memurlar istihdam edilmelidir.

Kendi işçisini kendinden kabül etmeyen bu nedenle çok yanlış 
bir görüşle memur statüsünde çalıştıracağı kişiyle her şeyi halle
deceğini sanan sakat bir görüşten arınmalı işçiye,sanatkâra yaklaş
mak görüşüne ağırlık verilmeli,işyerlerinde huzursuzluktan başka 
hiç. bir faydası olmayan devletin diğer kesimlerinde terfi olanağı 
bulunmadığı için Çay KUrumunu seçen memur tayinleri durdurulmalıdır.

Dün 180 memurla yönetilen çay sanayiinde binin üzerinde 
memur bulunmasının na kazandırdığı sorusuna cevap vermek güçtür.Zira 
çok memur işçi işveren ilişkilerine karşı davranışları ile kuruma 
sıkıntı,huzursuzluk,mali külfet ve verime,kaliteye düşüklük’kazandır
mıştır.

5-Yasa değişikliği ile Buruıa Çay fiat politikası politika aracı olmaktan çıkarılmalı,Maliyete göre fiat ayarlamasına özerklik 
ve esenlik getirilmelidir.

Ayrıca —urum, pazar lam a ve iç. satışlarla ilgili istatistiki 
bilgilere önem vermeli iç piyasada çay satışını önleyici faktörler 
bilinçli şekilde değerlendirilmeli ve ortadan kalkmasına çağımızın 
gerektirdiği pazarlama tekniği ile çare aranmalıdır.

Meşrubat sanayiinin çok geliştiği teşvik rekabet gördüğü 
memleketimizde çayın meşrubat şekilde içimi için ilmi ve kimyevi 
araştırmalar yapılmalıdır,piyasaya arzedelerek reklamına önem veril
melidir.

Pazarlamada ambalaj sanayii geliştirmeli yeni buluşlarla bu 
çok önemli sorun halledilmeli satışa arzedâlen çay ambalajlarının 
iç ve dış görünüşünün cezsedici olmasına azami itina gösterilmelidir.

6- Yaş çay fiatmın arttırılması doğrudan doğruya müstahsilin 
yaşama koşullarına göre ayarlanmaktadır.Biat ayarlanmasında yaş çaya 
verilen fiatlarm politikacıya rey için verildiği izlenimini silmeli 
ve çaya verilen fiatın amacı daha kaliteli çay alımı olduğu fikri 
müstahsile anlatılmalı ve yerleştirilmelidir.

7- İşletmelerin yöneticilerinin tayinleri politik olmamalı 
ehil kişilerin tayinine azami itina gösterilmeli yöneticiler güven 
içinde görevlerini sürdürmelidirler.Ayrıca yetenekli ve başarılı 
personele teşvik edici prim sistemi uygulanmalı hatta bu tatbikat 
iyi çay üreten ve satan müstahsile de uygulanmalıdır!.

Prodüktivitenin her sahada başarıya ulaşması temin ve teşvik 
edilmelidir.
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8- îşçi-^emur arasında olumlu diyalogun kurulması temin 
edilmeli işçi hor görülmemeli,işçiye sitem ve ceza vermekle vazife 
yaptım havasına bürünen memur zihniyetine son verilmelidir.

Sevginin saygıyı doğuracağı gerçeği her sahada gözden uzak 
tutulmamalıdır.

9- Sevk ve idarede kuruluş planı öngördü diye,luzumsuz memur 
istihdamı yoluna gidilmemeli kuruluş planı tekrar ele alınarak üst 
kademedeki memurların yetkileri artırılarak endirekt çalışma yerine 
direkt çalışma, yolu denenmeli,Sendike ile müşterek çalışma yolu 
seçilmelidir.

10- îşletmlerin her bölümünde büyük mali külfetlere yol açan 
kırtasiyecilik önlenmeli çay sanayiinde kendi özgü bir çalışma şekli 
uygulanmalıdır.

11- Labaratuarlara önem verilmeli imalat halinde laboratuarlar
dan alınacak raporlara göre imalata yön verilmeli böylece ilmi bir 
imalat tekniğine dönülerek kaliteli çay yapımı sağlanmalıdır .-^öyle
likle sadece tecrübelere dayanan bir imalat yönetiminden vazgeçil
melidir.

12- Paketleme tesisleri mahalline toplanmalı çay maliyetine 
tesir eden bir çok yan etkenler ortadan kaldırılmalıdır.

örneğin; 1974- yılında yapılan hesaplara göre İstanbul paketleme 
fabrikasının varlığı Bize fabrikasına oranla yılda ^uruma 13.552.224 
TL.sı külfet yüklemektedir.

Rize Paketleme Çay .fabrikasında bir kilo çaya yansıyan masraf 
1,025 TL.sı iken İstanbul Paketleme fabrikasında bu miktar 1.825.-TL.sı 
dır.aradaki fark ise 0,80 TL.dır.

Bu nedenle,ulaşım ve diğer etken faktörler dikkate alınarak 
çay paketlemenin K.izede bir Merkezde toplanması ve yeni fabrika 
kurma yoluna gidilmeyerek mevcut paketleme fabrikasının tevsii yoluna 
gidilmesi en akıllıca bir yol olacaktır.

Böylelikle Paketlenmek üzere İstanbul ve Arıkaraya gönderilecek 
yarı mamul çaylar yerine satışa arzedilecek çayların gönderilmesi, 
de;olama külfeti ile birçok nakliye masrafını ortadan kaldırmış 
olacaktır.

TEKGIDA-İŞ SENDÎK6SÎ 
KARADENİZ ÇAY SANAYİİ 
MERKEZ ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

RİZE



İ5- DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER

a) Tarım sektörü ( Raporda yazıldığı gibi)
b) imalat sanayii sektörü :

DOKUMA :
Çaylıkların çok sık olduğu Rize ve çevresinde çay sanayii aşamasından ön
ce Kendir tüketimi ve dönük Rize bezi ve emsali kendirden iplik yapma ve 
dokuma yönünden yöre kendi olanakları ile(basıt el tezgahları) kendi gerek 
sinmasini karşılar durumda idi. Çay kendir üretimini, mekanik tezgahlarda 
basit el tezgahlarını ortadan kaldıracağından yörede kırsal alandaki do
kumacılık tamamen ortadan kalkmıştır. Bu sahadaki kaynakların eğitim ve 
destekleme öncüleri ile aktif hale getirilmesi zorunludur.

ORMAN ÜRÜNLERİ :
Çay plantasyon alanında orman ürünleri ile işler hemde hiçbir sanayi yok
tur.Bu durum düşük yükseltideki çok hızlı gelişen ağaçlıkların ortadan 
kaldırılıp çaylığa çevrilmesine neden olmaktadır. Orman ürünlerine dönük 
ağır sanayinin kurulması çayın ulaşamadığı ve gelirleri sadece orman ile 
gurbet kazancı olan kesimlerin tek kurtuluş yoludur. Bu tedbir ile verim
siz çaylık alanı ile çaylık alan dışındaki kesimin sürekli olarak oluştur
duğu göçlerin önlenmesine neden olacaktır.
KilĞIT SANAYİİ :
Çay sanayiinin ambalaj maddesi olan kâğıt Seka'nııı (İzmit) yöresinden 
karşılanmaktadır. İzmit yöresine kâğıt hammaddesinin bir bölümü, çaylık 
alan bitişiğindeki ormanlardan gönderilmektedir.Bu hammadde kâğıt olarak 
tekrar çay sanayi yöresine ulaştırılmakta ve çay ambalajında kullanıla
rak tekrar batıya ve yurda dağıtılmaktadır.Plânsızlıktan doğan ve milli 
gelire çok önemli menfi tesirleri olan bu kâğıt zikzaklarının ortadan 
kaldırılması kurulmuş bulunan Çaysan (Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii 
A.Ş.) gibi sanayilerin Özendirilmesi veya SEKA ile ilişkili sanayilerin 
kurulması ile sağlanmalıdır.
ELEKTRİK MAKİNE VE CİHAZLARI :
Enerji sektöründe önerileceği gibi büyük bir elektrik potansiyeli bulunan 
yöre olanaklarının elektrik üretimine yönlendirilmesi sonucu doğacak elek
trik üretiminin paralelinde elektrik makine ve cihazlarının imalâtıda 
özendirilmelidir.
TAŞIT ONARIM VE İMALATI :
Yörede taşımaya dayalı araç ve gereçler, yörenin topoğrafik şartları ve 
ulaşım yollarının elverişsizliği nedeniyle çok kısa zamanda verimlilikle
rini kaybetmektedir. Bundan doğan gerek sürme nedeni ile taşıt onarım ve 
imalatı plânlı bir şekilde gereksinmelere uygun gelişebilmesi için özen
dirilmelidir.
KÜÇÜK SANAYİ :
Çaylık alan içinde ve bilhassa kırsal alanda bulunan el tezgahları ile 
silah (tabanca)yapımı kontrolsuz bir şekilde sürdürülmekte, yada edildi
ğine göre bu silahlar Avrupa ülkeleri sanayii mamülleri ile rekabet ede
bilmektedir. Makine ve Kimya Sanayiinin yörede açacağı bir imalat bölümü 
ile bu üretim kaynağı kontrol altına alınmalı ve ülke yararına daha iyâ 
değerlendirilmelidir.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi yetkililerinin ifadesine göre Optik metod- 
larla yer ölçmede kullanılan ve Avrupa ülkelerinin isim yapmış firmalarınca yürü
tülen Optik ölçme alet yapım işi çaylık alanda üretilen (tabanca) yapım işinden
daha basit metodlarla ve el tezgahları ile yürütülmektedir.Ülkemizde hiçbir el 
atılmamış bulunan Optik ölçme aletleri Sanayiinin K.T.Ü.nin önderliğinde M.K.E. 
nin yörede açacağı sanayi bölümü ile özendirilmelidir. Bir yönden orman ürünleri
ne dayalı oyuncak sanayii ve bu paralelde özendirilmelidir.
C- ENERJİ SEKTÖRÜ :

Çay üretiminde kurutmada 1 Kg. kuru çaya 1,7 ile 0,830 Kg. arasında 
kömür, soldurmada 1 ton kuru çayda 0,218 ton mazot kullanılmaktadır.Çay Kurumu 
bütçe tahminlerinde 1 Kg. kuru çaya 1 Kg. kömür, 1 Kg. kuru çaya 0,218 Kg.mazot 
tüketileceği esas alınmaktadır.Bu duruma göre 1975 yılı kuru çay üretimi 40.998. 
000 ton için: 40.998.000 ton taşkömürü, 8937-564 tonda mazot tüketilmiş bulunmak
tadır.

Ülkenin maden kömürü rezervi belli üretim maliyeti yüksektir.Petrolün 
çoğu dış kaynağa dayanmaktadır.

Çay plantasyon yöresindeki akar sular elektrik üretimi yönünden ülkenin 
en yüksek potansiyelini oluşturmaktadır. Gerek makro seviyede gerek çay soldurma, 
kurutma ve ambalajında tamamen elektriğe bağlanmak her yönden ülke ve milli gelir 
yararınadır.İnş.Y.Müh.Abdülkadir Basa tarafından düzenlenen ve sureti ilişik örnek 
rapor ile dile getirildiği gibi elektriğe deyeli olarak çay üretim maliyetinin 
düşürülmesi ve makro seviyede Doğu Karadeniz Kesiminin kalkınmasına, geniş çapta 
elektrik üretimine ve elektrik sanayii ve yönlendirilmesi ile plânlanmasmda milli 
ekonomi yönünden zorunluluk bulunmaktadır.Bu yönden D.S.İ. TEK, Çaykur ve diğer 
ilgili kuruluşların plânlı ve koordineli bir şekilde etüt ve yatırımlara girmesi 
sağlanmalıdır.
d) TURİZM SEKTÖRÜ :

Turizme çok elverişli olan yörenin doğa yapısı ve kaynakları(bilhassa 
çaylık ve bitişik alanlarda) bugüne kadar üretime geçirilememiştir.

Batıda (Avrupa, Amerika) doğuya olan turist akını Karadenizin Kuzeyinden 
geçmektedir. Doğuya yakınlığı ve elverişliliği (iklim koşulları Vs.) yönünden 
Karadenizin güneyinden (Ülkemizin Karadeniz sahili) Sovyet Rusya üzerine yönlen
dirilmesi dış turizm yönünden ülkemiz bilhassa Doğu Karadeniz kesimine büyük yarar 
Bağlıyacaktır.Yol ve ulaşım sorununda çözümlenmesi sonucu yörenin iç turizmi de 
gelişecek dolayısiyle sırf çaya yönelik gelir kaynakları diğer kesimlere de kay
dırılacaktır .
e) KONUT SEKTÖRÜ :

Çaylık alandaki sanayi kuruluşlarının personel sorunu bilhassa konut 
yokluğu nedeniyle giderilememektedir. Sanayileşmenin ve diğer üretim alanlarının 
verimliliği için sağlık koşullarına uygun konut yapımı kontrol ve özendirilmelidir.
f) EĞİTİM SEKTÖRÜ :

Yörede tarım ve sanayiin alt yapısının esasını teşkil eden eğitim işi 
mutlaka gerçekleştirilmelidir.Bilhassa iç kesimlerde üretime dönük eğitim merkez- 
leri(sanat okulu vs.)



g) SAĞLIK SEKTÖRÜ :
Çaylık alanın iklim ve kötü yerleşme koşulları insan sağlığına çok zarar 

lı bir ortam yaratmış bulunmaktadır. Bu yönden yörenin tedavi Kurumlan ve perso
nelinin yeterli duruma getirilmesi iş gücünü ve üretimde verimi büyük oranda 
etkileyecektir.
h) DİĞER KAÎîU KURULUŞLARI :

1-Çaylık alanların çoğaltılması kararnamelerle yasaklanmasına karşı 
gerek yörenin kadastrosunun yapılmamış olması amaca uygun harita ve plânların 
yokluğu çaylık alan hareketlerinin konrolünu olanaksız kılmaktadır.Bu nedenle 
harita Genel Müdürlüğü ile Çay Kurumu arasında plânlı bir şekilde bu eksiklik 
en kısa zamanda mutlaka giderilmelidir.

2-Çay plantasyon sahasındaki yerleşik olan imal hareketleri ile bu alan 
ve sanayi bölgelerinin yol,içme suyu, kanalizasyon,dere İslahı ve imar plânlaması 
işlerinde Çay Kurumu ile Koordinasyon sağlanmalı ve yeter düzeye ulaşılmalıdır.
Bu nedenle İmar ve İskân Bakanlığı, Kara Yolları Genel Müdürlüğü,Y.S.E. Genel 
Müdürlüğü Çay Kurumu ile yeterli koordinasyon ve ortaklaşa planlı çalışmaya girme
lidir. Bilhassa yağışlı havalarda nakledilemediğinden yanan alımyerlerindeki yaş 
çay sorununun ortadan kaldırılması için Y.S.E.Genel Müdürlüğünce alımyeri bağlan
tı yolları standartlarının çay Kurumu ile koordinasyona girerek düzelmesi zorun
ludur,

3-Çaysan'm Kurumun iki katı gereksinmesini karşılayacak kapasitede 
kurulması ile Çaykur'un Ankara ve İstanbul Paketleme Fabrikalarına gerek kalmamak
ta bu fabrikalar maliyeti artırma dışında Kurum'a her hangi bir katkıda bulunma
maktadır .Üstelik torbalı kuru çay naklinden doğan torba giderleri kaçakçılık ve 
fire sorunu Kuruma büyük kayıplar vermektedir. Ankara ve İstanbul Paketleme fab
rikaları makine ve personelin Rize'ye nakli yapılmalı, kurum olanaklarını aşan 
işçi sorunu Hükümet düzeyinde ele alınarak Kararnamelerle sonuca bağlanmalıdır.
İĞ- SEKTÖRÜN PLAN HEDEFLERİNE UYGUN OLARAK GELİŞMESİ İÇİN DİĞER TEDBİRLER:

a) Çaylık alanın tek gelir kaynağını oluşturan çay üreticiliği dışında 
kalan diğer kaynaklara yörenin gelir kaynaklarını kaydırması ve daha rantabl çay 
imalatı için Çay Sektörünün diğer üretim ve sanayi olanaklarını destekliyebilmesi 
için gerekli yasal ve ekonomik olanak sağlanmalıdır.

b) Sektörün dar boğazlarının giderilmesi ve yatırım proje ve uygulamala
rını gerçekleştirebilmesi için yeterli düzeyde teknik görgü, bilgi ve beceriye 
sahip teknim elemanı bulunmamaktadır. Sektörün modern çay teknolojisi tesislerini 
projelendirme,yapma ve işletmesi için gerekli yeterlilikte uzman elemanı,ülkenin 
Tievcut Devlet personel rejimi ile istihdam etmesi olanaksız gözükmektedir.

1) Özel sektördeki ücrete paralel olarak yeterlikli uzman, teknik eleman 
stüd-proje ve uygulama sözleşmeli olarak alınmalıdır.

2) Hizmet içi eğitime çok büyük önem verilmeli ve var elan personelin 
feterlilikleri artırılmalıdır.

3) Devlet personel mevzuatına göre kararnamelerle yürürlüğe konan yan 
ideme rejiminde Kurumun eleman teminindeki güçlüğü ile Kuruluş tamamlamadaki 
jjüçlüğü dikkate alınarak yan ödemelerde ayrıcalıklar,personel teminini özendire- 
îek tedbirler alınmalıdır.

Ali ARDAL



Yazan : înş.Yük.Müh, Abdulkadır Basa
14.Temmuz.197^

Ç A Y
Bu havalide çay her sene % 20 artmaktadır. Yeni fabrikalar 

kurmaya mecburuz. Halen çay imalatı sistemindeki noksanlıklar.
Yaş yaprağın nakli.fabrikalarda soldurma sahasının darlığı 

Mayıs Devresi izdihamında soldurma zamanının ayarlanamaması,fabrika 
dahilinde kurutma tesislerinin kâfi gelmeyişi; hem çay evsafını bozu
yor ve hemde mubayaa edilen yaş yaprakların bir kısmı işleme imkân
sızlığından çürümeye terk ediliyor. Mevcut fabrikaların ekserisi ima
lat esnasından ziyade dış görünüşünün güzelliği esas alınarak inşa 
edilmiştir

Çözüm Yolu :
Evela Pazar-Ardeşen kazaları arasındaki seylabı fırtına deresi 

üzerinde bir hidro Elektrik Santral en kısa bir zamanda inşa edilme
lidir.. İklim şartları icabı sarfiyatı sabite yakın olan bu derede 22
Kimlik bir kanal ile 100,000 KW lık barajsız bir hidrolik santral 
kurulabilir. Kanal güzergâhındaki sırtlar alçak olduğundan yan dere
ler yok denecek kadar az sarfiyat verir, İleride kanal membah tara
fında baraj yapıldığı takdirde feyzan sularından aynı tesis istifade 
edebilir,

Fırtına Q.H= 50X240= 12000 MJ/Sa.Maliyet 5000 Milyon TL,
Keban Q.H=500:120= 60000 M3/Sa. " 55000
Fırtına Hidrolik Santaalı için kanal güzergâhının servis yolu 

vardır., Ayrıca, Çamlihemşin Yolundan kanal güzergahının her noktasına 
havai hat tesisi mümkün olduğundan toplam 22 Iün.lik kanal ve tesisler 
çok kısa bir zamanda ikmal edilebilir. Civarda sosyal tesisler bulun
duğundan sosyal tesisler masrafı asgaridir.

Yeşilırmak-Çoruh nehirleri arasında,seylabı derelerde çay ve 
fındık mıntıkası,halkının mali olarak kurulabilen santrallar grubu 
Doğu Karadeniz halkını kısa bir zamanda kalkındırır.

Fırtına Hidrolik Santralı yapıldığı taktirde 
Çayın İslahı için yapılacak işler *
a- Büyük fabrikalar yerine köylerde alım evlerinin yanında 

elektrikle kurutma atelyeleri tesis etmeli(dış kısım çam yünü ve sa
ire ile tecrid edilmiş yatay sac silindir dahiline elektrik ısıtma 
tesisi yerleştirilmeli,silindir içinden mütemadi devir eden şerit 
üzerinde kıvrılmış çay konularak yaprak küçük parçalara ayrılmadan 
en iyi evsafta soldurulabilir.

b~ Soldurma sahası genişlemiş olduğundan en iyi şekilde soldum 
rulmuş çaylar, ezilmeden atelyelere getirilebilir.

c- Kuruyen çayların kokusu zayi olmadan naylon torbalar içinde 
mahallinde muhafaza edilebilir.

d- Müsait havalarda,köylerde mahalli depolara kuru çay nakle
dilme lidir,

Alıştırılmcaya kadar bir müddet atelyeleri ÇAYKUR idare 
etmeli,Bilâhare dilediği saha şirkete veya Koy Kooperatiflerine atel
yeleri uzun vade ile satmalıdır. Devlet Kuru çay almalıdır.



Faydaları :
1- Çayın kalitesi yükselir.
2- Çürüme zayiatı müstahsile intikal eder.
3- İmal edilmiş çay teneke kutularına,fabrika veya atelye nu- 

marasiyle köy satıcısının etiketi konmalı,vasıfsız çayın zararını 
alâkalılar görmelidir.

4- Yaş çay yerine kuru çay nakledileceğinden nakliyede tasar
ruf sağlanır.

5- Yaş çay mubayaasındaki, zorluk kalkar, tütünde olduğu gibi 
iyi evsafta imal edilmiş çaylara iyi para verilir. Dolayısiyle çay 
atelyeleri iyi evsafta çay imaline teşvik edilmiş olur.

6- işçiliğin bir kısmı halka intikal ettirilmiş olduğundan iş
çilikten tasarruf sağlanır.

7- Seylabı dereler üzerinde Hidrolik Santral kurma işinde dev
let kredisi sağlanmalı; halka mal edilmiş Hidrolik Santrallar çay 
kurutma işinde fayda sağlıyacaktır. Kilovat saatini halkın tesbit ede
ceği ucuz hidrolik santrallar her maksat için kullanılarak her çeşit 
mamul maddelerin DlŞ PAZAHLARDA SATIŞ REKABETİ SAĞLANIR.

0- Normal dere suyu kanala alındığından,feyzanlarda yan dere
lerden gelen rusubatı müsayit yerlerde tevkif etmek suretiyle;Ziraat 
bilhassa hayvancılık için müsayit sağalar teşekkül eder. Devlete ait 
dere yataklarında yeni teşekkül eden arazi parçaları kıymetlendiril
miş olur.

USÛLÜN TATBİKATI
1- ilk defa Devlet halkı çay ekimine teşvik için dönüm başına 

50 lira verdi. 0 devrede 50 lira kıymetsiz arazinin dönüm satış fi- 
atına yakındı. Bir kısım halk sırf Bankadan para almak için çaylık 
tesis etti. Dolayısiyle verdiği parayı tedricen geri aldı.

Banka seri halinde Elektrik kurutma tesisleri ile donatıl
mış modern çay atelyeleri inşa etmeli, işletme tarzını halk öğren
dikten sonra uzun vade ile halka satmalıdır.

II- Ereğli Demir Çelik Fabrikasında Memurlarda kesilen para ile 
inşaata lüzumlu kolaylık sağlandı. Çay ve fındık müstahsillerinden 
bir miktar para kesme cesaretini göstererek seylabı dereler üzerinde 
hidrolik santral kurma faaliyetini göstermek suretiyle hem halka iş 
sahası sağlamak ve hemde halkın malı olan ucuz enerji sayesinde her 
maksat için kullanmak suretiyle geniş iş sahası teşekkül eder. Dola" 
yısiyle büyük Şehirlere insan akımı yavaşlamış olur.

III- Kurulacak teşekküllere Banka lüzumlu krediyi açmalı.
IV- Kanal inşaatında istihkâm Taburu yardımı ve Tekelden infi

lak maddesi yardımı.



PROJE EKONOMİSİ

ÇAY SANAYİİ MODERN HALE GETİRİLDİĞİ ANDA YILLIK GELİR ARTIŞI
1- Avrupa piyasasında Hindistan çayı ile Türk çayı arasında 

beher kiloda 13.-Tl,fark vardır.. Kalite yükseltilirse piyasada da 
fiyat artar. Yıllık kuru çay istihsali 4-5 hin ton olduğuna göre

N5 000 000 X 13 = 585 000 000.- TL,
2- Toplarmış yaş yaprakların

Devlet tarafından çürümeye terk edilen 7.200.000X50- 72,000.000 TL, 
kısıaı 5
En iyi evsafta kurutulduğuna,

3- Pahalı enerji ile çayın kurutulması 
yerine fırtına Hidrolik santralı
ile kurutulmasından ötürü fark 38.000.000 TL„

4- Uzun mesafelerden yaş yaprağın 
fabrikaya nakli yerine kuru çayın depo
lara nakliyesindeki fark 15.000.000 TL,

5- Mevcut Çay fabrikalarının İslahı 
yeniden inşa edilecek atelyeler köy koope
ratiflerine intikal edeceğinden fabrika
larda ve Atelyelerde personel tasarrufun
dan yıllık gelir. 15.000.000 TL.

6- Yeni atelyelerin Kooperatifleş
me s inden ötürü vergi azalması 10.000.000 TL..

7- En iyi evsafta ucuz çay yapmak 
suretiyle yurdumuza kaçak çay girmesi 
yerine diş memleketlere intikali ile
yıllık milli gelir artışı. 20.000.000 TL.

755 *000.000  "

Modern çay endüstrisi sayesinde 1976 senesinde 
bir yılda elde edilecek fazla para.

755.000.000.-Tl,



ÇAY BANAYÎÎNÎN MODERN HALE öOKLiAK ÎÇlN LÜZUMLU YATIRIM

( Bir defa yapılacak masraf )

1- fart ma Hidrolik santral inşaatı. = 300.000.000.- Tl.
2- Halen her alımyerine TEK tarafından 

v : ' " m e k t e d i r ,  Alım evlerinin yanında 
yapjL_acaK kurutma etelyeleri için lüzumlu 
yeniden dış hat masrafı

3- Yeniden makina tesisleri ile birlik
te çay kurutma ateİyeleri inşası ve mevcut 
fabrikaların ıslahı

25.000.000.- Tl,

A- Lüks teneke kutu imalı için mevcut 
kutu fabrikasının tevsii ve yeni cihazlarla 
donatını

200,000,000.- Tl„

35.000,000,- Tl, 

560,000,000.- Tl.
HER SEKE GELİR ARTIŞINA KARŞILIK ÇIKAN YENİ MASRAF

1” Yüksek kaliteli personel miktarının 
artış masrafı

2' Labax*atuvar araştırmaları ve ihtira 
masrafları

3- Tercüme,ilmi neşriyat,tatbiki zira
at ve bilhassa çay istihsalinin her branşda 
eleman yetiştirme ve Balıkçılık öğretimi

A- Kâğıt kutu 7/erine lüks ambalajlı 
teneke kutu malzemesi ve işçilik maliyet 
farkı

10.000-000.- Tl,

10.000.000.- Tl„

20.000.000.- Tl.

20.000.000.- Tl.

YILLIK GELİR
1- Faiz % 6 560 milyonda =
2- Amortisman

a) İnşaat kısmı (50 sene için)
0,002A6L300.000.000

b) Tesisat kısmı (30 sene için) 
0,01059X 210,000.000

3- Her sene gelir artışına karşı 
çıkacak masraf.

A- Tamirat ve bakım

53,6

0,7A

2,22

60,0
5,44

60-000.000.- Tl. 

Milyon Tl,

102.000.000

= 7-5

Yeniden yapılacak ve mevcut tesisatın ıslahındaki
Rantabilite

R =-b2Z- =
102

NOT; Hidrolik santralın çay istihsali için lüzumlu enerji dı 
şındaki faydasını kale alırsak rantabilite çok daha yükselir.

NOT, 2) Yurdumuzda ilkim şartlarına en uygun gelen sarı iri
hurma şeker-.

Yem.yağ sanayii kurulması için etüd'e ihtiyaç vardır.Zira 
şeker pancarı pekmezinin aynı sarı hurmadan elde edilmektedir,

NOT- 3) Elektrikten kar sağlamak değil ucuz elektrik ile kur
lacak sanayide istifade cihetine gidilmelidir.



DOĞU KARADENİZ KALKINMASINI SAĞLIYACAK FIRTINA 
HİDROELEKTRİK SANTRALI İÇİN LÜZUMLU SERMAYENİN 

TEDARİKİ

1- Döner sermayeli kuruluşlar:

Özel idare,Çaykur,Belediyeler, kooperatifler ve bunlara benzer teşekkül
lerin hisse almaları suretiyle bölge kalkınmasına iştirakları,

2- Mahalli Bankaların mahdut miktarda hisse ile iştirakleri,

3- Mahalli halkın muayyen bir nisbetle yani hudutiandırılmış şekilde iştirak
leri,

4- Devletin hakti ve ayni yardımı veya kredisi,

5- Tesisin kuruluşunda çalışmalardan muayyen miktar kesilerek şirkete iştirak 
ettirilmeleri,

6- Hükümlülerin düşük ücretle çalıştırılmaları,Devletin diğer bir şekilde 
yardımı,

DOOU KARADENİZ KALKINMASI KURULUŞU

a) Çaykur, Özel idare,döner sermayeli diğer teşekküller ile kooperatifler, 
Bankalar ve 300.000.00 Tl.sının üstünde yatırım yapan şahıslar teşekkülün 
daimi azasıdır.

b) Asıl kadro halk intihabı ile olacaktır.Büyük çoğunluğu bunlar teşkil ede
cektir.

c) Asil İdare kadro idare Hey'etinin her branşta angaje edeceği ilmi ve teknik 
kadrodur. Valiler veya temsilcisi,Müdürler veya temsiloileri daha ziyade 
murakıp olarak çalışacaklardır. Yanı ilmi ve teknik kadroyu tayin edecek
ler ve bunlara kSrdan huzur hakkı verilmelidir. Bilumum yetki tayin edile
ceklerde olacaktır. Suistimal veya başarısızlık hallerinde murakıp kadro 
bunları değiştirebilecektir. Bu tip bir kuruluş halkın emniyetini kazanarak 
şirkete girmesini teşvik etmiş olacaktır.
Bu kuruluşta esas prensip yıllık kazancın °/o.............. önemli kısmını tevzi de
ğil, yeni istihsal kaynaklarına yatırıp iş sahasını artırmak ve işsizliği 
önlemek olacaktır.



DOĞU KARADENİZİN KALKINMASI

----------—  Ö Z E T  ----- — —

Atalarımızdan kalma değirmenlerin yerine kaim olmak üzere az yükseklik 
yenime daha çok yüksek, küçük ark yerine büyük ark, taş oluk yerine demir 
oluık.lu ufki mihverli pelton çarklı santrallarla müsait yerlerde Türkiyemi- 
zinı Jheryanını donatmamız lazımdır.

Her parçası kolay imal edilebilen, yatakları piyasada bol bulunan tip
ler ■> tercih edilmelidir.

Rize ili Pazar ilçesi Fırtına Hidrolik santralı inşa edildiği .takdirde 
bu s;antralm kârı ile diğer sanayi kollarını inşa etmek mümkündür.

Yazan:
İnşaat Yüksek Mühendisi 

Abdülkadir BASA



•DOĞU KARADENİZ KALKINMASI"

Doğu Karadenizde geniş bir ziraat sahası bulunmadığından kalkınması sana- 
yıltefşmekle olur. Sanayinin temeli,bol ve ucuz enerji istihsaline istinat eder.

Doğu Karadenizde yaz kış kısa aralıklı zamanlarla devamlı yağmur yağar. 
35000 M. rakımlı Doğu Karadeniz silsileleri sonenin büyük bir kısmını karla kaplı 
olaıraık geçirir.

Sahil şeridinde çay ziraat dolayısiyle erozyon işi halledildiğinden yağan 
yağçrmur lar şeddelenmiş arazi ve çay kökleri vasıtasiyle yeraltı su kaynaklarını bes- 
lemneİKtedir. Sahil şeridi üstündeki kısım ormanlık olduğundan feyden 60 ile 80 Km.lık 
kıssa mesafe ile yamaç araziden geçerek karadenize akmaktadır.

Baraja lüzum olmadan dereleri kanallara almak suretiyle kısa mesafelerde 
büyvükc irtifalar edebiliriz.

Misal olarak, Pazar-Ardeşen arasında fırtına deresini Çamlıhemşin ilçesin
den ı ;i6 Km. mesafe ile Ağvan köyüne kanal ile götürelim,Dutha ve Zigam derelerini 
mukcatbil istikametten 7 Km.mesafe ile Ağvan'a getirirsek 240 Metre irtifada.vasatı 
sarıfiiyatı 50 MJ/sn.lık bir santral kurabiliriz. Yani takriben 100.000 Kw.lık bir 
sanvfcıra 1 kurabiliriz.İhtiyaca göre membaa doğru kademelerle her ihtiyacı karşılaya
bilecek enerji elde ederiz.

Yeşil ırmak-Çoruh nehirleri arasında asgari masrafla azami onerji elde 
edecmsk , dik yamaçlardan akan derelerimiz vardır. Yüksek irtifadan düşecek bu te- 
sisûeerin inşaatı çok basit olan hep petrol çarklı türbinlerle donatabiliriz. Tür- 
bimlı.irin bütün akşamını yerli olarak imal edebiliriz.

Dış memleketlere ihtiyaç olmadan enerji istihsali için bütün tesislerimi
zi Jkıur abiliriz.

Çay fabrikalarımız birkaç sone sonra senede 35 milyon lira enerji parası 
verrmcektedir. Mıntıka Belediyeleri de takriben 20 milyon lira enerji parası vermek- 
ted;irr. 100.000 KN.lık Fırtına santralı için satışyeri hazırdır. Mayıs devresinde 
yaş ççay istihsali azamidir. Karların erimeside bu devreye rastladığından Fırtına 
der’cesinden fazla su akar, kanalı biraz büyük yaparak ve cebri boru ve türbin ade
di .arrt ırılarak enerji ihtiyacı karşılanır.Fazla enerji elde edebiliriz.Hopa termik 
samtıralını lüzumu halinde yedek olarak kullanabiliriz.

Fırtına santralının kurulu gücü 100.000 Kw.
Senelik enerji istihlaki 12X36X100000= 440.000.000 Kw/saat.
Çay ziraatı dolayısiyle köy yolları yapılmıştır.Kanal güzergalıino yakın 

Çamiluh emşin-Ağyan eski şosesi mevcuttur. Dolayısiyle kanal güzergahi servis yolu 
mas:r£îf 1 hayli azalmış olur.

Kanalin inşası halinde ise, kanala paralel Çamlihemşin ve Dutha yolları 
mev'cıut tur.

Çamlıhemşin yolunda makine çalıştırmak, nereden karşı tarafa enerji ve 
mütceaad.dit havai hatlarla inşaat malzemesi nakledilebileceğinden çok kısa bir zamanda 
kanıall inşaatı ikmal edilebilir.



PROJE EKONOMİSİ

1- Tesis maliyetleri Milyon Tl.
a) Servis yolu 10
ö) Su alma ve İzgara tesisleri 1
c) 16 Km,lık Çamlıhemşin 7 Km.lik Zigam isale ka. 150

d) Mansap tesisleri ve cebri borular 18
e) 9 adet pelton çarkı ve jeneratör 16

f) Santral binası ve lojmanlar 7
s) Santral binası ve lojmanlar 10
h) İstimlak 10

j) Küçük yan derelerin kanala alınması 6
k) Proje ve idare masrafları 12

1) Gayri melhuz masrafları 9
250.

Hattın mühim kısmı inşa edilmiştir. Yeni ilave hat masrafı tahminen
II- Yıllık Giderler:

1- Tamirat ve rehabilitasyon 1,5
2- Faiz ve amortisman 8.
3- İşletme masrafi + 4,5

14.
III- YILLIK FAYDALAR :

Kw/saat 20 kuruşa satıldığına göre, 440,000,000,0,20-88,000,000 Tl.
IV- RANTABLİTE :
Hss ——-----------------------  = 6.28

14

V- MALİYET KARAKTERİSTİKLERİ :
Ener.ji tesislerinin yıllık giderleri = 14,00Q,000,X100 _ 3^3 Krş/Kw/saa- 
Yıllık enerji miktarı 440.000.000
Hudutlu hisse senetli bir halk kuruluşu, askeri yardım,tekelin infilak 
maddesi yardımı ile bir kuruluş olduğuna göre,yani faiz verilmediğine
göre

ı 1 3 İ4-8 — 1 , 3 6 Kuruş/Kw/saat

NotrFiatlar takribi alınmıştır./olO hata olabilir.
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Baraj olmadığından muhtelif mevsim sarfiyatlarından azami istifade etmek 
içLç:in kanal maktaini büyük inşa etmek aynı zamanda cebri boru ve pelton çarkı 
aadceöini artırmak cihetine gidilmelidir.

Vasatı sarfiyat 50 m.3/Sn. ve 9 adet pelton çarkı kullandığımıza göre;

PELTON ÇARKI HESABI

Ne— 1000. 50. 2 4-0.0 * 86 — I52SO HP 
9-75

Çark hesabı :
9 adet ünite olduğundan düşey eksenli fraçış türbinlerinde temel harfiyatı 

ddojlayısiyle inşaat maliyeti yüksektir. Yük değişmelerinde françış türbirlerinde 
reaindıman çok düşer. İnşaai kolaylık,yük değişmelerinde randıman daha yüksek olu- 
şışuı dolayısiyle pelton türbini tercihi cihetine gidilir.

1-Pelton türbini : 1 Jeneratör'
Spesifik hız : Ne=32.5 Dev./Dak.
Türbin hızı : N = 32.5*210 4__240___  p

15280

En yakın senkron devir sayısı 0 231 Dev/hak.

Kutup adedi : 2p   = .l?.9..r..5S!. — 2°
n.senkron 231

D-60.C2. g.Ho _ 60. 0.5 2,9*81.240 „ 2#q4 m>
Çark çapı : II. n. II. 231

N= Senkron = 231 Dev/Dak.
11 2.9.81.240

Hüzme çapı : 4. 50
d =:, —.... 1  = 0,32 m.

II 2.9.81.240

Kî := 1 Ns = ns = 32.5 Dev./Dak. K = ns. D _ 2.84.32,5 _ 2.84 m.
d 0.32

Kriterin vazıyeti sınırlar dahilinde olduğundan seçim uygundur.Yerli ola- 
rraık türbünü imal etmek ucuzluk ve döviz tasarrufu sağlar.

Asıl mühim cihet,bu mevzuda geçliğimizi yetiştirmemizdir.
Türbirler bilhassa Trabzon Teknik Üniversitesi rehberliği altında yapıl

ırıma i ladır.



TESİSİN EKONOMİK - İÇTİMAİ - SAĞLIK VE ASKERİ YÖNÜ

Ekonomik Yön :
Büyük şehirlerimizde bilhassa İstanbulda gerek İstanbul fabrikalarında 

gerek hariçten mal gelerek piyasada her çeşit mal bulunmaktadır.Tüccar muhtelif 
cins malları bir arada alıp,nakliyede tasarruf sağlamak için İstanbula gitmeye 
mecburdur.

Anadolunun herhangi bir kasabasında kurulacak sanayi ile az çeşit mal 
imal edilecektir. Tüccar oraya gitmesi veya aynı malı İstanbulda satın alması 
için Anadoludaki fabrikaları mamül maddeyi ucuza satmaya mecburdur.Bunun için de 
ya işçi yevmiyesini düşük tutmak, veya enerjiyi ucuza mal etmek mecburiyetindedir 
İşçi yevmiyesi her yerde aynı ve Devletin Sanayi elektrik fiatı her yerde ayni 
olduğına göre(Hammadde hususiyeti harıç)yurdun herhangi bir yerinde Sanayi kurmak 
imkansız hale gelir. Yurdumuzun muhtelif mıntıkalarında sanayii kurabilmek için 
azami hisse satmalmması hudutlandırılmış kooperatiflere benzer halk idaresinde 
Şirketler tesis edilip ucuz elektrikle sanayileşme başarılabilir.(Bilhassa elek
trikle elde edilen çimento-Siman Pondü için bol ve ucuz elektriğe ihtiyaç vardır)

Köylerine elektrik gelmesi için halkın bir kısmı elektrik direklerine 
para yatırmış, dolayısiyle kurulması düşünülen şirkete ortak olmuştur.ikinci bir 
hamle ile Fırtına santralı kanal türbün tesisleri için ortak hisse miktarı art
tırırsak tesisi başarmak imkan dahiline girer.(Devlet çay parasından kiloda 25 
kuruş keserek alakalı çay fabrikalarında bu para birikirse daha kolay bir süre 
içinde tahsil edilir.Para yine aynı halka işçilik yoluyla intikal ettirilecektir)

Kifayet etmiyen sermayeyi de Devlet yardımıyla Şirket Bankalarda faiz
le para almak suretiyle inşaatı ikmal etmek mümkündür.

6 Mart 1974 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Köyişleri Bakanlığının özel 
beyanatına istinaden istihkam taburu yardımı ve malzeme yardımı alırsak fırtına 
hidrolik santralı muhakkak başarılır.

Doğu Karadenizde elektrik kilovat saati ucuz olacağından yurt içi hat
ta yurt dışı pazarlarına sanayii mamülleri ihracı imkan dahiline girer.Doğu Ka- 
radenizde gemi sanayii gibi elektrik kaynağı icap ettiren sanayi ve bilhassa elek 
troşimi sanayii son derece ekonomik olur.

ORMAN MEVZUUNA GELİNCE:
Karadenizde ormanlık saha azalmaktadır.Odun maliyeti yükseldikçe Doğu 

Karadenizde ormanlık saha daha da azalmaktadır.Orman azalması çığ gelme suretiyle 
bazı köyleri ortadan kaldırmak tehlikesi arz edecektir.

Odun yerine elektrik enerjisi kullanırsak ormanları korumuş oluruz.
Şehirde :

Yılda ısıtma için odun ile 3000 Tl.
" Pişirme için ipragaz ile 500 "
" Aydınlatma elektrikle + 500 11

4000 Tl.

Yıllık odun tüketimi 10 Ton
Piyasa değeri 5000 Tl.
Elektrikle ısıtma aydınlatma pişirme
300.12 020 = 720 ......... 1000 Tl.

Köyde



Çayda hersene $20 art ış  vardır .Yeni  yeni  fabrikalar  kurmaya mecburuz.  1  
Me^evrcmt sis temde:  yaş yaprağın nakli ,  Fabrikalarda soldurma sahasının dar
l ı  1 1  ği ı  ,Mayıs izdihamından ötürü soldurma zamanının ayarlanamayışı , fabrika dahil in
de e k\urutma sistemlerinin kâfi  gelmeyişi ,hem evsafını  bozuyor ve yaş çaylar  iş len
me e imkânsızl ığından çürümeye ter&edilmeye mecbur kalmıyor.

Ç Ö Z Ü M  Y O L U

Evvela f ır t ına Hidrolik santral ı  inşası  kısa zamanda ikmal edilmelidir .  
HiHaıl lkm malı  olan bu elektr iğin köylere ucuz bol  miktarda verme imkânı sağlandığı  
t taikcdirde:

a)  Büyük fabrikalar  yerine al ımevlerinin yanında elektr ikle kurutma 
m.maık. ineleri(Atelyeleri)  tesis  edilmesi .

b)  Çayı*1  odun olması:
c)  Çayın soldurma sahası  genişlemiş olur .Sn iyi  şekilde soldurulmuş 

ççaıy ezi lmeden kurutma atelyelerine get ir i l i r .
d)  Kuruyan çaylar  kokusunu zayi  etmeden naylon torbalar  içinde malkal-  

l l i inıde muhafaza edil i r .  Daha iyisi ,  kurutma makinelerinden doğrudan doğruya lüks 
a arrnb;ala j l ı  teneke kutulara doldurulmalı .

e)  Müsait  havalarda köylerden mahall i  depolara kuruçay nakledilmelidir .  
Alışt ı r ı lmcaya kadar,  bir  müddet  atölyeleri  Çaykur idare etmeli  bi lâ-

hhaır-e di lediği  şahsa,şirkete veya köy kooperat if ler ine Atelyeleri  uzun vade i le  
s  saat ımalıdır .  Devlet  kuru çay almalıdır .

F A Y D A L A R I :

1- Çayın kal i tesi  yükselir .
2-  Çürüme zayiat ı  müstahsi le  int ikal  eder.
3-  İmal edilen çay kutularına Fabrika numarası  köy ve sat ıcının et ike-  

t t i inı i  koymalı  evsafsız çay kontrol  edilmiş olur .
1-  Yaş çay mubayaasındaki  zorluk kalkar .Tütünde olduğu gibi , iyi  evsaf-  

11 sı  imal  edilen çaylara iyi  para veri l i r .  Dolayısiyle çay atelyelerine sahip koope- 
rrrat  i f ler i  iyi  evsafta mal imal  etmeğe teşvik edilmiş olur .

5-  Yaş  çay yerine kuru çay nakledileceğinden nakliyeden tasarruf  sağ-
1 İcanıır .

6-  İmalat  işçi ler inin bir  kısmı halka int ikal  et t i r i ldiğinden işçi l ik-
1 tcem i tasarruf  sağlanır .

Usulun tatbikat ı  :

1-İ lk defa Devlet  halkı  çay ekimine teşvik için dönüm başına el l i  l i ra  
vvcer’di .O devirde el l i  l i ra  kıymetsiz arazinin dönüm sat ış  f iat ına yakındı .  Bir
1 k; ıs ; ı rn halk sırf  Bankadan para almak için Çaylık tesis  et t i .  Dolayısiyle Banka 
\  vter-diği  parayı  tedricen geri  aldı .

Banka seri  hal inde elektr ik kurutma tesisleriyle donatı lmış modern çay 
i  A' tediyeleri  inşa etmeli .  İş letme tarzını  halk öğrendikten sonra uzun vade i le  
i  hcal ıka satmalıdır .

2-Seylabi  dereler  üzerinde hidrolik santral  kurma işinde Devlet  kredi  
ESîaglamalı ,  halka mal edilmiş Hidrolik santral lan çay kurutma işinde fayda sağ- 
I  l ;armalıdır .

3-Asgari  işçi l ikle en iyi  evsafta çay imalat ını  sağlamak için,gerek mev- 
< cıu te  çay fabrikalarında yenileme ve tadilat ,  gerekse yeniden yapılacak elektr ikle 
1 kıurmtulacak çay atelyelerinde,  yeniden yetişecek genç asistanlar  olmak üzere
{ gfemiş yetki  sahibi  yüksek kali tede teknik elemah gurubu is t ihdamında zaruret  
i  v-ar 'd. ı r .  Lüzumuna göre en modern çay imal eden memleketlere (Yüksek inşaat  î îühen- 
c d; issl ter  i ,  Yük,  Mimar,  Makine,  Kimya,  Elektr ik ve Ziraat  Mühendis ler  i  ne)  grup halinde 

tcet tkik için gönderi lmelidir .



P R O J E  E K O N O M İ S İ

Ç A Y  SANAYİİ MODERN HALE GETİRİLDİĞİ HALDE YILLIK GELİR ARTIŞI:

1- Avrupu piyasasında Hindistan çayı ile Türk çayı arasında beher kiloda 13.Tl. 
fark vardır.Kalite yükseltilirse yerli piyasada fiat artar.Yıllık çay istih
sali 4-5 't;on olduğuna göre;

45 ooo ooo x 13. -  =  585 000 000.-Tl .
2’- Toplanmış yaş yaprakları 

çürümeye terk edilen kısmı
en iyi evsafta kurutulduğuna göre 700 000 X 60 = 42 000 000.-Tl.

3v- Pahalı enerji ile çayın kurutulması 
yerine fırtına Hidrolik santralı ile
ucuz enerji ile kurutulması ötürü fark 38 000 000.-Tl.

4— Uzun mesafelerden yaş yaprağın fabrikaya 
nakli yerine kuruçaym depolara
nakliyesindeki fark İp 000 000.-Tl.

5— Mevcut çay fabrikalarının ıslahi yeniden inşa 
edilecek atelyeler Köy Kooperatiflerine 
intikal edeceğinden Fabrikalarda ve Atelyelerde
personel lUYa ında yıllık gelir İp 000 000.-vl.

6— Yeni Atölyelerin Kooperatifleşmesinden
ötürü vergi azalması 10 000 000.-Tl.

7— Sn iyi evsafta çay yapmak suretiyle 
yurdumuza kaçak çay girmesi yerinde 
Dış Memleketlere intikali yerine
yıllık gelir artışı, , 20 000 000.-Tl.

72p 000 000.-Tl.
Modern çay endüstrisi sayesinde 1976 senesinde 1 yıllık elde edilecek fazla
para.

ÇAY SANAYİİNİN MODERN HALE SOKMAK İÇİN LÜZUMLU YATIRIM 
(Bir defa yapılacak masraf)

: I- Fırtına Hidrolik Santralı inşaatı = 300 000 000.-Tl.
12— Halen her alımyerine TEK tarafından hat 

çekilmektedir.Alımevlerinin yanında 
yapılacak kurutma atölyeleri için
lüzumlu yeniden dış hat masrafı = 25 000 000.-Tl.

;3— Yeniden makine tesisleri ile birlikte 
çay kurutma atölyeleri inşası ve mevcut
fabrikaların İslahı = 200 000 000.-Tl.

44— Lüks teneke imali için mevcut kutu fab
rikasının mesii yeni cihazlarla donatımı = +35 000 000.-Tl.

560 000 000.-Tl.



HER SENE GELİR ARTIŞINA KARŞILIK ÇIKAN YENİ MASRAF:

Yüksek kaliteli personel miktarının artış masrafı 10 000 000.-Tl.
Laboratuvar araştırmaları, ihtirai masrafları 10 000 000.-Tl.
Tercüme,ilmi neşriyat,tatbiki ziraat ve bilhassa 
çay istihsalinin her branjinda eleman yetiştirme ve
balıkçılık öğretimi 20 000 000.-Tl.
Kâğıt kutu yerine lüks ambalajlı teneke kutu
malzeme işçilik maliyet farkı + 20 000 000.-Tl. _

YILLIK GİDER
60 000 000.-Tl.

Milyon Tl.
Faiz ;:e6 560 Milyon = 33,6
Amortisman
a)İnşaat kısmı(50 sene için)

0,00216 X 300 000 000 = 0,74

b)Tesisat kısmı(30 sene için)
0,01039 X 210 000 000 t» 2.22

Her sene gelir artışına karşı çıkan masraf = 60.0
Tamirat ve bakım(Masrafı gayri mevliize) =+ 4-________5,44___________

102.000.000.-Tl.

Yeniden yapılacak ve mevcut tesisatın İslahındaki
Rantabilite

R=  R2  = 7,1
102

NOT: Hidrolik santralın çay istihsali için lüzumlu enerji dışındaki faydasını 
kala alırsak rantabilite çok yükselir.

NOT: Yurdumuzda iklim şartlarına en uygun gelen sarı hurma,Şeker,yem, yem sa
nayii kurulması için ekibe ihtiyacı vardır.Zira şeker pancarının pekmezi
nin aynısı sarı hurmadan elde edilmektedir.



İ5 TİM İ YÖN

Yurdumuzda maarif eskiye nazaran çok ilerlemiştir. Yetişen nesle iş
sahası yaratmaya înecburuz. İşsizlik bilhassa münever işsizliği yurdumuz için 
hayırlı bir hareket sayılmaz.Hidrolik santrallarla yurdumuzun muhtelif yerlerinde 
Bilhassa Doğu Karadenizde ucuz elektrik üretimini artırırsak geniş iş sahası 
yaratmak mümkündür.

Batı Almanyada olduğu gibi çevre ve Bankalarla birinci sınıf teknik 
elemanlarla tam bir iş birliği halinde çalışmaya mecburuz.

Her hangi bir tesisin ekonomik ve mahalli analizinin tetkikinde muhte
lif fizibilite hesaplarından anlar yüksek evsafta geniş selahiyetli teknik ele
manlarla Bankalarımızı takviyede zaruret var. Teknik elemanların lüzum gördüğü 
Rantabilitesi yüksek projelere gereği açmak zarureti vardır.

Doğu Karadenizde dere vadilerinde geceleri devamlı olarak kuzeye, yani 
denize rüzgar eser. Kirli havayı devamlı temizler.

Sanayi kuruluşları daha ziyade Hidrolik santrallarla isabet etmesi 
kirli hava sorununu azaltır.

Yani sermayeden ziyade projeye kredi açmak esasına gidilmelidir.

SIHHİ YÖN

Yüksek İnşaat Mühendisi 
Abdulkadir BASA 

(imza)

i -10-



YER NUMARASI

YAZAR:

DOKÜMAN ADI :

TARİH

663*95(560)(047.3) 
D367ç "1978/82"

T.DPT.

Çay ÖÎK.raporu.
A L A N I N  

ADI İMZASI
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