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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkındaki. 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının İzni olmadan yayın ve referans lçtn kullanılamaz.
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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanım ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonlan» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadı ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak , ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır,

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’mn Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA. TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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Bi l ind iğ i  g ib i  ekon  en ik  an lamca  1938-39  y ı l l anr .ds  
baş l ı  t ;  l an  e  rg-c ı  l ı  ğ ımı  s ın  i lk  dönenler inde  tü tün  gayre t le r  
bu  b i tk i  t a r ımınım üre t i c iye  benimset i lmes i  amac ına  dönük  
o lmuştur .  0  d inende  görev l i  t eknik  ta r ım e lemanlar ın ın  üs tün  
gayre t  ve  fedakar l ık la r ıy la  bu  a şamada  gerçekten  başar ıya  
u la ş ı lmış t ı r oBu nedenled i rk i  do lay l ı  yahut  do lays ız  o la rak  
bugün çaydan  nas ip lenen  herkes , a l ın  te r le r iy le  bu  toprak lar ı  
su layan  o  dönemin  teknik  gücüne  minnet  borç ludur»

dar ım ve  Sanay i i  i l e  g i t t ikçe  ge l i şen  çaya ,zamanla
teknikten  başka  ve  teknikten  uzak  unsur lar ın  sokulmas ı  
büyümenin  sağ l ık l ı  o lmas ın ı  enge l lemiş t i r ,

Cay  konusunda  bugün or taya  ç ıkan  soran lar  çözü lemeyecek  
aranda  büyük  değ i ld i r .Çözün yo l l a r ı  a ran ı rken  prob lemlere  
çağ lans ın  teknolo j i  an lay ı ş ı  i l e  yak la ş ımda  bu lunulursa  
e lbe t te  l ı a l  çare ler i  bu lunacakt ı r .  Bu  i se  ancak  d ikkat le  
yap ı l acak  ve  t i t i z l ik le  uygulanacak  p lân lar la  mümkündür .

3u  rapor  çay ı ,  çay  ta r ım ve  sanay i in i  iy i  b i l en  ye tk i l i  
uzamlar  t  a ra fmdan ,mi l l i  kaynaklar ımız ın  en  iy i  b i r  b iç imde  
ku l l an ı lmas ı  amac ı  hedef  a l ınarak  haz ı r l anmış t ı r .

Cesur ,  zek i  ,  ça l ı şkan  ve  y ı l l a rd ı r  i z -d ı  rap  çeken ,
a iV .cvet  sen  15-20  y ı ld ı r  sev inmes in i - ,gü lmes in i  öğrenen  
Dc  ' ' a radeniz  insan ına ,  ge lecekte  daha  iy i  yaşan  sağ lamak  
i ç i r ,  haz ı r l anan  bu  rapor  aynı  zamanda  Devle t in  menfaa t le r in in  
korunmas ın ı  da  amaç lamış t ı r .

do ' ,  d i re  değer  ö lçüde  gayre t  gös teren  ve  ve  top lant ı l a ra  
ka t ı l ın ,mevcut  o lanak lar  ö lçüsünde  çaba  sa r federek  rapor lar ın  

l a , imas ın ı  s ağ layan  bütün  a l t  komisyon  üye ler ine  , ça l ı şma  
ar ına  ve  dar ım Al t  komisyonu  Başkanı  K , İbrahim 

kay ıkç ı  o  ; lnua ,  Sanay i i  Al t  komisyon  Başkanı  duncer  Ergüven 'e  
ve." r apor tör  Bas i t  Vani lya  ve  re .deks iyon  komites i  üye ler ine ,  
t e şekkür  eder im.

üzün ve  yorucu  ça l ı şmalar  sonucu  or taya  ç ı l an  bu  
raporun  p lân  yap ımında  en  iy i  b iç imde  değer lendi r i l eceğ i  
ümi t  ve  temenni s i  i l e , ekte  sunulduğunu arzeder im.
Sayg ı l a r ımla .1 .3 .1977

nazır
gruLÜ

oÇ/APAİ'I

Çay  üze l ' lh t i sa s  komisyonu  Başkanı  
l i r aa t  Yüksek  kühendi s i





1.  GİRİŞ
1-  Sektörün  Tanına  ve  S ı r ı ı r l . anmas ı
Tropik  ve  Subt ropik  ik l im b i tk i s i  ' ü  Ülkemiz in

Sarer ’3 i i İz  be lges in in  doğu  k ıy ıs ında ,  dûğude  : r r  :  e  E  iml iğ i
hududundan  - - ia  Fa tsa  i l çes ine  kanar  u  -  >  ı  sah i l
se r i  " inde  ç  i  şme or tamını  bu lmuş  ve  tüh :  sa  ğ-  y ı l
i çe r . :  3 iade  .  :o te rd iğ i  büyük aşama i le  yor  he . .  :■  n  vv ın
kaynağı  ha l  •  ge lmiş t i r ,Çok k ısa  say ı lab i lecek  bu  îön .om 
içer i s inde  .  t a r ımında  görü len  h ız l ı  ge l ; .  şm"  ; i i i  s  an ında  
b i rçok  sorun ,  iv .  a  o r taya  ç ık t ığ ı  da  b i r  gerç ' e ;  ; ;  i r  . .ü lkemiz  
çayc ı l ığ ın ın  ge l j ş t i r i lmes in ia ,bu  sorunlar ın  çözümlenmes i  ve  
i l e r iye  dönü . ; . :  o . ' ,  an l ı  ve  pr ık  andça l ı ş ım.  . . . imas ı  i l e
gerçekleşeceği  ve  y ö r e  sa ik ı  i ç in  geç im kaynağı  o lmaya  devanı  
edeceği  inanc ı  i ç inde  Ülkemizde  çay ın  ye t i ş t i r i lmes inde  
emeği  geçenlere  şükran  borç luyuz»

2-  Tar ihçe
Ülkemiz in  b i rçok  yöres inde  çay  ye t i ş t i r i c i l iğ i  

konusunda  yapı lan  teşebbüs le rden  sonra ( Doğu Karadeniz  
bö lges inde  çay  ye t i - ş t i r i l eb i leceği  f ik r i  i lk  kez  Kalka l ı  
Yüksek  Tar ım Okulu  öğre t im üye le r in  den  Al i  Riza  Er ten  
ta ra f ından  i le r i  sürü lmüş tür ,

Al î  Riza  Er ten  I  '  „a  Kafkasya ,Kars  »Ardahan  ,
oa tum,Ar tv in  ve  Rize 'de  yo  d  1 1ğı  -  neeKemeler i  s ı ras ında  Bat  um 
ve .  çevres inde  çay  r  b  a r .bo  e  1 ı  - iğ in i  görmüş ,  doğa l  şa r t la r ın  
benzer l iğ inden  harake t i?  k :  v  -  .  > v .  r j .de  r i  çay
; ;e  t l ş t i r i  l eb  i l eceğ i . !  .:... sav  .  .

Görüş  ve  d  ü  nün  o  e  i  ■: 
makale  :  :  n c  ' .uda  - -y ıh laya '
psz i  .  oo la r ın : - .  " ş imal i  ça rk :  
i e tk ika t ı  Z i ra iye"  ad l ı  b i r

Rize  ve  çevres inden  ha .  :  .  j  a r ından  sonra  görüYıa
ekonomik  bunal ım ve  beraber . :  de  ge t i rd iğ i  sosya l  sorunlun  
t i r  çözüm bulmak amacıy la  o  zamanın  kümet i  t a ra f ından ,  
görev lendi r i len  neye  t  t s  Ik t î  sa t  I h / . \  . i  t emsi lc i s i  o lan  inşaa t  
Yünsek  Mühendis i  Z ihni  Der in  bö lgede  çay  ve  narenc iye  
ye t i ş t i r i l eb i leceği ı ı i  ,bu  sure t le  i ş  ve  kazanç  imkânlar ın ın  
a r t ı r ı l ab i leceğin i  savunarak  konuya  iç ten l ik le  sa r ı lmış ,  
haz ı r lanan  407  say ı l ı  Yasanın  ç ıkar ı lmas ına  yard ımcı  o lmuş  
ve  hemen arkas ından  1024 y ı l ında  Rize 'ye  ge lem -  Çay  
Araş t ı rma Ens t i tüsünü  kurarak  faa l iye te  geç i r  mır»

Zihni  Der in  bu  Yasanın  ç ık ı ş ın ı  mutsam 
y ı l ında  çeş i t l i ' ince lemelerde  bu lunmak, f idan  'w tohum 
ge t i rmek maksadıy la  Batum ve  çevres ine  g i tmiş t i rOe  11r i  t en  
f idan la r  Ens t i tü  bahçes ine  d ik i lmiş , tohumlar  ek i lmiş  ■  e lde"  
ed i len  çay  f idan la r ın ın  b i r  k ı smı  ha lka  dağı t ı İmiş t ı r»Kalka  
dağı t ı l an  bu  f idan la rdan  i lg i s iz l ik  nedeniy le  b î r  ne t ice  
a lmamamı  ş t l r .

Sub  t rop ik  ve  t rop ik  ik l im neba t la r ın ın ,  ü lkemizde  
ye t i ş t i r i lmes i  gereğ inden  bahis le  e tk i lenen  ve  bu  meyanda

o  İps i  y ı i ı  
a lkasya f  da  

Lana ,  ş t ı r .
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çay yetiştirmeyi de amaçlayan yeni bir tarım politikasının 
açarlık kazandığa 1933 yalında çay yetiştiriciliği yeniden 
ele alanmıştır.1935 yılanda zamanın Tarım Bakanı Muhlis 
ürkmen beraberindeki bir heyetle Doğu laradeniz Bilgesinde 
yaptığı tetkik gezisinden sonra,çay tarımı konusunda ciddi 
çalışmalar başlamıştır.

1337 yılında yeniden çay yet iş t i r ic i l iğ i  i ş in i  
yüklenen Zihni  Ber in ,geniş  b i r  örgüt  kurarak kus;  m dan 
get i r t t iğ i  1 ton  çay tohumunu e i  ;i rmiş  ■ ' : t ıs

i tüsüne bağl ı  3  f idanl ık ta  a  i  an  i re  ina  b :  3  t  mı
1933 ve 1940 yıllarında İceî şs ;  tm mu :rn: .

halka dağıtılmış ve fidan üre t imi  her./1 mi imi
1940 yılında çıkarılan ?'73S e y ' in ; asal

güvenceye kavuşturulan Ülkemiz çaycılığı bundan sonra, hini, 
bir gelişme sürecine girmiştir»

Çay yetiştiriciliğine o lanak sağlayan 40“ sayı l ı  
yasadan sonra 1933 yılında 1547 dekar o lan  çay dikim 
alanımız;çeşitli yasa ve kararnamelerle bugün 500 bin 
dekarın üzerinde bir düzeye ulaşmıştır.

378B sayılı yasa ile çayın tarımsal f .-.alı. ı llerir.it- 
tarım Bakanlığ ı  ve  fabrikasyonunun Devle  • '  Zi  -  a t  ır.e
kurumunca e üre ürülme.si öngörülmüştür..

1971 ul ıada  iki ayrı Bakani tk»;  1 :  - -y ın
sanr ı  ve  fa .  r ikasyenu;  1497 sayı l :  yem -  s ı  . .  ve
laa im/et ler i r  i s  özerk  bir ik t i sadi  s :  ,  i lan
Kurum Genel  .  hür lüğü bünyesinde m":

11.  :  1  : s  d  DÜRÜM
1- t  d  :örUn Kuru 7

1933 -■ılında 1547 dekar  ■ ç  a l -  sıız i ;
u .  l ı  '  a  Doğ.m :  d Rus . . s  .  i t i  da

d atsa ya kads.: ..mayan ala. r ie.v.
ulaşmıştır.£o\yenler hudukunaas  s r . t  ıy m r Krş.kada

aiıilden i ç e ; - " -  s ı  kadar u:.: : g , s .  i  7 - -  -  m .
geniş l i .y i  a .  Araklı-Kâradere  uzayan bölg
çay ;  m i s i m  i l iğ ine  en  elver iş  '  m .  d i l  ayis  iy  İe
sb l İ .  »ay  bol r"  : i  s i  a rak  kabul  edi l i r  . .Ara  dış  radere .  den .

mû -merak  Bulma i lçes ine  k ınar  mı  as. be '  e
.  i sbe  :1e  daha  az  ekonomik  o lan  bö lge  de  .  i şm s ic i l iğ l

sk i :  dan  m.d i  çay  sahas ı  idarek  a .cdsş . ıd ı
Geçi r . i  y ı l l a rda  tu tu l sa  mmmmm mss  t  -e t  .  erden 

akş ın  -  beyannamelere  rağmen çay  d ik im a lan ına  m kes in  
n ik ta  sap ım ss ıa t raş t ı r .1974  v i l :  s  ç ,n .  k  an ın  ' as  o lam

k im/ .  e r imes i  .  in  Çay  Kurumu ta ra  : v  r  i  1ar :  öş rün l e
5 7 5  yı l  ıu  i t ibar iy le  ç  ! a  az ın .  5 0 2 . 6 7 3

.  :  o  .dumu bel i r lenmiş t i r  »Bu e lç i  m m ça l :  m a la rm
raem î a  çay l ık la r ın  d ik im ta r ih i  ri 1 m. . .  . end iğ inden  

y i İ l ık  . ' . ik im alanının  mikt  m.  bs  m-m
ınc  : .  yarar lanı larak  ç ıkar ı lmış  ve çağım .

sm:m:e  :  k in iş t i r .  ■



1975 yıla ölçüm ve tesbitlere göre s» 10 y: 
d ik im Alan ın ın  Dağ ı l ımı . (  dek)  s

Tablo 1

Yi I l ı d .  i ze
)0

Trab  zon
TTTggc'

Artvin
jhm:

Kaynak sÇay Kur dr L = iresi 1375 yıl- K sporu 
Net :Hopa,F.ı ı d" _. ,Ardeşen ,Pazar .Kalrandere ve Sürmene 

Fabrikalarına ait çay sahalarının bazı köylerinde 
lıeaüz tesb.ıt çalışmaları bitmemiştir» x

Tablonun incelenmesinden de anlaşılabileceği
toplam çay dikim alanının s 
3i;:im alanının ilk 5 yıl lak 
i. tıbariyle farklı L.na
îa ia  - faz la  b l ıaüçtür . , .Tor lan  ıK:  
i i )b  ve  Gire  sun-Or  im da  5-  a  
l i ın ı  miktar ındaki  ar t ı ş  n i_  '  
m ar ı r jdsçb. r . |Soı  tor :  d ik im e 
;c  gererde  197G İ la  sonra  o .■ 
d ■■■ o iv  ar ı  a  da  gerçekleşmiş  t i  .  
tedbir ler i  b i tmemiş  o lan  sakal  

ar lar  da  ba

10 yı l l ık  
L1966 —1y 7  l  
d ik te  197 
e  ia  ed  eni .

Çay diki
:  i t :  miktar lar  

t ic i  sayıs ın  
e i t l i  nedenle-  
verase t ten  g< 

> 1 o ı . ıda  de  t i  s ;
kem:

de diş im in i - :
: ai anında 'd 
: s 11  an amamış 
i  düşüş ler  
.3  sapılan d.e 
. en  bölünmed 
ı i .Keler  o ic
1  ay  üre t in  r l

olun Lı 
izah ce 
v i r  i ş i  
r  sö r ıuc

î ib i
ar t ı ş ı  i  i?  o lmuştu- ,  
a r t ı ş ı  id :  e r  
1975 döneminden ççk 
per is inde  i ra .bccn '  a t  
.m i .?  o  1  u  11 e l  i  ’ .  e  1 m 

Artvin 'as  i  30

30 v  iye  de  T :  evre  a  ere :

.  sayı  s ın  da  
eda  görülen 
:a  d i r .Ancak 

.  üs  dan ç ıkar tma.  
;  e  t  i  e  i  s  1 
:  te  d i r

daeiliD.il •
ay ıs ın ı  e  son 10 y: . ı k

bayıak

Yı11 ar e re t ic i  Adet i
19  v$ 100.708
19o? ’İCİ •486  '
lSfcS 1 1 7 . 3 9 3  . .  :
rSb9 155.114
İd  70 ■ ■ ■  lky .bko... lm_. . ,

135.559
1970 137.383
1973 117.349
1974 137.870

1375 __ 157.733
;ay Kurama Genel Llücürlügü,



Üretici sayısı yönünden 1972' yılına kadar tablodla 
görülen rakamlar dikim alanında olduğa gibi güvenilir 
olmamak tadır. Bununla birlikte 1972 yılma kadar çay Araş? tim 
Enstitüsünce muntazaman olarak tutulan kayıtlardan bu 
rakamların 1972 yılından sonra 137.388 den düşük olmaysc;ağ.ı 
görülmektedir.3u bakımdan 1973 ve 1975  y :  1ar; üretici 
sayılarına ait rakamların tabloda gö 11 îütundra famla .ıl.duğ 
kanısı yaygındır.

Sektörde faaliyet gös te ren  kuru luş  Çay Kurumu. Ge;n  ■  
Müdürlüğüdür.Ç ay Kurumu Gene , ,  müdür lüğe  c  12 .1971 t ar; a la ıd ı  
1497 sayılı kanun gereği kurulmuş vs 1.3.1973 te  fiili 
göreve başlamış,tüzel kişiliğe sahip,faaliyetlerinde czenü
ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı b i r  iktisadı dev le t :  
teşekkülüdür.

Kurumun Genel Müdürlüğü Rize 1dedir,Teşekkül 
işletmesi olarak faaliyet gösteren 34 çay imalat ünitesi, il 
3 adet paketleme ünitesi ve Bilimsel araştırma hizmetlerdin; 
yürüten Çay Araştırma Enstitüsü ile bakım,onarım işlerini; 
gören Atelyeler Müdürlüğü Kurusun bağl ı  kuruluşlarıdır.

t ay  Araş t ı rma Ens t i tüsü  i l e  i  : •  • • •1  e le r  Müdür lüğü  
F ise’dedi r .Pake t leme fabr ika la r ında .  d izede  d iğer le
t 'kara  ve  İ s tanbul ’  l ad ı r .Çay  imala t  r i  i se  ü?refc
Ie  Kemalpaşa  a ras ında  bu lunan  ya l :  '  Ki  î t imdeki

l i l  şe r id ine-  se rp i lmiş  durumda a ;  _

.  v  m  t a  c ı a . y .  .  .  ■  '  a  T i

rne i: t e ~ i t-. L a mi işçi.,;-; '  , .u İt mmaeı
rirleay.uu :aı :?ulsr ^ . ,  ..ur u ra

ı l ı r ;  i  ,5:1 i . . e
: . t  . . a ;

üreticiden al:tya t ..nar tay ürürü
.  Kuru t tu :  Çat  Üre t in  i i - Ie  a  i  mu ' i  o lun  -  akmadı  r

i e  im;  j . e  t in  üç  vard iye  _  m pa l r t imyen .
ke i leme i ş le tmeler in in  i se  : . l ı  - i "  ,  t e r i . ,  - a
-  ap lane ;  günlük  kapas ı .  :  :  :  .  u t :  .  3  de

i r i lmiş ,  t ;  r .



üret;.;; .. etmeleri kapasite duru» 
1976 yılı Mayıs ayı itibariyle)

Tablo; 3

İsletmenin Adı
Kuruluş
Yeri

Kapasite
Ton/Gün Yaş Yaprak

Kemal.: ^2 av Fabrikası Artvin 96
r°— ' ■ ........................................... .............. {9hOT}a "

n 84
Arhav t! 84
Findi Rize 84
5ınâ;.ılı ay Atelyesi ît 36
Ardr en Çay Fabrikası I! 96

?!

Paz: u " Atelyesi il 72

Asıkla Qry Fabrikası 1! 96
Sabuncular Çav Fabrikası U 96
Çaveİi Çay Fabrikası 1! l6ö
İuusadakı Çay Atelyesi ti 84
Büvükköy " I! 44
Güıîdogdu Çay Fabrikası ti 116
Ulucami " M 96
Güneysu " Atelyesi 1! 72
Velikoy " rt 60
Pazarköy " " t» 60
Salarha " Fabrikası \ ı 120
Salarha " Atelyesi tı 48
Camidaâı " Fabrikası tı 96
Cumhuriyet Çay Fabrikası tı 96
Taslıdere Çay Atelyesi t» 60
Örtapazar " Fabrikası ti 96
Ortapazar " Atelyesi ft 24
Selimiye Çay Fabrikası ti 96
Kalkandere Çay Fabrikası 1! 84
Kaikandere Çay Atelyesi tt %
Zihniderin Çay Fabrikası İt 124
Dereoazarı Çay Atelyesi tt 60
İyidere Çay Fabrikası ?! 116
Kalecik Çay Fabrikası t» 96
Çiftlik Çay Atelyesi t» 68
Eskipazar Çay F'abrikası Trabzon 84
Of Çay Fabrikası It 96
Bölümlü Çay rabrikası İt 84
Sürmene Çay Fabrikası tı 84
Araklı Çay Fabrikası TT 48
Trebolu Çay Fabrikası Giresun 52
T O P L A M ; 3220

NotrAltı kademeli kurutma fırınının kapasitesi 
12 Ton/gün ve dört kademeli fırının ise 6 Ton/gün yaş e ay 
olarak hesaplanmıştır»



1976 yılı itibariyle Çay Paketleme .esişlerinin Mevcut Duruımu
Tablo: 4

Kuruluş iv apas ite
işletmenin Adı Yeri Ton/Yıl
Çay Paketleme Fabrikası Rize 20.000
Çay Paketleme Fabrikası İstanbul 15.000
Çav Paketleme Fabrikası Ankara 5.000
Kaynak :Çay Kurumu Genel Müdürlüğü.

Paketleme tesislerinin yıllık üre timlerine,Çay Üretimi 
işletmelerince işçilere elle doldurtulan paket miktarları 
dahil edilmemiştir.Ortalama olarak boş devrelerde yılda 5-0(00 
ton çay elle paketlenmektedir

3- Üretim
a) Çay Yetiştiriciliği:
Ülkemizde çay yetiştiriciliğinin;3788 sayılı yasa ve 

buna ek 5748 sayılı çay kanununun tatbikine ait Tarım 
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik esaslarına uygun 
olarak yapılması öngörülmüştür.

Bu yönetmenlikle çay tarımında dikimden haşata kadar 
hor safhada uyulması gereken, hususlar açıklanmıştır.

Ülkemizde çay tarımı ilkdefa Sovyetler Birliğinden 
getirilen Çin-Hint melezi çay tohumlarının ekilmesi ile 
başlamıştır.Bugüne kadar çaylık tesisi başlangıçta olduğu 
gibi tohumla olmuştur.Çelikle üretim çalışmaları henüz 
üreticiye intikal etmemiştir.

Gerek çelikle ve gerekse tohumla tesis edilen 
çaylıklarda ilk üç yıl içerisinde fidanlar çok körpe ve 
nazik olduğu için bakımına özen göstermek zorunluluğu 
vardır.

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 
20 cm yükseklik ten'budanır.Ve bu budamaya şekil budaması 
denir.

Verim çağına giren çay ocaklarında zamanla toplama 
yüzeyinde çalılaşma.sürgün teşkilinde azalma ve. sürgün 
gelişmesinde zayıflamalar ve dolayisiyle veriminde 
azalmalar görülür.

Bu duruma gelmiş çay ocaklarında büyümeyi,bol ve 
taze sürgün vermeyi teşvik etmek dolayisiyle verimi 
artırmak maksadıyla yapılan budamaya ürün budaması adı 
verilir.

İlk ürün budaması 25 cm seviyeden yapılır.Müteakip 
budamalar seviye 5 cm artırılarak yapılır.Budamalar; kışı 
ağır geçen yörelerde Şubat-Llart aylarında,denizden gelen 
sert ve soğuk rüzgarlara kapalı ve kışı ılıman geçen



yörelerde__ m-Ar::-._ı_: aylarında yapılabilir.
Budama, tekniğine uyularak yapıldığında çpk yararlı 

bir işlem olmakta \o bilhassa,ürün budamasından sonra 
ocakların m. ;; ve tabla teşkilini tamamlamadan ürün hasadına
girilmemesi,budama ile hasat seviyesi arasında 20-30 cm lik
bir so'';-3 farkının bulunması gerekir .Budanan ocaklarda 
o yılı; on yı sonrasına kadar hasat yapılmaz.

--.rastına Enstitüsünce 1973 yılında 
s on uç 1: ' tan "çay bitkisinde batıma peryodunun tesbiti
projes. re,Ülkemiz şartlarında en uygun budama
peryobua. yılda bir olduğu tesbit edilmiştir.

'■ojenin sonucunda,
:iama yılındaki ortalama verim (216 Kg/dek) 100 

kabul ed ğinde müteakip'yıllara ait nisbi verim,tablo
5 de gösterilmiştir.

Tablo: 5
Yıllar _Çğ__ 1 2 3___ 4 7

üisbi verim :100 32"39 278 2Ö"6 155 Î2Ö 103 5?
Aktüel verim(Kg/dek:21.6 517 602 44-5 359 260 224 182

Grafik: 1

Çaylıklara 3-4 yılda bir dekara 3-4 ton ahır gübresi 
verilmelidir.Ahır gübresi mutlaka iyice muhafaza edilmeli ve 
Sonbahar veya İlkbaharın ilk ayları içerisinde verilerek 
tercihen budama yıllarında çaylığa serilmeği gereken gübrerin 
hafifçe toprağa karıştırılması sağlanmalıdır.

„Çay bahçelerine Ticari gübre olarak 10 yaşına 
gelinceye kadar yaşıtta göre pratik olarak har yaşın 10 kaçı, 
örneğin 5 yaşında 5b' Kg. 7 yaşında 70 Kg. 9 yaşında 90 Kg.
10 ve daha yaşlı çaylıklarda 100 Kg. hesabiyle amonyum 
sülfat gübresi verilmesi gerekir.



Çay topraklarımızda am y.oresıair as:it
karakterli olmasının aşırı gübre . .^ .ımc •• ınunda zararla
olabileceği düşünülerek yine azotr r rıore olan üreniın 
kullanılması da uygun olacaktır.

Gübre s ocağın izdüşümü yüze . : _.e serp İÜ rek
verilmeli,mümkün olduğu takdirde turcıu: gibi oir ük'1, 
toprağa karış tın İmalı dır »Budama yapı,,.an yıllarda am .um 
sülfat gübresinin 1-1,5 ay daha geç ve % -5-1- aracı..da ıdaiıa 
az verilmesi yararlıdır.

Çaylıklarımızda birçok zararlı böcek türleri 
bulunmasına rağmen halen ekonomik seviyede zarar yapanlacr 
■nem sırasına göre aşağıdakilerdir.

1~ çay Koşni] i ( chİ3ropul"iıa"'; a floccifera -Yestv; )
2-' Çay filiz güvesiC kareme r-ri» . s t he ae kus:.'
3~ Turunçgil Siyah Yaprak biti!, ü. cop t ıra aur ut:,.., i 

Ponx)
1- Çay Koşnili: Bitki öz suyunu emerek ve 

salgıladıkları tatlımsı madde’ nedeniyle funajine sebep 
olarak bitkinin solunum ve özümlemesini güçleştirerek 
zararlı olurlar.1974 ve 1975 yıllarında yapılan survey 
çalışmalarına göre dikim alanımızın ortalama % 25 i ekonomi:, 
seviyede zarara uğramaktadır.Yine yapılan çalışmalara göpre 
üründe Ort.% 15 civarında ve kaliteyi belirleyen etkin 
maddelerde de % 2 civarında azalmaya sebeb olmaktadır.Bu 
durumda 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

ucy. ’• at un sc.con dekar civarındadır.Dekara ürün kaybı 
bulaşıldık oranına göre 20-190 Kg.arasındadır.Bu zararın 
bugünkü değeri 8.5 milyona yakındır.

Turunçgil Siyah Yaprak Biti: Bu zararlı çayın sürgün 
verme' dönemlerinde çoğalır ve bitki öz suyunu emmek 
suretiyle zarar yapar.Ayrıca virüs taşıyıcısı olarak da 
bilinmektedir.

Sonuç olarak diğer çay yetiştiren Ülkelerdeki kadar 
olmamakla birlikte Ülkemiz çaylıklarında ekonomik değeri 
uaiz zararlılar mevcuttur ve şimdiden tedbir alınmasında 
caydalar vardır.

Çay bitkisinde hasat,diğer birçok bitkiden farklı, 
olarak büyüme halindeki sürgünlerin ucunda oluşan filizlerin 
koparılması suretiyle yapılmaktadır.

Çayda ürün,çay tarımının Ülkemizde etkin bir şekii.lde 
yapılmasına olanak sağlayan 3788 sayılı yasanın tatbik 
talimatının 15.maddesinde şöyle tarif edilmektedir5 Çay 
ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucunda 
yetişen bir tepe tomurcuğu ve bu tomurcuğu takip eden taze



ve körpe- evsafta birinci ve ikinci yapraklardan müteşekkil 
bir filizden ibarettir.Bu iki yaprak ile tepe tomurcuğu 
kuvvetli büyüyen bir sürgünden koparılması gerekmektedir.
Zayıf büyüyen,sertle emiş vs olgunlaşmış sürgünlerden
koparılacak filizler sert ve kart olacağından,bunların çay 

’de kullanılması mümkün olamaz.Bundan başka üçüncü ve 
İÜ: a, 1 - ar:'__ki müessir madde miktarları önen j
de; 3 zaile, çından bu y a e çalılar da çay imalinde
nud ' ıa ve tene tomurcuğu e cır.ıeyen birinci yapraeb -ve  
ceı u ye yüz tuzmuş odan kör sürgünlerden de çay ime... 
ol:.:. ....

-373 yılı Çay Kurumu Genel Müdürlüğü alım 
te - atınıa 5.maddesine göre yaş çay ürünü tarifi şöyle 
yepı. iç zır: Çay ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç 
sürgü derin ucunda yetişen tepe tomurcuğu (tomurcuktan 
henü . rıİmamış,sap ve ayası teşekkül e enemiş,gelişme
durumunda olan bitkisel kısımda tomurcuklan sayılır.)ile 
tomurcuğu takip elen. taze ve körpe vasıfta birinci ve  
ikinci yapraklardan mütecekkil lif vermeyen bir filizden 
ibarettir.Kart yapraklar,tek ve çift kör yapraklar katiyetle 
alıumaslar.

1973 yılına ki ürünün bu tarifi dışımda kalaı göz 
hatası Olarak kabul edilen m- 8 evsaf dışı kısım. 197- ve ] 973 
ya ilamına k l'Z> olarak kabul edilerek Çay Kurumunca satın 
alınabile®ek ürün;azım talimatları ile belirlenmiş tir.

Çayda hasat.yukarıda verilen tarifler içindeki 
standardına uygun olarak ürünün toplanması dır.Ülkemiz 
şartlarında çay hasadı ,İklim durumuna bağlı ol ar alî His an 
ayının, son haftası ile Mayısın ilk haftasından başlamak 
suretiyle 6-7 ay devam ederek Ekim ayının son haftalarına 
kadar uzar.Çay sahamızdaki bu sürgün peryodları genelikle; 
kisan'm ikinci yarısı ile Mayıs * m sonlan (Birinci, sürgün 
devre3l)IIaziranın ortası ile Ağustosun ilk haftası (İkinci 
sürgün devresi).Ağustosun ikinci yarısı ile Eylülün ortalan 
(Üçüncü sürgün devresi).Eylülün sonu ile Ekim'in yarısı 
(dördüncü sürgün devresi)olmak üzere gerçekleşmektedir.

Sürgün devrelerinin arasında 2-3 defa olmak üzere 
dinlenme peryodları görülmekte olup toplam olarak bu 
peryodlar 35-55 gün sürer„Sürgün peryodlarınm başlangıcı 
ile sonu arasındaki, sure o yılın çay kampanyasını teşkil 
etmektedir.

Çaylıklarımızda ürün,ocak tabla seviyesini 
koruyacak ve seviye üzerindeki sürgünlerin toplanması,kör 
yaprakların koparılıp atılması şeklinde hasat edilir.bu 
suretle daha fazla ürün kapasitesine sahip olacak olan 
düzgün tabla yüzeyine sahip çaylık tesis edilmiş olur.
Ürünün koparı'lacağı alt sınır balık yaprağın üstüdür,

Çaylıklarımızda bir kampanya süresince birbirini 
takip eden ortalama olarak 10-15 hasat yapıİmalı dır»Sürgün 
sürme gücünün en iıızlı olduğu birinci sürgün devresinde 
7 giinde bir,ikinci sürgün devresinde 9 günde bir,üçüncü



sürgün devresinde 9-11 günde bir,son g;;-r: devresinde 9-13
günde bir hasat yapılmakla ürün miktarım bir artış 
sağlanabileceği gibi beklemekten ötürü Uma ün kartlaşarak 
evsafını kaybetmeden toplanması temin etkimiş olacaktır.

Hasat elle ve itina ile yapılmalıuır.Çay Üretim 
masrafları içerisinde en büyük paya sahip olan haşatın 
ucuza gelmesi için makine veya makasla yapılması,ürün 
evsafı bakımından el ile yapılan hasat kadar olumlu sonuçlar 
vermemek te dir.

Son on beş yıl itibariyle üretim durumu tablo 6 da
\ eri1 rai ş t ir.

1960-75 yılları Yaş çay üretimi.
Tablo: 6

Yı11ar Üretim Miktarı(Ton)
1960 25.925
i 961 24.230
196^ 37.540
1963 45.574
1964 45.320
1965 59.620
1966 101.097196? 100.503
1968 126.916
1969 160.140
1970 153.330
1971 173.347
1972 216.717
1973 196.196
1974 202.022
1975 261.813

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü.
Ülkemizin 15 yıllık çay üretim tablosuna bakıldığında 

1960 yılında 25.925 ton olan yaş çay üretiminin 1970 yılında 
% 491 artarak 153.330 tona ve 1975 yılında da % 910 .artarak 
261.813 tona ulaşmış olduğu görülür.Bu büyük artış Ülkemiz 
çay dikim alanının çok büyük bir hızla artmasının yanında 
verim çağına giren çaylıkların fazla olmasından ileri 
gelmekte olup üretim miktarlarındaki bazı yıllarda görülen 
büyük oynamalar mübayaa sistemi ile yakından ilgilidir.Bu 
bakımdan üretimdeki artışların ürün verimi ile bağlantısı 
tesbit edilmeye çalışılmışsada geçmiş yıllardaki analiz 
rakamlarının yetersizliği sebebiyle tutarlı bîr sonuca 
varılamamıştır.

İller itibariyle farklılık gösteren üretim ve dekara 
verim miktarları tablo 7 de,üretim değerleri ise tablo 8 de 
gösterilmiştir.Verim ortalamalarının mukayesesi,bölgeler 
itibariyle çay tarımının ekonomik olup olmadığı 
tartışmalarına açıklık getirmektedir.



Üretimin Yıllar İtibariyle İllere Dağılımı:

Tablo: 7

RİZE TRABZON __ ARTVİN GİRESUN-ORDU _ TOPLAM
Üretim Verim Üretiri Verim Üretim Verim Üretim Verim Üretim Verim

Yıll. (Ton) (Kg/dek) (Ton) (Kg/dek) (T on) (Kg/dek) (T on) (Kg/dek) (Ton) (Kg/dek)
1966 86.380 324 6.787 110 7.483 23.I 447 66 101.097 27 j

■ 1967 81.466 281 11.369 162 7.178 199 463 59 100.503 243
1968 101.779 328 15.803 193 8.547 214 . 788 90 126.916 288
1969 126.742 393 20.139 226 11.986 284 1.273 115 160.140 345
1970 123.137 370 17.901 191 11.073 250 1.219 94 153.330 317
1971 139.157 412 22.281 232 10.643 236 1.266 90 173.347 352
1972 170.198 498 31.050 321 13.954 305 1.515 104 216.717 435
1973 152.494 442 29.449 303 12.407 ■271 1.846 126 196.196 390
1974 154.797 449 30.977 319 14.486' 316 1.762 121 202.022 402
1975 199.785 579 40.126 413 18.966 414 2.936 201 261.813 520

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü.
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Ülkemiz çay üretiminin 3 'tt. : son on 1
içerisinde çaylıklarınızın verin potansiyelinde de 1. yük 
gelişmeler görülmüştür»örneğin 19?>6 yılında 275 Kg/d ek. olan 
verim 1975 yılında 520 Kg/dek.ulaşarak büyük bir artış 
göstermiştir.Üretim miktarları ve i ., ra veri- yo. zğ- 
çaylıklarımzın durumu tabloda görüldüğü gibi İl.loy 
itibariyle farklılıklar arzetmektedir.Üretimin ortal a 
olarak %80 inin elde edildiği Rize Bölgesinde verir: dekara 
324 Kg.dan 579 Kg.'a çıkarak son on yıl içerisinde /.7Q luk 
bir artış göstermesine ve aynı şekilde 1960 yılında cakara 
231 Kg.verime sahip olan Artvin'de %79 luk bir artışla 
-erim 414 Kg/dek.a çıkmasına karşılık; Trabzon'da çek daha 
•dazla verim artışı ($275) görülerek 413 Kg/dek.a ve 
ilim sun—Ordu' rla keza büyük bir artışla (£205) dekara verim 
2 01 K. g „ 1 a ul aş m ş tı r.

Bu durura çay yetiştiriciliği yarılan bölgemi 
içerisinde asıl çay sahası olarak bilinen Kim ve . y-n ir. 
Bölgelerin'“ki çaylıkların diğer bölgelerden daha eski 
tesisler elmaları d ol ayı siyi e verim çağma girerek 'b'i'n 
miktarlarında büyük artışlar yapacak çaylık miktaızımn az 
olması n darı doğmak t adı r.

Yıllık Üretim Değerinin İller İtibariyle Da allım
(1000 Tl.)

Tablo: 8

Yıllar RİZE TRABZON ARTVİN GİRESUN-ORDU TOPLAM
1966 302.230 23.754 26.190 1-564 353» 335
1967 255.131 39.791 65.183 1.620 551.760
1968 355 0 226 53.310 29.914 2.758 -44720;
1969 443.597 70.48b 41.951 4.45 5 560,490
1970 430.979 6 u .653 38,755 4.-26 536.65ü
1971 556.628 89.124 48.572 5.06 4 693.360
1972 680.792 124.200 51.616 6.06Ö 866.05_
19 7 3 686.253 132.520 55.83i 8.307 §§2,882
1974 967 ,,40.1 193.606 90.537 11.012j. 0 — 6 2 , : :
1975 1 .498.387 300.945 148.245 22.020 17963
TOPLAM:6.207.7741.092.389 548.934 67.125 7.916.222
ct 4 ! 8 ,4 % 13,8 % 6,9 % 0,9 % 100

Çaydan elde edilen tarımsal gelirin,son 10 yıllık 
ortalamalara göre, % 78?4 ü Rize iline ait olmaktadır.Yıllar itibariyle üretimin ve fiatlarm artışı üretim değerinin 
artışına sebep olmuştur.



Ülkemizde çay kampanyası yıllık iklim faktörlerinin 
etkisiyle 6-7 ay sürmekle beraber bilhassa Mart ayı sıcaklık 
ortalamasının yakın korrelasyonu ile (0,86) kampanyanın 
açılış tarihleri ve Sonbahardaki iklim şartlarına bağlı 
olarak kampanyanın kapanış tarihleri değişiklik 
göstermekte• ir.

G' çraiş yıllarda Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez 
Fabrikasının. Çay Araştırma Enstitüsünün mutealasını da a] mak 
ve bölgede tetkiklerde bulunmak suretiyle çay kampanyasının 
açılış ve .çapanış tarihleri belirlenmiştir,Çay Kurumunun 
kuruluşundan sonra Çay Kur Tarım Dairesinin bölge de yaptığı 
tetkiki ’le önerdiği tarihler yönetim kurulunca dikkate 
alınmak suretiyle kampanyanın açılış ve kapanışı 
kararlaştırılmaktadır,Son on beş yıla ait kampanya açılış ve 
kapanış tarihleri tablo 9 da verilmiştir,

Çay Kampanyasının Açılış ve Kapanış Tarihleri 
(1960-1975)

Tablo: 9

Yıllar
Kampanyanın Açılış 
Tarihi

Kampanyanın Kapanış 
Tarihi

1960 7 Mayıs 15 Kasım
195i 7 Mayıs 31 Ekim
1952 15 Mayıs 7 Kasım
1963 15 Mayıs 15 Kasım
1964 27 Nisan 3 Ekim
1965 5 Mayıs 9 Kasım
1956 14 Nisan 31 Skim
1967 8 Mayıs 31 Ekim
1968 2 Mayıs 15 Kasım
1969 5 Mayıs 31 Ekim
1970 10 Nisan 28 Ekim
1971 3 Mayıs 29 Ekim
1972 26 Nisan 27 Ekim
1975 25 Nisan 26 Ekim
1974 2 Mayıs 25 Ekin
1975 16 Nisan 24 Ekim

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü.
Son 15 yıl içerisinde kampanyanın en erken açılış 

tarihi 10 Nisan olarak 1970 yılında,en geç kapanış tarih: 
ise 15 Kasım olarak,1960,1963 ve 1968 yıllarında olmuştu.’, 
Tablodada görülebileceği gibi kampanya süresi 1964 yılında 
159 gün sürerek en kısa ve 1970 yılında 201 gün sürerek :n 
uzun olmuştur.Yaklaşık 6 aylık kampanya süresi içerisinde 
üretimin aylara dağılımı düzenli olmamakta ve bilhassa 
Mayıs ayı içerisinde büyük bir yığılım göstermektedir.

. 1970-75 yıllan itibariyle,üretimin aylara 
dağılımı tablo 10 da gösterilmiştir.



Yıllar İtibariyle Üretimin Aylara Dağılımı: (1970-1975)

Tablo: 10

Yıllar
Nisan 
Mikt. %

Mayıs 
Mikt. %

Haziran 
Mile t. %

Temmuz
Mikt. ’ %

A;_;ustos 
Mikt. %

Eylül
Mikt. %

Ekim 
Mikt. %

Toplam
Miktar

1970 18933 12,4 45917 30,0 13305 8,7 34564 22,6 26456 17.1 11221 7,3 2934 1,9 153330
1971 — 74198 42,8 5689 3,3 44972 25 ,9 32052 18,5 9671 5,6 6764 3,9 173347

' 1972 195 0,1 85174 39,3 10378 4,8 53627 24,8 39042 18,0 18114 8,4 9888 4,6 216718
1973 18 0,1 73824 37 ,610888 5,6 59440 30.1 22067 11,3 23544 12,0 6420 3,3 19619
1974 _ 81242 40.2 13116 6 ,5 58826 29,2 23767 11,7] 0179 9,0 6891 3,4 202022
1975 5940 2,3 95347 36,4 25241 9,7 55388 21,1 55072 21,0 14546 5,6 10279 3,9 261813
Ortalama: % 2 ,5 % 37 ,7 % 6 ,4 % 25 ,6 % 16,3 % 8 ,0 % 3,5

Kaynak: Çay Kur Tarım Dairesi Kayıtları.



b-  Teknolo j i
iç lenmelerde esas  üret im yöntemi  orthodox olmakla  

beraber  t ra .  Soldurma)  kapasi tes i  yeters iz  o lan 
iş le tmelerde zdihamlı  dönemlerde leg-outt  tarz(Kesme çay)  
imalat  da  aç ı lmaktadır .Ancak üret im makinalar ı  aras ında 
kapasi te  dengesi  sağlanan İş le tmelerde bu tarz  imalat  
y  apı  İma; :  ak  t :  d i  r .

.  )  dbayaa:  Üret ic i ler  taraf ından hasat  edi len çaylar  
a l ımyerinde ksper-Kayıtç ı -Kantarc ıdan teşekkül  eden mübayaa 
ekipler i  ta_  uindan Kurum adına mübayaa edi l i r ler ,

Yaş  çay a l ım ta l imat ı  hükümler ine ,özel l ik le  son 
yı l larda,yaş  yaprak a l imiar ı  s ı ras ında r iayet  edi lmemektedir .  
Al ınması  gereken yaprak normu ve kr i ter ler i  s ık  s ık  
değiş t i r i ldiği  ve  get i r i len^kri ter lere  de  uyulmadığı  iç in  
kal i te l i  hammadde a l ımı  imkânsız  hale  gelmişt ' i r .

Al ımyerinde mübayaa edi len hammadde'  kamyonlar  
vası tas iyle  i ş le tmelere  nakledi lmektedir .

Git t ikçe  ar tan a l ımyeri  sayıs ı  a l ım kontrolünü 
zor laşt ı rmaktadır .1976  yı l ı  i t ibar iyle  İş le tmelere  bağl ı  
a l ım yer ler i  tablo  11  de  göster i lmişt i r ,

b)  Soldurma:  Üret im yönteminin esas  baş langıç  safhası  
o lup,bu safhada kal i te l i ,üni forra  karakter  taş ıyan çay 
ürününün al ım ve  nakl iye  s ı ras ında parçalanmadan ,ezi lmeden,  
bozulmadan soldurma tekneler ine  get i r i lmesi  gerekmektedir .

i ş le tmeler imizin  tamamı tekne (Traf )  s is temi ,  
soldurmaya yönelmişt i r ,S  o ldurma teknesi  1 4 , 4  m.uzunluk 1 ,7  m.  
yüksekl ik  ve  1 ,8  m,  geniş l iğ inde y.an kenarlar ı  ve  arkası  
kapal ı ,üstü te l  kafes le  kapl ı ,ön kısmından içer iye  255 m3/dak.  
debi l ik  hava bası lan bir  tüneldir .üst teki  te l  kafese  örtülen 
jüt  bezi  üzer ine  M2 ye  orta lama 45  Kg.  hesabiyle  t rafa  750  
Kg.yaprak konulur .Vant i la tör ,Bürülör lerden s ıcak hava emerek 
tekneye 32  C°  c ivar ında ı l ık  hava ver ir .



İŞLETMELER ALIM YELİ  SAYISI  (1976)  

Tablo-  11

İpletmenin Adı  Al ımyer i  sayı s ı
Hopa  60
Kemalpaşa  21
Arhavi  47
Fındıkl ı  60
Ardeşen 79
Pazar  93
Aşır lar  46
Sabuncular
Çay el i  49
Büyi ikköy 44
Musadağı  27
Günde"ûu 26
Vel iköy 15
Pazarköy 13
Güneysu 32
Cumhuriyet  11
Ulucani  25
Salarha  48
Zilmiderin 30
Cami d  ar ı  30
Taşl ı  dere  18
Derepazarı  35
Tirebolu 16
Ortapazar  33
Sel imiye 32
Kalkandere  85
lyidere  46
Çif t l ik  14
Eskipazar  51
Of 65
Bölümlü 51
Sürmene 35
Arakl ı  7
Kalec ik    16
Y EK ÜN:  1286

Kaynak:  Çay  Kurumu Genel  Müdürlüğü



Traf içindeki hava ısısının 28~32 C° arasında olması, 
ideal olup bu optimal ısıda normal solma süresi 5-6 saattir»

Yaprakların soldurulmasında amaç. ,yaprak 
hücrelerindeki suyun bir kısmının uçurularak yaprağa kıvırma 
işlemi için uygun elastikiyet kazandırılmasıdır»

a) Ürünün bozuk,ıslak olması
b) Morfolojik yapısı ve istenen norma uygunluğu
O  Traftaki serme kalınlığı
d) Solma müddeti
e)  S ol d.'.ima sisteminin düzenli çalışması, S oldurmayı 

etkileyen faktörlerdir.Optimum bir soldurmayı 
gerçekleştirmerla diğer teknolojik uygulamalara gerekli 
şartlar hazırlanmış olur»

Soldurma sistemlerimizdeki verimliliği artırmak için- 
jüt bezi yerine daha seyrek gözenekli naylon örtü kullanılmış 
ve olumlu sonuçlar alınmıştır»

İşletmelerimizde soldurma kapasitesi eksikliği 
görülmektedir.İşletmelerde görülen bu eksiklik yağmurlu ve 
soğuk havalarda solma işleminin gecikmesine sebep olmakta 
ve diğer safhalarda alil kapasite yaratmakta veya soldurma 
nisbetinden fedakârlık edilerek imalata hafif (az) solmuş 
ürünle devam olunmaktadır»

C) Kıvırma! Yaprak hücrelerinin zarlarını 
patlatarak,parçalayarak hücre öz suyunun yaprak yüzeyine 
sİaşmasına^ ve^havanın oksijeni il? kimyasal reaksiyona

urjiıialleri Mareharl k.rnssımm1» »İma ve M.K.E. 
e İnal »dilen kıvırma makineler, la n: gelişmeler

dakikalık zaman içinde tedrici olarak 300 kg„ solmuş yaprak 
alınarak birinci kıvırma 50 dakika sür: Örülür.

Birinci kivırmadan acıra 10 dakikalık bir zaman 
periyodu içinde yaş çay eleklerinden geçirilerek, 
topal laşmalann ayrılmasına , havalandın .İmasına ve fazla 
sıcaklığın giderilerek kıvırma sırasında daha çabuk 
parçalanan ince,körpe kısımların,kıvırmaya hâla ihtiyaç 
gösteren yığından ayırdedilmesine çalışılır»

Bu işlem 11 ci kıvırmada 40 dakika ve 111. kıvırmada 
30 dakika devası ederek kıvrılan çaylar her seferinde yaş çay  
kalburundan geçirilir.Elek altına geçen kıvırma işlemi 
tamamlanmış çaylar aliminyum tavalara 5 cm.kalınlığında 
serilerek fermantasyon odasına gönderilir.

11 ve 111. kıvırma işlemlerinde periyodik olarak 
uygulanan pres ile optimum kıvırma biçimine ulaşılmak 
istenirken çay sıcaklığının yine 32 C° dereceyi geçmemesi 
sağlanmalıdır.



Kıvırma işleminde amaca ulaşmak için,
a) Ürün normu ve solma derecesinin mükemmeliyeti
b) Kıvırma yükü
c) Basınç derecesi ve tatbik metodu (Pres)
d) Sıcaklık
e) iılakinenin hazne ve tabla kısmının özellikler:- 

optimum düzeyde kombine edilmesi ile mümkündür.

Kıvırma salonunda fermantasyon için elve rişli 
optimun şartların bulunması gerekir»

işletmelerde belirli bir iş hacmine göre iş akı 
plânlanarak kıvırma işlemi gerçekleştirilmediğinden 
kıvırmalardan fazla miktarda gelen çay yaş çay eleği 
önlerinde beklemekte.kalite bozulmaktadır,

Yaş çay kalburlarının miktar bakımından azlığı v e  
iyi kıvırma yapılmayışı elek altı (ince) çayın yeterince 
alınmasını engellemektedir»

d) Fermantasyon:
Hoşa giden bir çay demi elde edebilmek için dem 

renginin,burukluğunun,tad ve koku gibi kalite unsurlarının 
istenen seviyelere ulaştırılması gerekmektedir.

Amaca ulaşmak için 26-28 C° sıcaklık, %85-95 ruti.bet 
ve sürekli temiz havanın kıvırma ve fermantasyon 
salonlarına gönderilmesi ye terlidir»

Kıvırma salonları . '.a bu şartlan . te; .ii . 
tesis yoktur,Bu yüzden şar' lar yaklaş; i iere 
ula sınamak t adı r .

âliminyum tavalar: 5 cm- rkr o İr 1: re: . -ret.
fermantasyon odasına getirrlen çapların I e r tas
2,-3,5 saat arasında değişmektedir işletmek?; mir
fermantasyon şartlarının r ağlanması ir. in li
henüz kurulmuş değildir.

işletmelerimizde fermantasyon tavalar nı İzm. 
içir, bir temizleme odası da yoktur ve istenilen şartlar 
8ür?;.li olarak sistem ve oilgi yetersizliğinden öt ü 
sağlanamamaktadır.

e) Kurutma:
Fermantasyonu durdurmak ve muhafaza edilebilir hal? 

getirmek için çaylar kurutma fırınlarında %3-5 nisbetinde 
rutubet ihtiva edinceye kadar kurutulur.

Uarshall firması patentinden kopya edilerek M.K.E.de 
yapılan fırınlar ocak ve kurutma kısımlarından ibarettir»

Kurutucu bantlarına hareket veren kasnak 5 kademeli 
olup 32, 27, 21, 17 ve 12 dakikada kurutma haznesinden yaş 
çayın geçmesini sağlar.

Fermente olan yaş çaylar ortalama %55-60 rutubetle 
t"".rına verilir,32 veya 27 dakikada %3-5 rutubetle ideal
ı.j.. cay alınır.



Her bir kurutma fırına için gerekli sıcak hava kömür 
ocaklarında ayrı.ayrı elde edilmektedir.Ancak Zihni Derin 
Çay Fabrikasında merkezi ısıtma sistemi mevcuttur«Yeni 
yapılan iki Fabrika da (Kalecik ve Kemalpaşa)merkezi sistem 
ile çalışmaktadır.

f) Tasnif;
Kurutma filanlarından çıkan ve hacimce çok yer 

kaplayan, kuru çayın;parçacık iriliği bakımından değişik 
fraksiyonlara ayırdedilmesi' ve çöp, lif gibi istenmeyen 
imalat .artıklarından temizlenmesi için tasnif sistemlerinden 
geçirilmesi gerekir.

Tasnif sistemlerimiz günlük kuruçay imalat 
kapasitesine denk d„eğildir»Bu sebeple tasnif faaliyeti 
kampanya sonrasında da devam etmektedir.

Teknolojik uygulama için İşletmelerimizde standart 
tasnif sistemi 4 midilt on, 6 pakka ve toz temizleme 
makinelerinden oluşmaktadır.Bu makinelerin dizayni ve elek 
tellerinin genişliklerinin İşletmeler arasında farklılık 
göstermesi elde edilen kuru çayda şekil farklılıklarının 
doğmasına sebep olmaktadır.

Tasnifte önce kuru çay. kırılmakta ve parçalamakta 
bu arada kalite menfi yönde etkilenmektedir»

Tasnif sonucunda şekil bakımından, iriliklerine göre 
15 nevi çay 3 lü (Bez-Polietilen~Bez torba) ambalajlara 
konarak ambarlarda muhafaza altına alınır.

g) Depolama:
İşletmelerde tasnif sonucu ambalajlanmış çaylar 

depolara alınarak talep durumuna göre paketleme fabrikalarına 
sevk edilir.Halen Kurumun 43.000 tonluk depo kapasitesi 
mevcuttur.Fakat depolarda herhangi bir klima tesisatının 
mevcut olmayışı,birçok İşletmelerde depoların bakımsız ve 
camlamam kırık olması güçlükler yaratmaktadır.

Depolama nevi-nevi yapılmaktadır.Neviler kaliteye 
göre ayrıca sınıflandırılmaktadır»

1976 yılı itibariyle İşletmelerin tasnif ve depo 
kapasiteleri tablo 12 de verilmiştir.



İŞLETMELERİN AMBAR KAPASİTESİ 

Tablo: 12

İsletmenin Ada________________Tasnif Kapasitesi Ambar Kapasitesi
Hopa Çay Fabrikası 9 Ton 1370 Ton
Arhavi " " 9 tt 1070 t!
Fındıklı " " 10 İT 800 II
Ardeşen " " 8 II 1050 1!
Pazar " " 15 t! 1790 II
Aşıklar " " 8 1! 1200 11
Çayeli " " 15 !? 800 İt

Musada.fi " " 5 !l 400 İt

Sabuncular " " 9 11 1200 1!
Büyükköy " " 5 11 400 11

Gündo^du " " 9 11 600 11
Veliköy " " 8 11 400 II
Pazarköy ” " 5 İt 400 İt

Giineysu 11 " 8 11 400 IV

Ulucami " " 8 Tl 1200 ît

Salarha " " 18 Tl 1600 11

Taşlı dere " " 5 11 400 II

Ortapazar " " 9 11 800 11

Selimiye 11 " 7 ,5" 1200 1*

Kalkande re " " 10 u 800
Zihni Derin " " 10 11 2500 11

Derepazan " " 8 11 400 Ts

İyidere " " 13 it j.6û0 1i
Çiftlik " 8 ?? 400 1»

Eskipazar 51 " 9 1İ 6 00 11
Of " 1i 9 !î 1200 »V
Bölümlü " " 9 n 400 u
Sürmene " " 9 11 800 !*
Araklı " " 8 i t 400 «1
Tirebolu " " 8 11 600 il

İstanbul Paketleme 10000 fi
Ankara Paketleme 3000
Rize Paketleme 3300 t i

430^! 5 Ton

Kaynak s Ç^y Kurumu Genel Müdürlü^ii«



Çeşitli nedenlerle ve daha çok üretimin aylara 
dengesiz dağılımından ötürü her yıl bir miktar çay ürünü 
işlenemeyerek imha olunmaktadır.Bu nedenle alınan yaş çay 
ürünü kadar kuru çay üretilememektedir.

Yıllar itibariyle alınan yaş çay, imha miktarı ve 
üretilen kuru çay miktarları tablo 13 de verilmiştir.

YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİM DURUMU (TON)

Tablo: 13

Yıllar Yas Çay Üretimi imha Kuru Çay Üretimi
1960 25.958 _ 5.815
1961 24.222 - 5.662
1962 37.540 - 8.644
1963 45.574 - 10.133
1964 45.319 - 10.898
1965 59.620 - 14.391
1966 101.091 - 21.639
1967 100.502 1.471 22.190
1968 126.916 1.655 27.750
1969 160.140 3.893 34.529
1970 153.330 1.370 33.431
1971 173.347 10.428 35.842
1972 216.717 5.364 46.497
1973 196.000 615 43.940
1974 202.000 9.023 42.430
1975 262.000 4.148 55.489
1976 300.933 23.489 61.038

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü.
İmâl edilen kuru çay paketleme fabrikalarında 

otomatik makinalarla,pakeilenmektedir.Paketieme 
fabrikalarında belirli bir üretim programı uygulanmayışı, 
harmanlama yetersizliği ve yatırımların zamanında 
gerçekleşmemesi nedenleriyle piyasanın paketli çay ihtiyacı 
karşılanamadığından bu açığı kapatmak için üretim ve 
paketleme işletmelerinde el paketi yapımı cihetine 
gidilmiştir.Ancak bu teşebbüs de iyi organize edilemediği 
için sorunun çözümlenmesi sağlanamamıştır.

Yıllar itibariyle üretilen ve paketlenen çay 
miktarları ile paketli çay üretim değeri tablo 14 de 
verilmiştir.
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ÜRETİLEN ve PAKETLENEN ÇAY MİKTARI ve DEĞERİ 

Tablo? 14

Pake tli Üre tim

Yıllar
Kuru Çaj 
Üretimi!

t üretim Değeri 
,Ton)Satıs Miktan(Ton)Bin Tl.

Paketlenmeyen
Kiktar(Toa)

1970 33.431 18.114 670,804 15.367
1971 35.842 20.926 OD ~>

3
OD V

O O O 14.916
1972 46.497 25.431 966.376 21.066

1973 43.340 31.343 1.037.900 12.597
1974 42.430 35.593 1.214.760 6.837

1975 55.489 46.175 2.177.950 9, 314

kapası
Paketlenmeyen çay miktarının fazlalığı paketleme 

tesinin yetersizliğini göstermektedir.Aneak imâl
edilen bütün çayı paketleyecek kadar paketleme kapasitesine 
ihtiyaç bulunduğu da söylenemez,Çünkü acilen iç tüketimde 
kullanılacak miktarın paketlenmesi gerekmekteki v,-ihracat 
için paketleme iee ayrıca tartışılacak bir konulur-,

4- Dit? Ticaret Durumu
a) İthalat
1963 yılma kadar yurt içi talebini . ■ ; ı ' î w  'H' : 

ithalat yoluna başvurulmuştur.Ancak 1963 y* 1 n o ) '■■■■■■■ t- 
çay ithalatı bahis konusu olmamıştır»

Yıllar İtibariyle İthalat 

Tablo: 13

1 1 11 a :  •    ^thal  Edi len Çav ıTon)  i thalat  Dogtr i  .1 : - .  -U,
1960 3=919 97.343
1961 5.260 120.822
1962 3.700 77.515

1963 1.919 43.350
Tablonun, tetkikinden de görüleceği üzere ithalat 

miktarları,iç üretimimiz arttıkça azalmaktadır.
b) ihracat: İç tüketim fazlası mamul çayın düşük 

fiyatlarla da ihraç edilmek suretiyle değerlendirilmesi 
cihetine gidilmiştir.İhracat ve değerleri tablo 16 ve 17 de 
gösterilmiştir.



Dökme Çay İhracatı

Tablo: 16

1963 143 675 4,7
1964 1.423 3.843 2,7
1965 4.102 14.285 3,6
1966 29 144 4,9
1967 8.622 16.924 2,0
1968 7.293 15.898 2,1
1969 8.300 19.755 2,3
1970 7.863 19.966 2,5
1971 24.234 70.458 ' 2,9
1972 6.376 31.614 4,9
1973 18.973 49.264 2,5
1974 11.471 67.266 5,8

Kaynak: Tekel Genel Müd. Bilançosu (1974)
Paketli Çay İhracatı

Tablo: 17
ıı 11 ar Miktar Kg» Tutarı Kg. Tutan
1973 39»625 1.610 40 '1
1974 39.625 2.307 58.17
1975 23.000 1.829 79.50

1963 yılından itibaren her yıl ortaya çıkan üretim 
fazlalığı yurt dışına dökme çay olarak ihraç edilmiştir.

Paketli çay ihracı ise cüzi olarak yapılmış olup 
miktar bakımından önemi haiz değildir.

Temelde ihracata dönük bir politikanın uygulanmaması 
nedeniyle,dış Ülkelerdeki çay piyasasına sürekli olarak 
girilememiştir.Yapılan ihracatın,dünya çay ticareti 
Maliyet-Kalite standardizasyonu bakımından bir uyum 
sağlıyamaması nedeniyle çayımız piyasada belirli bir yer 
bulamamıştır.

İhracatın çay ticareti yapan firmaların talebi ile 
oluşturulması,fiat ve miktar bakımından ve piyasadaki yer 
bakımından firmalara karşı bağımlılık yaratmıştır.



Bu bakımlılık ve çaylarımızın özellikleri sonucu, 
sürekli olarak,dökme çay ihracatımız dünya çay borsa 
fiatlarmın altında gerçekleşmiştir»

Dünya çay fiatlarmı en iyi gösteren endeks olarak 
bilinen Londra çay borsası fiatlan tablo 18 de verilmiştik

Londra Borsa fiatlan

Tablo: 18

Yıllar Yüksek Kalite Orta Kalite (Kuruş)
1963 21.60 9.90
1964 18.00 9.30
1965 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 12,30
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

İnternational tea committee yıllık bülteni (1975;
Bu tabloya göre dökme çaylarımız orta kaliteli , 

fiatlan seviyesine ulaşamamıştın
5- Stok
Kurum bir İktisadi Devlet Teşekkülü olduğundan 

bilançoya esas hesap yılı olarak takvim yılı alınmakta:.: 
Bu yüzden stok rakkamları gerçek stok ifadesini 
yansıtmamaktadır.

Tablo 19 da takvim yılı sonlam itibariyle s t ol; 
durumlarını göstermektedir.

Yıllar itibariyle stok durumu 

Tablo: 19

Paketli Çay
Yıllar Stok (Bilanço) Stoku Kg.(Tekelde)

1970 33.830 2.259.024
1971 44.988 2.856.937
1972 29.690 3.148.013
1973 35.892 3.357.199
1974 31.490 2.320.323
1975 41.236 6.019.649

Kaynak: Çay Kurumu ve Tekel Gn. Md. kayıtlan



Tekel depolarında ortalama olarak Aralık ayı sonu 
itibariyle paketli kuruçay (3327 ton) stok olarak
seyretmektedir.

Tiirkiyede İller itibariyle yapılan araştırma sonucuna 
göre Araştırmacılar tüketiciye yakın Tekel ünitelerinde ve 
piyasada yeterli miktarda çayın bulunmayışını tesbit 
etmişlerdir.Tabloda görülen 6.019.649 Kg.lık stok genellikle 
Başmüdürlük depolarındaki stok miktarı olup tüketiciye arzı 
tam olarak gerçekleştirilememiştir.1975 yılında aylık 
ortalama tüketim 3848 ton olmuştur.Buna göre stok politikası 
gereği (%10)aylık 4617 ton stokun Tekel ünitelerinde 
bulunması gerekmektedir.

Stoktaki mevcut dökme kuru çaylarımız orta ve düşük 
kaliteli çaylanmızdır ve halen ambarlarımızda 1972-1973- 
1974-1975 yılı üretimi çaylar vardır.Bu durum stok 
maliyetini artırmaktadır.

6- YURT İÇİ TALEBİ
Ülkemizde çay tüketimi son 15 yıl içerisinde çok 

hızlı olarak artmış (%495) olmasına rağmen gerek çay dikim 
alanındaki artışlar ve gerekse verim çağına giren_ 
çaylıklardan ötürü çay üretiminde,tüketimden çok daha fazla 
artışlar (%909) görülmüştür.

1964 yılına kadar iç tüketime cevap veremeyen çay 
üretimi 1964 yılından sonra tüketim rakamlarının üzerinde 
seyretmiştir.

Ülkemizde son 15 yıl itibariyle tüketim,tüketim 
karşılığı üretim ve fiili üretim miktarlarının mukayeseli 
durumu tablo 20 de verilmiştir.



YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİM-TÜKETİM DEMGE DURUMU 
Tablo: 20

Yıl
Tüketim 
Kuru Ç ay 
(T on)

Çevirma Fakt 
(Randıman)

%

Tüketim 
örü Karşılığı 

Yaş Çay 
(Ton)

Fiili yaş 
Çay Üretim 
Miktarı 
(Ton)

Yaş Çay- 
Üretim-Tük» 
Farkı 
(Ton)

1960 7.768 22,00 35.309 25.925 - 9.384
1961 8.406 23,38 35.953 24.230 -11.723
1962 9.082 23.03 39.435 37.540 - 1.895
1963 10.251 22,60 45.358 45.574 + 139
1964 10.788 23.43 46.043 45.320 - 723
1965 11.500 24,13 47.658 59.620 +11.962
1966 13.831 23,38 59.371 101.097 +41.726
1967 14.735 22,07 66.764 100.503 +33.735
1968 15.962 21,86 73.019 126.916 +53.897
1969 16.794 21.56 77.894 160.140 +82.245
1970 17.899 21,80 82.105 153.330 +71.225
1971 19.834 20 ,67 95.955 173.347 +77,39
1972 25.140 22,45 117.202 216.717 +99.513
1973 31.134 22,37 139.177 196.196 +57.015
1974 36.649 21,20 172.872 202.022 +29.250

1975 42.513 21,19 200.628 261.813 +61.185
Kaynak r Çay K urumu Genel Müdürlüğü

15 yıllık Liretim ve tüketim rakamlarına bakıldığında 
üretimin 1964 yılından sonra gittikçe artan bir farkla 
tüketimin üzerinde seyrettiği görülür»

Üretim tüketim farkı,bilhassa üretimin çok fazla 
olduğu 1966.1969»19î2 ve 1975 yıllarında büyük boyutlara 
erişmiştir.

öte yandan geçmiş dönemlerdeki talep 
projeksiyonlarının tüketim miktarlarına göre hesaplanmış 
olması,talep fonksiyonu değişkenlerinin sihhatlı veri teşkil 
etmemesi veya bulunmaması gerçek talep miktarlarının 
ÎK-saplanmasım imkânsız kılmıştır.

Ancak * özellikle son dört yıl paketli çay üretiminde 
artış olmasına rağmen paketli çay stokunun olmayışı ve 
.ürekli olarak çay arzı sıkıntısının mevcudiyeti tüketici 
taleplerinin karşılanamadığını göstermektedir.

Fert başına tüketimin ve ülke nüfusunun ğ2,43 
ora' ..da sürekli artışı talepte artış yaratacak faktörlerdir.



Tüketiciye paketli çayın götürülmesinde ve pazarlama 
tekniğindeki aksaklıklarda dikkate alınacak olursa henüz 
ülkenin ça^a olan gerçek talep potansiyeline cevap 
verilemediği ve arz edilen miktarın tüketilerek piyasada 
sürekli bir arz eksikliği bulunduğu söylenebilir*

Tekel Baş Müdürlüklerinin taleplerinin Kuramca 
zamanında karşılanamaması bu hususu kanıtlayan en belirgin 
bir örnektir*

Kururnca Tekel Baş Müdürlüklerine gönderilen ve bir 
anlamda (yıl sonu stoku hariç) bölgeler itibariyle tüketim, 
durumunu gösteren tüketim miktarları tablo 21 de verilmiştir,

BAŞ MÜDÜRLÜKLER İTİBARİYLE TÜKETİM 

Tablo; 21

1973 1974 1975
Ankara 3.167*196 3.979 ,168  ■ 4.833 .952
Adana 741.313 1,139 .937 1.722 .389
Antalya 822.105 868 .26 4 1.096 .464
Ay dı n 1.107 .740 6oi .516 772.698 ,6
Balikesir 1.031 .445 932.450 1.467 .246  •
Bursa ı... 290.247 1»195.865 1.744 .246
Bitlis 174,457 203.879 312.141
Denizli - 515.178 726.535
Diyarbakır 156.050 296,082 570,955
.Eskişehir 1.589 .813 1,766 .42i 2 .345 .391
Erzincan 230.952 297.668 ,5 516.403
Erzurum 773.497 Cıic; -j 7c 0 1.167 ,20b  ,5
Gaziantep 299.861 627.649 ,5 942.226
Hatay 145.690 365.517 571 .267
İ stanbul 5.493 .100 6.316 .409  ,5 7 .428 ,028 ,2
ı zmır 2.105 .139 2.219 .199 2.762 .17&i5  '
Kastamonu 513.408 597.676 744.719
Kayseri 1.212.229 1.563 .715 1.898 .230 ,6
Kocaeli 1.282 .631 1.103 .398 1.919 ,938
K ars 481.027 475.428  ,5 732 .659
Konya 1.403 .320 1 ,304 .840 1.783 .170
Manisa 1.153 .212 935.040 1.370 .294
Muğl a 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
S ivas 566.183 714.231,5 763.474
Siirt" 54.618 116.998 240.962
Tekirdağ - - 294,242
T oka t 479.030 698.407 661.581
Trabzon 1.464.710 1.419.489 1,621 .005 ,1
Van 219.278 464.981 575.941
Z on gul dak 808.749 981.844 ,5 1.116.569 ,4
Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüyü kayıtlan



7- Fiat Durumu
A- Maliyet Fiatı:
Ürün maliyeti basit olarak üretim için yapılan yıllık 

masraflar toplamının elde edilen ürün miktarına bölünmesi 
suretiyle bulunmaktadır.

Çay bitkisi çok yıllık bir bitki olduğundan yıllık 
masrafları: çaylık tesis masraflarının bir yıla düşen ortalarsa 
miktarı ile verim çağındaki bir bahçeye o yıl sarf edilen 
üretim masraflarının toplamından ibarettir.

Çaylığa,verim çağına girinceye kadar yapılan 
masraflar tesis masrafları dır. Bunlar arazi bedeli ile "ns 
arazinin hazırlanması ekimi.,dikimi ve genç çaylığın bak..-, 
sırasında yapılan masraflardır.

Çay bahçesinin ekonomik ömrü süresince, toprakta:; 
istifade için,ilk 3 yılda yapılan yatırımlar tesis 
masraflarını meydana getirir.Çay bitkisinin ömrü 80-100 yiı 
olarak bilinmekteyse de Ülkemiz şartlarında ekonomik öıjur 
olarak o0 yıl kabul edilmektedir.

üretim, masrafları; verim çağındaki bir çaylıkta ba
yıl yapılmakta olan onarım,bakım,hasat ve ürün nakli iç. 
sarf e dilen işçilik ve malzeme bedelleri ile arazi kira;. ;e 
sevk ve idare giderlerinden ibarettir.

Çay bahçesinde verim,ekolojik şartlara,çaylığın 
yaşma ve bakım şartlarına bağlı olmak üzere geniş 
değişiklikler göstermektedir.Diğer taraftan çay ürünü 
alırları belli norm sınırları içerisinde tutulamadığından 
bölgeler itibariyle dekara verim ayrıca değişiklikler 
arzetmektedir.

1975 yılında elde edilen yaş çay ürünü 261.212 
tondur.Kayıtlı çaylık alan dikkate alınırsa ki bu rakam 
1975 yılı arazi ölçümlerine göre 502.876 dekardır,dekar 
başına ortalama 'ürün. 520 Kg.civarındadır.

Çay Kurumuna bağlı işletmeler İtibariyle 
bölgelendirilen çay - dikim alanında verim değişiklikleri 
tablo 22 de verilmiştir.(1973-75)



bölgeler itibariyle Verim Kg/Dek.
Tablo: 22

İç. • : _.ı adı 1973 1974 1975He 268 307 403A: .a. 275 334 427
11 IrZİZ. 269 320 413'A: :-şen 358 384 510
P. "ar 376 361 533A: .k 1 i 462 435 518
S -buac ar - - 502
Çayeli 431 448 668
Buyükköy 305 432 49'Mus adayı 396 399 5 OıGündoğdu 6ll 589 65’î
Veliköy 575 "59ı 674
Pazarköy - - 464Güneysu 378 34b 429
Cumhuriye t - - 754Ulucami 557 511 539
S alarha 393 '" 422 609Zihnilerin 502 ”178“ 62l
Camidağı - - FOS
Taslı dere 446 501 590
Derepazarı 494 44b 5 96
Ortaoazar 515 568 ■732“
iyidere 51S 532 675Çiftlik o5İ 740 898
Eskipazar 32? 330 “445““ÖT 372“ 370 484
bölümlü 280 "291 374
Sürmene •090 300 399
Araklı - 181 243 ' ' '
Tirebolu T26 150 200
Genel Ortalama 390 402 t ?nJ

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Kot : 1973 ve 1974 yılları ortalamalarında

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

içinde,
.3-Camidağı; Salarha bölgesi ortalaması içinde,
‘•4-Arak'li; Sürmene bölgesi ortalaması içinde 

hesaplanarak gösterilmiştir.
Son üç Yıllık verim durumları incelendiğinde bölgeler 

arasında büyük farklılıklar olduğu görülür,Çaylıkİarın en 
verimli olduğu ve eski çaylıkların bulunduğu Gündoğdu,Veliköy, 
Ortapazar ve Çiftlik bölgelerinde verim;600 Kg.m üstünde,



Hopa,Arhavi,Fındıklı,Sürmene,Bölümlü İraklı ve Tireboluda 
350 Kg.ın altında olduğu görülür.

Bölgeler arasındaki farklılık,iklim,toprak şartlan 
ve tarımsal kültürel tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra 
alımın bölgeler arasında yeknesak olmamasından ileri 
gelmektedir.Benzeri iklim ve toprak şartlarına sahip 
bölgeler arasındaki üretim farkları mübayaa Standardizasyonunun 
olmadığını ortaya koymaktadır.

1972 yılma kadar (1972 dahil) yaş çay ürünü fiati;
Çay Araştırma Enstitüsünde toplanan Fiat Tesbit Komisyonu 
tarafından hesaplanmıştır.

1973,1974 ve 1975 yılı yaş çay ürünü maliyet 
fiatları ise Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi 
tarafından tesbit edilmiştir.

Son 10 Yıl içerisinde hesaplanan Ortalama Maliyet 
Fiatları tablo 23 de verilmiştir.

MALİYET FİATLARI

Tablo: 23

Yıllar
Urun Maliyeti 
Fiatı (Krş/Kg)

1966 277.50
1967 268.91
1968 301.45
1969 299.89
1970 309.10
1971 366.88
1972 346.94
1973 352.87
1974 4-60.00
1975 473.00

Tablo 23 de verilen maliyet fiatları uygulamada, 
üretici tarafından bizzat sarfolunan gerçek girdi değerleri 
esas alınarak hesaplanmıştır.Bu girdilerin 1975 yılı 
fiatları ile dökümü ileride tablolar halinde verilecektir. 
Aşağıdaki,tablo 24 ve 25 de ise maliyet unsurları normal 
yahut bir.anlamda ideal çay tarımı yapılması esasına göre 
değerlendirilmiştir.Bu husus bilahare yeniden tartışma 
konusu edilecektir.



İDEAL ŞARTLARDA ÇAY MALİYET FİATI„(1975 yıl
Tablo:  24

1 .Yı l Miktar ı Bir im Pia t ı Tutar ı
Arazi  açma( .Ağaç ve  ça l ı lar ın  kes i lmesi  ,  temizlenmesi ) 6  i sç i 58. -  TL. 348. -
Pr izma,kök ç ıkarma 10 İşç i 58. -  TL. 580
Teras  ,Kanal  ,yol  yapımı 8 İsç i 58, -  TL. 464, -
Çif t l ik  gübres i 3  Ton 2 0 0 , -  TL. 600, -
Çif t l ik  gübres i  nakl i , toprağa  kar ış t ı r ı lması 4  Isoi 46, -  TL. 184, -
Tohum Bedel i 4  Kga 3 , 5  TL. 1.4 , -
Tohum Ekimi 2 içç i 46 , -  TL . . 9 ü , -
Ot çanas ı (2  defa  ve  her  sefer inde  2  içç i  i le ) ___4 İsç i 46, -  TL. 1Ö4,-
T O P L A M 2466
2 .Yı l
Ot  c a p a s ı ( 2  defa  ve  her  sefer inde  2  içç i  i le ) 4  Jss 1 46 , -  TL. 181,-
Seyretme. tamamlama isç i l iğ i 1  i sç i 46, -  TL. 46
Ticar i  gübre 2 0  K g . 1 ,10 .  2 2 , -
Ticar i  gübre  nakl i  ve  ver i lmesi 1  i sç i 46 TL. 46
T O P L A M : 298.-
3 . Yıl
Öt  cana ; ı (2  defa  her  sefer inde  2  içç i  i le ) ■ 4  i sç i 46 , -  TL. 184, -  . . .
Ticar i  gübre 30 Kg. 1 ,10 33,-
Ticar i  gübre  nakl i  ve  ver i lmesi  \ 1  I  sç i 46, -  TL. 46 ,  -
Seki l  budama 2 IşÇİ 100,-  TL. 200

O ? I. A I.T_______________________________________
enel  Topla t  l .Yı l  ,2 .Yı l  ,  3°~Yıl  masraf lar ı )

i s  masraf lar ın ın  %5 den normal  fa iz i  
enel  I  d .g iderIer i (Masraf’ lar  toplamının  %3ü)

3 7^1.  - 
İ6İ  , 35
96 ,81

ıp lak  ar^zi  k ıymet in in  %5i(  Orta lama 1  dekar-
0 .000 l i ra  :.ınrnı ştır)______________________________1.000 , -

O P L A M ___________________________________________________ _ 4.485.l6~

Çayl ımın ekonomik ömrü iy i  
l i ra  te . s is  masraf lar ın ın  a ım

.kim şar t lar ın  
. ’ t i sman payını

60 yı l  kabul  edi lerek  4485.16 :  60  ■= 74.7^  
luş tummaktadır ,
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B. ÜRETİM ?,US RAFLARI
Tablo:  25

İ ş in  Nevi Mik tan Bir im Bia t i Tutar ı

Onar ımİar C. ±ÇÇİ 58 , - 116
Ticar i  r ; l ibre 100 1 .10 “ l ıû , -
T icar i  . " l ibre  nak l i  ve  ver i lmes i ‘1 İÇÇİ .. 4b , -_______ 46  ,  -
C i l t l ik  gübres i 1 T  on *■00 ,  - 2ÖÖ,-
Çi f t l ik  gübres i  nak l i  ve  ver i lmes i d i çç i 46 ,  - 92  ,-

— Budama!Dönüm iç in  15  i şç i  b i r  y ı l  i ç in  3  i ş ç i ) j> J. ,"01 100 , - 1Oo

Ha sa t !B i r  i s ç i  o r ta lama  i ' :  hg .cây  İ l r i - .nü) 2-9 1  şç  i 46  ,  - 1334 , -
Ürün nak l i

—y 1  şç i 46 138 . -
Mücade le (Malzeme ve  i çç i l ik  o la rak  top lam) - - .... 50 , - .........
T O P L A  M :_____________________________________________________________________________________        238i -

Üretim masrafları  ________________________________________________________________           2386 -
Masraflar toplamının %5 don normal inızi 119 ,30
Genel idare giderleri(i>.nsrafiar toplamının >»3 u) ........... 71,58
Cmlak arazi değerinin (15 eten normal faizi dönünün 2c»•.>00 TL.7 1000,-
Tesis masrafları amortin'-" payı 7 4 , 7 5
Üretim mas raf lan genel t ıplaırn. 3651,63

Bir dekardan 520 Kg, ürün alındı ki hesap e dilere]:, (iV7’. 1 
520 Kg.( dek.cır)
3651.63  : 520:; 70 t iı Kg.yas çayın maliyet; 1  .

çalında gerçekleşen verim



B- Alım Biati
1497 sayılı yasanın 24.maddesi hükmüne göre en geç 

30 Kısan tarihine kadar Bakanlar Kurulunca ilân edilmesi 
gereken yaş çay ürünü fiyatlarının 1938-1975 yılları 
arasındaki durumu,tablo 26 de verilmiştir.

ÇA1 YlÜPÜ ALIM FİATLABJ

Tablos 26

Yıllar Yaş Çay Ürünü
Alım Fiatlan(Krş•' K<r)

1938 1341 60
1942-1943 150
1344-1948 180
1949 150-200
1950 1953 160-190
1354 170-210
1955 185-210
1956 195-210 .
1357-1958 250
1959 1965 300
1366-1970 350
1371-1372 4oo
1973 4 5 0
1374 625
1975 750

Kaynak; Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi 1949 

yılma kadar tek fiatla alman yaş çay ürünü,1949-1956 
yıllan arasında Mayıs ayı ürünü düşük,diğer ayların ürünü 
yüksek olmak üzere çift fiatla satın alınmış,1957 yılından 
sonra tekrar tek fiat uygulanmasına dönülmüştür.

Parite fiatmın tarım ürünleri fiatlarmm 
tsdbitinde kriter olarak kullanılmasında bir yılda çiftçinin 
satın alma gücünü devam ettirmesi esası düşünülür.Ülkemizde 
çiftçinin satın aldığı mallara ait sihhatlı indeksler 
bulunamadığından tablo 27 de verilen genel fiat 
indekslerinin kullanılması uygun mütealâ edilmektedir.Buna 
göre 1963 yılı temel yıl, olarak alınarak genel fiat 
indeksi de 100 olarak kabul edilmektedir.



Toptan Eşya Fiatı İndeksi 
(1963=100)

Tablo: 27

Genel Fiat
Yıllar indeksi
1963 100
1964 101.2
1965 109.4
İ966 114.7
1967 123.4
1968 12773
1969 136 0 5
1970 146.7
1971 168.91972 199.3
1973 240.1
1974 311.8
1975 343.2

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayan üudürlüjü.
Parite esasına göre yaş çay ürününün 1973 yılı alın 

fiatının 720 Krş/Kg. 1974 yılı alım fiatının 9=35 Krş/Kg ve 
1975 yılı alım fiatının 10.30 Krş/Kg. olması gerekirdi.

Öte yandan tablo 28 de verilen başlıca tamm 
ürünleri fiatlarının incelenmesi ile çay fiatlarının hangi 
seviyede olması gerektiği hakkında bilgi edinilebilir.

Bazı önemli Tanm Ürünlerinin Fiat İndeksleri: 
(1968=100)
Tablo: 28

Yıllar Çay Buğday Pamuk Ay Çiçeği Pancar T ü t ünFasulye Kındık
1967 100 111 104.0 111.0 104.8 96.1 88.4 94.2
1968 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0"
1969 loo 106.0 106.8 100.6 100.6 80.2 114.4 105.4
1970 100 109.9 125.3 113.8 137.0 89.2 127.5 121.2
1971 114.3 114.7 153.6 122.0 137.0 91.8 151.8 142.3
1972 ĉ

\0
'5t* 
1—1

 
1—

1 119.7 172.6 151.8 137.0 98.3 184.0 146.1
1973 128.6 145.0 270.6 163.4 191.8 143.0 226.2 174.5
1974 178.6 256.3 395.4 262.0 246.6 233.4 340.5 235.5

Kaynak: B.D.İ.E. Türkiye İstatistik Yıllığı 1975
Çiftçinin sattığı başlıca ürünlerin Buğday,Famuk, 

Ayçiçeği,Pancar,Tütün,Fasulye ve Fındık fiatlarının seyri 
tabloda gösterilmiştir.1968 yılı temel olarak alındığında çay 
ürünü fiatları 1972 yılına kadar sadece tütün fiatlarının



B- Alım Biati
1497 sayılı yasanın 24.maddesi hükmüne göre en geç 

30 Kısan tarihine kadar Bakanlar Kurulunca ilân edilmesi 
gereken, yaş çay ürünü fiyatlarının 1938-1975 yıllan 
arasındaki durumu,tablo 26 de verilmiştir*

O A ı  ■ :  ■ ' J  A L I M  F İ  ATLAR;

Tablo: 26

Yıllar
Yaş Çay Ürünü
Alım Fiatlan(Krs/Kg'

1938-1941 6 0

1942-1943 150
1344-1943 180
1949 150-200
1950-1953 160-190
1954 170-210
1955 185-210
1356 135-210
1357 1358 jPs 0
1959 1965 300
1966-1970 j ’ ~ A '

1971-197? 400
1973 f r
1374 628
1975 7 5  c,

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Tablonun, incelenmesinden de görüleceği gibi 1949 

yılına kadar tek fiatla alınan yaş çay ürünü,1949-1956 
yılları arasında Mayıs ayı ürünü düşük,diğer ayların ürünü 
yüksek olmak üzere çift fiatla satın alınmış,1957 yılından 
sonra tekrar tek fiat uygulanmasına dönülmüştür.

Parite fiatınıü tarım ürünleri fiatlarmın 
tedbitinde kriter olarak kullanılmasında bir yılda çiftçinin 
satın alma gücünü devam ettirmesi esası düşünülür.Ülkemizde 
çiftçinin satın aldığı mallara ait sihhatlı indeksler 
bulunamadığından tablo 27 de verilen genel fiat 
indekslerinin kullanılması uygun mütealâ edilmektedir.Buna 
göre 1963 yılı temel yıl, olarak alınarak genel fiat 
indeksi de 100 olarak kabul edilmektedir.



Toptan Eşya  F ia t ı  İndeks i  
(1963=100)

Tablo :  27

Yı l lar
Genel  F ia t  
indeks i

1963 100
1964 101.2
1965 109.4
İ966 114.7
1967 “12374
1968 127.3
1969 136.5
1970 146.7
1971 168.9
1972 199.3
1973 240.1
1974 311.8
1975 343.2

Kaynak:  Ticaret Bakanl ığ ı  Konjonktür  ve  Yayan Müdürlü
Par i te  esas ına  göre  yaş  çay  ürününün 1973 y ı l ı  a l ı r , :  

f i  a t ın ın  720  Krş /Kg.  1974  y ı l ı  a l ım f ia tmın 9 .35  Krş /Kg vs  
1975  y ı l ı  a l ım f ia tmın 10«30  Krş /Kg.  o lmas ı  gerekird i .

Öte  yandan tablo  28  de  ver i len  baş l ıca  tane  
ürünler i  f i a t lamnın ince lenmesi  i le  çay  f ia t lannm hangi  
sev iyede  o lmas ı  gerekt iğ i  hakkında  b i lg i  ed ini lebi l i r .

Baz ı  önemli  Tar ım Ürünler inin  F ia t  İndeks ler i :  
(1968=100)

Tablo :  28

Yı l lar Çay Buğday Pamuk Ay Çiçeği Pancar T ü  t  ünFasulye Findi ]

1967 100 111 104.0 111.0 104.8 96 .1 88 .4 94 .2
1968 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1969 100 106.0 106.8 100.6 100.6 80 .2 114.4 105.4
1970 100 109.9 125.3 113.8 137.0 89 .2 127.5 121.2
1971 114.3 114.7 153.6 122.0 137.0 91 .8 151.8 142.3
1972 114.3 119.7 172.6 151.8 137.0 98 .3 184.0 146.1
1973 128.6 145.0 270.6 163.4 191.8 143.0 226.2 174.5
1974 178.6 256.3 395.4 262.0 24b.  6 233 .4 340.5 235.5

Kaynak:  B .D.İ .E .  Türkiye  İ s ta t i s t ik  Yı l l ığ ı  1975
Çif tç in in  sa t t ığ ı  baş l ıca  ürünler in  Buğday,Famuk,  

Ayçiçeği ,Pancar ,Tütün,Fasulye  ve  F ındık  f ia t lar ınm seyr i  
t ab loda  göster i lmiş t i r .1968  y ı l ı  temel  o larak  a l ındığ ında  çay  
ürünü f ia t lar ı  1972  y ı l ına  kadar  sadece  tütün f ia t lannm



üstünde seyretmiş olup 1974 yılı dahil 1968 den. sonraki 
yıllarda tablodaki görülen ana ürünlerin altında seyretmiştir,,

Ancak çay ürünü alım fiatının Ülkemiz ekonomi 
pol/i ti -ası sebebiyle yakın yıllara kadar devletçe desteklenmiş 
olınas;, son yıllardaki artış seyrinin düşük gibi görünmesine 
sebep olmuştu:- ,

C~ Kura Çay Maliye 1
kuru

skta olmak 
tkilemektedi
ru ç ey m P İ  •

Fi atı
2 i,başta yas çay ürür 
‘/e diğer genel masraf 
rvraf grubu itibariyle

/ o
10

; uyrmk: Çay Suru.; ,o 1 975 Bi? cnçosu
Tabloda bs l i r t f  ic ı iğ i  g ibi  üret im girdileri üç  esas 

gruplarda incelenmiştir.Maliyet Muhasebesinin uygulanmayışı 
girdilerdeki analizlerin yapılmasını kısıtlamıştır.

Kuru çay maliyeti,diğer çay üretici ülkelere kıyasla, 
kişi başına düşen, milli gelirin fazla dolayısıyla hayat 
Standardının • daha yüksek olduğu ülkemizde daha pahalı dır..

Maliyet ftatlarının dış ülkelerde daha düşük olduğunu 
kanıtlayan Yurt dışı satış fiatları tablo 30 da verilmiştir.

YURT DIŞI SATIŞ FİATLARI
Tablc: 30

Kaliteli Çay Orta Kaliteli Çây Düşük Kaliteli Ça
Yıllar
1974 23.72 19.55 16,77
1975 22.57 20.22 17.16
1976 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.

Genellikle kâra dönük özel sektör anlayışıyla 
faaliyet gösteren ülkelerde;emek ve yaş çay ürünü birim 
fiatlarının düşüklüğü maliyetin düşük olması sonucunu 
doğurmuştur.



Maliyetin ucuz olması satış fiatlarınm düşük seviyede 
seyretmesinde başlıca amil olmuştur.

D- 7,uru Çay Satış Fiatı
Çay 1973 yılına kadar Tekel Genel Müdürlüğünce 

üretilip yine aynı kuruluş tarafından pazarlanmaştır. 1973 
yılından scnra ise üretim Çay Kurumuna geçmiş pazarlamanın 
da yine Tekelce yürütülmesine devam olunmasında yarar 
görülmüştür.Pazarlamaya dair şartlar Kurum ile Tekel 
arasında bir protolcolla belirlenmiştir.

Bu protokola göre kurunca üretilen,paketli çaylar 
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Baş Müdürlüklere gönderilmekte, 
burada pazarlama masrafları ile vergi ve resimler ilave 
olunarak bayilere devrolunmakta ve bayilerce de % 6 kadar 
bayi kârı ilave edilerek tüketicilere intikal ettirilmektedir

Değişik harman kalitelerinin farklı ambalaj ve 
markalarla Tekel'e ve üreticiye satış fiatları yıllar 
itibariyle tablo 31 de gösterilmiştir.



ÇAY SATIŞ F T ATLARI

Tablo: 31

rekele 
Satış Ti a'i 
T l .^Kg.

Tüke tieiye 
Satış Fia'i 
 '1'1,/Kk.

atı

jlİcs t ra 
K»Turist 
Al 11n.bas 
? l»e  Turist 
0 ıimhuriy e t
i '  3  i  İ  Z

•İs ıra
(j\; r,*i p ■!

2 O  50
3Bİ5C 
56  o 50
;>o  ')
70.  00  
47 = 50

38 50 
47 , 50 
33-50 
56.50. 
70.00 
33 .,00 
43 „ 00 
56 ,50

1974

35 =  00 
45 =  00 
65-00
45,00 
80 .  00 
55 =  00

35 =  00' 
45 =00
55 = 00 
45 = 00 
b  5  e  00  
80-00

00

5=50
6-50
8-50

r. r\
lO.OO 
7 =  50

5 ,5U
6 S  o  
7İ50 
6 =  50

ı  0 -00
?  -  00

-.,,30

88  -
-  3«00  
3-8 o 50

•  t  !  r ,  8  0 '  
• ı  0  O

8,00

8, r

Dnrnl  i  1
iw i i iüC .L^y s
Y.Rize  
Y =K »ÜJur i s t  
Yeni  f i l i z

/  i o -0
56.50  
56  = 50  
86 -  00

70.00  
5 0 =  00 
90.00 
65.00 
65.00 

100.00

.1 0,40 
6 »88 
12,80 

8  = 50  
8  = 50  
14-00

Bir  İk t i sad i  Devle t  Teşekkülü  o lan  ve  ver iml i l ik ,  
kâr l ı l ık  prens ip le r iy le  ça l ı şmas ı  yasa  zorunlu luğu  o lan  çay  
Kurumu son  y ı l la rda  yur t  i ç i  çay  sa t ı ş la r ından  da  zarar  
e tmeye  baş lamış t ı r .

Yı l la r  i t ibar iy le  or ta lama mal iye t  ve  (Teke le )  sa t ı ş  
f ia t la r ı  i l e  bu  f ia t la r  a ras ında  husule  ge len  fa rk la r  
t ab lo  32 de  gös te r i lmiş t i r»



Yıllar

ORTALAMA MALİYET VE SATIŞ FİATLARI 
Tablo: 32

Ortalama Ortalama 
Maliyet Piatı(Kg) Satış Fiatı(Kg) .Kg-Kar-Zarar

1966 19.11 41.06 +21.95
1967 20.62 41.51 +20.83
1968 21.34 41.77 +20.43
1969 22.25 42.03 +19.78
1970 24.68 42.01 +17.33
1971 28.07 42.30 +14.23
1972 30.16 38.00 + 7.84
1373 32.15 33.10 + 6.95
1974 44.44 43.60 - 0.84
1975 56.92 47.12 - 9.80

K aynak: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 fiatlan verilmiştir,

Çayın piyasaya arzı yıllardır belirli markalar 
altında yapılmakta olup zaman zaman kaliteye göre fiat 
ayarlamaları yapılmaktadır.Çayın lüzumlu tüketim maddeleri 
arasında bulunması fiatların hükümetin denetimi altında 
tutulmasına sebep olmaktadır.

Devletin üretici ve tüketiciyi destekleme amacı ile 
fiatlara müdahale etmesi sonucu monopol piyasada fiat 
teşekkül kurallarının tam işlemesine imkan vermemektedir.

8_ İstihdam Durumu
Sektörün bünyesinde- 657 sayılı kanun gereğince 

ortalama olarak 1973 de 494, 1974 de 791, 1975 de 973 ve 
1976 da 10&5 personel istihdam edilmiştir. .

Genel Müdürlük çay üretim İşletmeleri,paketleme 
fabrikaları,Çay Araştırma Enstitüsü ve Atölyeler Müdürlüğü 
bünyesinde 1475 sayılı iş kanununa tabi statüde suresiz iş 
akdi ile hizmet veren daimi işçi miktarı 7882 adettir.Bu 
personel İşletme faaliyetlerinin devani için temel 
hizmetlerin ifasında,teknolojik uygulamanın yönetim 
kadrosunda,kuruçay tasnif,ambalaj sistemlerinde,tesislerin 
c '  . ve onanmanda,nakliye hizmetlerinde hizmet 
ve m »edirler.



Öte yandan İşletmelerden,kampanya dönemleri boyunca 
iş hacmine paralel miktarda istihdam edilen muvakkat işçi 
sayısı iş hacminin en yoğun olduğu devrelerde 29976 adete 
ulaşmaktadır.

Daimi ve muvakkat işçilerin %80 i yaklaşık olarak 
Doğu Karadeniz şeridindendir.

Son üç yıl içinde iş talepleri; bölgedeki işsiz 
miktarının sürekli olarak artışı nedeniyle yükselmiştir.

Program kadroda 1378 teknik eleman amaçlanmışken 
temin edilebilen miktar bu sayının ancak dörtte birine 
yaklaşabilmiştir.

Memur personelin öğrenim durumları tablo 33 de 
verilmiştir*

Tablo: 33

Memurların Öğrenim Durumları 1974 1975
Yüksek Okul
Ziraat Fakültesi 55 56
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 62 80
Diğer Fakülte ve Yüksek Okul 66 97

TOPLAM 183 2 3 'J

1;. * ve dengi okut.
9. 113

j tij, :i l. Enstitüsü A' y j
)iğex dengi okul -50 289

TOPLAM 388 495
Ortaokul 178 165
İlkokul 145 149
Belgesiz 3 0

TOPLAM 326 337

GENEL TOPLAM 897 1065
Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün kuruluşuna kadar Çay 
Araştırma .Enstitüsü çay tarım ile ilgili bütün konularda 
çalışmalar yapmakta idi.Bir taraftan tarımsal araştırma 
proje çalışmaları yürütülmekte diğer taraf tein bu 
çalışmalardan elde edilen bilgiler bölge teşkilatındaki
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görevli teknik elemanlarla üreticiye ulaştırılmakta, bu 
meyanda eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülmekteydi.

Dikim alanının genişlemesine paralel olarak teknik 
eleman varlığının artmamış olması çalışmaların devamını 
zorlaştırmış ve istenen hedeflere ulaşmayı engellemiştir.

Ancak şurası muhakkaktır ki Doğu Karadeniz Bölgesine 
çayın yerleşmesi 1924 yılından beri çeşitli isimler altında 
görev^yapan bu Enstitüde çalışanların gayret ve 
fedakârliklam ile olmuştur.

Enstitüye bağlı Üç bölge amirliği ve 15 bölge 
memurluğu Çaylık kayıt ve Sicil ruhsatlarının tutulması ve 
takibi işini de yürütmüş ve sadece 1964-68 yıllan arasında 
dikim alanına düzenli yayılmış 72 demonstrasyon çalışması 
ile yayım faaliyetini sürdürmüştür.

Çay Kurumu Kanunun çıkacağı söylentilerinin ağırlık 
kazandığı 1969-70 yıllarında Çay Araştırma Enstitüsünün mali 
olanakları bağlı olduğu Tarım Bakanlığınca kısılmış,teknik 
eleman tayini durdurulmuş ve bazı teknik elemanlara aynime 
olanağı sağlannıştır.Bu durum 1.3.1973 tarihine kadar devam 
e tmiştir.

1.3.1973 den itibaren her geçen yıl teknik eleman 
varlığı azaltılan Enstitünün bölge teşkilatı da görev 
mahallerindeki fabrikalara devrolunmuştur.

Devlet-Üretici ilişkileri arasındaki anlaşmazlıklarda 
yasal olarak hakemlik yapması gereken Çay Araştırma 
Enstitüsünün bu görevi,Çay Kurumlunun kuruluşuyla sona ermiştir

Yetki ve sorumluluğu,çalışma alanı geçmiş dönemde 
yasalarla belirlenmiş Çay Araştırma Enstitüsünün bugün nasıl 
bir çalışma düzeni içerisinde,hangi hedeflere dönük 
çalışacağı henüz belirlenememiştir.

Kurumun içerisindeki hizmet biçimi saptanamadığından 
Enstitü kadrolarının hizmete dönük bir şekilde doldurulması 
ve dolayısiyle Bilimsel çalışmalara ağırlık kazandırılması 
sağlanamamaktadır.

Halen Enstitüdeki 7 Müdürlük kadrosundan sadece biri 
ve 10 Uzmanlık kadrosundan yine sadece biri doludur.

Çay Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde; çay tarım 
politikasını tesbit etmek,çay üretimini plânlamak,çay' tarım 
ile ilgili soranlara çözüm bulmak,diğer kısım ve. kuruluşlarla 
ve üreticilerle ilişkiler kurmak ve çay alım esaslarını 
belirleyerek uygulamasını yürütmek Tarım Dairesi 1 
başkanlığının görev kapsamı içine girmektedir.

Çay konusunda ana mesele çay tarımı ve tarıma ilişkin 
sorunların hallidir.Teknolojiye ferahlık ve kolaylık 
getirecek birçok faktör çay tarım tekniği ile yalcından 
ilgilidir.

Kurumun ana faaliyetini içeren iki dairesinden biri 
Çe” Tarım Dairesidir.



Teorik kadro durumu görevinin önemi ve ağırlığı ile 
orantılı bulunmayan Çay Tanm Dairesinin elde mevcut 
kadroların dahi doldurulamaması nedeniyle hizmet verimi 
düşmektedir.

Bugün 500 bin dekarın üzerinde her çaylıkta görevini 
sürdürmek durumda bulunan bu Dairenin elde mevcut olanaklar 
çe~ resinde görevini başarıyla sürdürmesi mümkün 
görünmemekte dir.

1975 Yılı itibariyle Çay Tarım Dairesi Başkanlığının 
İdareci Seviyesindeki Kadro Durumu ve çalışan Eleman sayısı 
A rgıda ;österilmiştir.

Daire Başkanı 1 Ade t-Dolu
Çay Tarım Bölge Müdürü 12 Adet-3 Adet Dolu
Çay Girdileri ve Tedarik Md, 1 Adet-Boş
Çaylık Sicil ve Ruhsat Md. 1 Ade t-Boş
Etüd ve Değerlendirme Müdürü 1 Adet-Boş
Üretici ile İlişkiler Müdürü 1 'Ade t-Dolu
Uzman (Z,Yük.Müh) 17 Adet-Boş
Çay Bölge Tanm Müdür Yrd. 12 Adet-Boş
Ayrıca Fabrikalar bünyesindeki bu Daire Başkanlığın

görevini yürütmekle yükümlü olması gereken 32 adet Çay Bölge 
Teknik Şefi kadrosundan 5 adeti,64 Kısım Şefliğinden sadece 
1 adedi, 593 Çay Eksperin Tarım Teknisyeni kadrosundan 287 
adedi dolu bulunmaktadır.

Esasen Tarım Dairesi Başkanlığının kadro durumu ve 
çalışan eleman sayısı izlendiğinde,Kurumun teknik eleman 
temi linde çekmekte olduğu güçlük daha belirgin bir biçimde 
ortaya çıkmaktadır.

Çay üretim İşletmeleri ve paketleme fabrikaları 
kuruluş gayeleri ve fiili hizmetleri gereği mal üreten 
işletmelerdir.

Mal üretimi için gerekli hizmetlerin 7İ75 i teknolojik 
uygulamayı gerektirmektedir.

Bu amaçla işletme norm kadrosu ve yönetim 
organizasyonuna göre yeterli miktarda eleman temini cihetine 
gidilmelidir.

Teknisyen Seviyesindeki diğer teknik hizmetler 
işletmelerde Malcina ve İnşaat Teknikerleri ile Tarım 
Teknisyenleri tarafından yürütülmektedir.Bugün istihdam 
edilenler miktar bakımından yeterli değildir.Ancak teknolojik 
uygulamada mutlak gerekli olan teknik elemanların ve 
özellikle Tarım Teknisyenlerin Kuruma alınmaları sırasında 
son yıllarda çeşitli zorluklar çıkarılıp tayinleri 
yavaşlatılır»hatta saman-sanan durdurulurken lüzum ve



ihtiyaçları çor tartışmalı genel idari hizmet personelinin 
istihdamına ön-, ,-lik verilmekte,ağırlık kazandırılmakta, 
janılacak iş ile personel arasında kurulması gerekli 
aengeden herısı biraz daha uzaklaşılmaktadır.

Katta bünyesinde kalifiye işçilik hizmetleri yaş 
yaprak raübajaa ekipleri hariç genellikle daimi kadrolu işçiler
tarafından yapı İmal: tadır.

kalifiye işçilik hizmetleri
a) Yaş yaprak alım hizmetleri
b) Tesislerin onarım ve bakım ve faaliyeti idame 

s.birse hizmetleri
c) Teknolojik uygulama hizmetler:
d) Bürolarda kâtiplik hizmetleridir.
( a)Grubundaki kalifiye personel eksper ,1cayı tçı ve 

kantarcı'dan ibarettir.
(b)ve (c) grubundaki personel ustabaşı,postabaşı,usta, 

usta yardımcılarıdır.Bu personele ayrıca kalifiye eleman 
ücreti ödenmektedir.

Çay üretim işletmelerinde çayın imalatı sırasında 
tasım'’ hizmeti büyük önem arzetmektedir.Taşıma ve benzeri 
sıra işçiliğinde düz işçiler görev almaktadır.Bu işçiler 
sınıfları içinde her türlü işte çalıştırılırlar.

işletmelerin iş saatleri 3 vardiye esasına göre 
düzenlenmiştir.

Yönetici ve memurlar normal mesai saatlerinde hizmet 
verirler.Mutlak zorunluluk bulunmasına rağmen üç vardiyada da 
teknik uygulayıcıyı yönetici bulundurma imkânı henüz 
sağlanamamıştır.

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

Saat ücreti ile çalışan işçi sayı ve ücret durumları 
tablo 34 de verilmiştir.

Sil Al A DURUMU İTİBARİYLE İŞÇİ MİKTAR ve ÜCRETLERİ (1976) 
Tablo: 34-

Sınıflar
Taban Üret i 
(Saat)e TL.)

Tavan Ücreti 
(Saat) TL.)

Ortalama 
(Saatle TL.)

111 950 23.58 16.54
IV 983 24.15 16.99
V 1014 24.81 17.47

'/I 1047 25.09 17.78
Vll 1070 25 . 58 18.58

Kaynak: 1976 Vll/11 dönem toplu iş sözleşmesi.



kampanya dönemi süres ince ve  i ş ler in  yoğun,  o ld '  
döne:  zerde i şç i lere  Hafta  tat i l inde çal ı ş t ı r ı lmakta  ve  
fazla  ça l ı şma yapt ır ı lmaktadır .

9-  Mevcut  Durum ve Tıkanıkl ıklar :
1)  İkl im,toprak durumu ve coğraf i  bakımdan do'u  

s  oranlar :
Ülkemizde yukarıda  da  arzedi ldiği  şeki lde  as ı l  manada 

çay tar ımının baş ladığı  1939 yı l ında ber i  b irçok yasalar  ve  
kararnameler le  yeni  çayl ık  a lanlar ın tes i s ine  iz in  ver i lmiş  
ve  geçen 35-40 yı l  içer i s inde çay tar ım alanı  miktar ı  büyük 
bir  hız la  artarak bugünkü geniş  s ınır lara  ulaşmışt ır .

Baş langıçta  çay tar ımı  her  tür lü  teknik icablara  
uyularak yürürken dikim alanı  miktar ı  geniş ledikçe teknik 
esas lara  uyma zayı f lamış ,eği t im ve kontrol  g i tg ide  
azalmı  ı ş t ı r .

Çayl ık  tes i s inde üret ic inin teknik usul lere  
uymamasının yanında habers iz  ve  teknik tar ım elemanlar ına  
danışmadan çayl ık  tes i s  etmeler i  bugün dahi  a l t ından 
kalkı lamayan kayıt , ruhsat , s ic i l  ve  sözleşme gibi  mevzuata  
i l i şkin problemlerle  karş ı laşmasına neden olmuş ve  bazen de 
e lver işs iz  şart larda  çayl ık  tes i s  etmekten ötürü"  üret ic i ler  
m arara  uğramı ş t ı r .

Geçmiş  yır larda  tutular ,  kayı t  j  
o t ; ,  mnamele r  ve yenine.  yapı lan  ö lçüş !

Günümüze kadar  tar ımsal  plân]t  
ekonomimiz içer inindo.tar ım ürünler in;  
yet i şebi leceği  a lanlar  ve  ekonomik ole  
bel ir lenemediği  g ibi  tutar l ı  b ir  ta lar  
sürdürülememişt i ıy

Doğu Karadeniz  bölges inin bir  çok yerinde çok kez 
olumsuz yönden rapor  ver i lmiş  bulunan a lanlarda çayl ık  
tes i s ine  iz in  ver i lerek ikl im ve toprak şart lar ı  bakımından 
uygun olmayan sahalar ın dahi  dikim alanı  içer i s inde 
a l ınması  zor lanmışt ır .

Çay plantasyon a lanı  içer i s inde kalan fakat  tes i s  
edi l i rken teknik icaplara  uyulmadığı  iç in  bugün birçok .  
problemler  doğuran taban suyu yüksek dere  yataklar ında,  
toprak derinl iğ i  çok sathi  o lan çok meyi l l i  tepe ve  
yamaçlarda,çok sert  ve  soğuk rüzgârlara  açık  yer lerde çayl ık  
tes i s  edi lmişt ir .

Ülkemizde;  baş langıçda bir  a i le  z iraat i  o larak 
düşünülen çay yet i ş t i r ic i l iğ i  toprak nüfus  dengesinin 
bozulmasından ötürü mânasını  kaybetmişt ir . -

Bugün 0-5 dekar  büyüklükdeki  i ş letmeler in sayıs ı  
toplam üret ic i ler in  £85,3  ünü te şki l  edecek kadar  fazla  
olmakla  kendi  kendine yeter l i  ve  .ekonomik anlamda bir  a i leye 
geçim sağlayabi lecek büyüklüğün al t ına  inmişt ir .

. ü ri-l y OK S u İl
i l  ekonomik 

ürün çeş i t  
ulat  nol i t i :

o lan
olarak:

: as ı  da



Bu durum çay tar ımında çok önemli  o lan i şgücünün diğer  
sektörlere  kaymasına dolayıs ıyla  toprağa  bağlanma eği l iminin 
zayı f lamasına tedbir ler in uygulanmamasına sebep olmaktadır , ,

2)  Üret im Sis temi  ve  Doğurduğu Sorunlar :
ülkemizde 1339 yı l ından i t ibaren gerçek anlamda,çay 

tanm baş lamışt ır . i lk  tes i s ler in  yapı ldığı  y ı l larda  teşvik  
maksadıyla  ver i len tes i s  kredis inin yer inde kul lanı l ıp  
kul lanı lmadığı  çok s ıkı  şeki lde  kontrol  edi lmiş  ancak çay 
a lanlar ının "geniş let i lmesi  c ihet ine g idi ldiğ inde kültürel  
tedbir lere  gereken önem veri lememişt ir .Daha sonra  3788 
sayı l ı  yasa  ve  buna ek 5748 sayı l ı  çay kanununun tatbikine 
a i t  yönetmel iğ in yürürlüğe g irmesi  i le  tar ımsal  tedbir lere  
uyma zorunlumu s ıkı  b ir  şeki lde  takip  ve  kontrol  edi lerek 
sürdürülmüştüro îüüteakip yı l larda  ve  bi lhassa  son 10-15 yı l  
içer i s inde çay dikiminin hız la  artması  yanında diğer  bazı  
sebeplerden ötürü gerekl i  teknik hususlara  dikkat”  
edi lememişt ir .

Dikimden haşata  kadar  üret imin her  safhas ında 
noksan ve  yanl ı ş  uygulamalar  bugün birçok sorunlar ın ortaya 
ç ıkmasına sebep olmuştur .

Çayl ık  tes i s inde çok önemli  o lan arazinin en az  
120 cm geniş l iğ inde teras lanması  zorunluluğuna çoğunlukla  
uyulmamış  ve  çok dar  olarak yapı lan set ler  zamanla  tahrip  
olmuş ve  çay ocaklar ının kökler i  aç ıkta  kalarak bes lenme 
düzenler i  bozulmuştur .Tes isde  mutlaka ver i lmesi  gereken 
ahır  gübres i  ya  hiç  ver i lmemiş  yahut  da  bes in değeri  çok az  
olan iyi  muhafaza  edi lememiş  hal iyle  ver i lmişt ir .

Bugüne kadar  Ülkemizde kurulan çayl ıklar  tohumla 
tenis  e  d"  l „ , i ş  t  i r .Çay bi tkis inde çok büyük oranda görülen 
yabancı  tozlaşma sonucu elde  edi len tohumlarla  kurulan 
çayl ıklar ,Çin varyetes i  hakim olmak kaydıyla  çeş i t l i  
karakterde t iplerden meydana gelmişt ir .  Bu tabi i  melezmenin 
sonucunda ortaya ç ıkan yeni  t ip ler in büyük kısmı  kal i te  ve  
ver im bakımından düşük değerlere  sahipdir .Tohumla üret i len 
bu çayl ıklar ın değiş ik  zamanlarda sürgüne kalkma 
kabi l iyet ine sahip ocaklardan kurulmuş olması ,hasat  
yönünden çeş i t l i  zor luklar  doğurmaktadır .Bu durum üret ic i ler i ,  
çayl ıklar ında engeç süren ocaklar ı  bekledikten sonra  
ürününü toplama eği l imine sürüklemekte  ve  dolayıs iyle  ürünün 
f iz iki  vasf ı  beklemekten ötürü giderek bozulmaktadır .

Çayl ıklar ımızın tohumla üret im sonucu ortaya ç ıkan 
değiş ik  karakterdeki  t ip lerden oluşmuş bulunması  kültürel  
tedbir ler in uygulanmasında da  üret ic iye  zorluklar  
ç ıkarmaktadır .

.Çay yet i ş t i r ic i l iğ inde en önemli  unsurlardan bir i  
o lan gübreleme konusunda üret ic inin gereken gayret i  
göstermediği  g ibi  çoğu kez yanl ı ş , ters  uygulamalar  dikkat i  
çekmektedir .

İ lk  tes i s  y ı l lar ında ver i lmesi  ı srar la  tavs iye  
edi len konpoze gübreler  ve  özel l ikle  kök gel i ş imini  
etki leyecek fosfor lu  gübreler  kul lanı lmamaktadır .



Dekara 3-4 yılda bir 3-4 ton. hesabıyla verilmesi 
gereken ahır gübresi ya hiç verilmemekte yahut da besin 
değerini kaybetmiş • bir halde verilmektedir.Çoğunlukla 
üreticiler evlerine en yalcın olan çaylıklara gübreyi vermekte 
ve diğer çaylıklara hiç denecek kadar az gübre vermektedirler.

Ahır gübresinin az kullanılmasının yanında bilhassa 
bazı yörelerde aşırı şekilde ticari gübre kullanı İması 
eğilimi mevcut olup bu durum çay topraklarının elverişliliği, 
üzerinde olumsuz etki göstermektedir.

Devamlı alarak amonyum sülfat gübresi ile gübrelenen 
çaylıklardasahır gübresinin de kullanılmamasının sonucu, toprağın su tutma kapasitesi,havalanma-ve mikro organizma 
faaliyeti ve besin maddelerinin yarayışlılığı azalmaktadır.

Ticari gübrenin miktarının yanı sıra çaylıklara 
verilme biçiminde de hatalı uygulamalara çok sık 
rastlanmaktadır.işin kolay tarafı seçilerek•gübrenin çay 
ocakları arasına serpilmesi gerekirken üstten rastgele serpme 
yapılmakta,bitkinin zararına sebebiyet verilmekte,bir örnek 
o ağı tim yapılmadığından gübreden beklenen fayda tam olarak 
sağlanamamaktadır.

Son 10 yıl içerisinde çay dikim alanımızda tüketilen 
ticari gübre miktarları ile ihtiyaç duyulan ticari gübre 
miktarları tablo 35 de verilmiştir.

TİCARİ GÜBRE TÜKETİMİ
Tablo: 35

Yıllar
ihtiyaç duyulan 
A.Sülfat (Ton)

Bölgede satılan 
Azotlu gübre(Ton) i ark

1966 28.673 46.772 + 18.099
1967 31.507 69.187 + 37.680
1968 35.284 68.900 + 33.616
1969 37.180 62.277 + 25.097
1970 38.690 69.461 + 30.771
1971 40.025 (Bulunamamıştır) -

1972 ■■ 42.559 72.204 4* 29.645
1973 44.850 60.473 4* 15.623
1974 46.650 57.000 4- 10.350
1975 47.152 45.036 - 2.116

Kaynak: Çay Xur,T.Z0D. Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü.
Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi kullanılan 

ticari gübre miktarı çok yüksektir.Ancak,çay için tahsis
edilen gübrenin tavsiye edilen miktarın üzerinde



kullanılmasının yanı sıra çaydan başka bitkilere de gübre 
verilmesi sebebiyle gübre tüketim rakamları yüksek 
görünmekte dir.

Çaylıkların ilk tesis yıllarında ve budama yapman 
zamanlarda gerek yabancı ot mücadelesi bakımından olsum vs 
gerek verilen ahır gübresinin toprağa karıştırılması 
maksadıyla olsun çok hafif olarak yapılması gereken çapa lama 
işleri bazı bölgelerde çok derin ve çay köklerine zarar 
verecek şekilde uygulanmaktadır.

Diğer bitkiler için yeterli arazi çoğunlukla 
ayrılmadığı için çay bahçelerinde çeşitli meyva ağaçlaı.L, 
mısır,kara lahana ve diğer sebzeler yetiştirilmek suretiyle 
toprak aşırı .şekilde sömürülmekte,çayın besleme şartları 
kısıtlanmaktadır.

Çay yetiştiriciliği içinde en fazla ihmal edilen ve 
fakat aslında ürünün kalite ve miktarı bakımından en önemli 
unsur olan işlem budama işlemidir.

Çaylıklarımızda budama birçok nedenlerden ötürü az 
yapılmakta ve yapılan bu budamaların da normal zaman., devre 
ve usûlle yapılmadığı hatta budama yerine ikame edilmek 
üzere zaman zaman çaylıkların yakılması gibi, çok ters 
uygulamalara da gidildiği görülmektedir.

Budamanın verimini artırıcı tesiri yanında taze ve 
tomurcuklu sürgünlerden ötürü ürünün kalitesi üzerinde 
olumlu etkisi vardır.Budanmayan çaylıklarda verim gittikçe 
düşmekte,taze,körpe tomurcuklu sürgün sayısı azalmaktadır. 
Bilhassa çaylık alanımızın büyük bir çoğunluğunu meydana 
getiren sık dikimli çaylıklarda budamanın az yapılması,alt 
yaprakların havalanma ve beslenme yetersizliği sonucu 
sararıp dökülmesine,ince dalların talba yüzeyine çıkamadan 
kurumalarına,ocakların cılız ve çalılaşmış dallardan ibaret 
olmasına sebep olmaktadır.Çoğunlukla budama yerine tatbik 
edilen çırpma ile ocakların toplama tablası üzerinde 
bulunan az sayıdaki yapraklar da kesilip atılmakta ve çay 
ocakları yaprağını döken çalı nebatları gibi kış aylarında 
çıplak halde kalmaktadır.Bu uygulama ocağın verimini azalttı 

. gibi çay ocaklarının ekonomik ömrünü kısaltmakta ve 
kör sürgün oranının artmasına sebep olmaktadır.

Budamanın;verimi artırıcı önemli bir tedbir olmasına 
rağmen kötü yapıldığında faydası çok azalmaktadır.Bu bakımdan 
budamanın teknik esaslara uyularak yapılmasının büyük önemi 
vardır.Çaylıklarımızda çok az nisbette yapılan budamalar 
hatalı olarak,çoğunlukla,işin kolaylıkla yapılması yolu 
tercih edilerek budama bıçağı yerine ya makasla yapılmakta 
yahut bıçakla yapılsa dahi dallar odun keser gibi yukarıdan 
aşağıya.yurularak kesilmekte dolayısiyle çay ocakları,açılan 
yaralardan ötürü,zayıf düşmekte,cılız ve güçsüz sürgünlerden 
dolayı budamadan beklenilen fayda sağlanamamaktadır.

Mubayaa ve ürün bedelinin ödenmesi sisteminin 
yanlışlığından doğan,Mayıs ayı ürününü aldıktan sonra yapılan



budamalar terk edilmiyen kötü bir alışkanlık olup bitki 
fizyolojisine aykırı.çaylığın ekonomik ömrünü azaltan 
yanlış bir uygulama olarak devam etmektedir.

Görülen, bu hatalı uygulamalardan ayrı olarak 
budamadan sonra yapılan ilk hasatta çaylıklarda tabla 
teşkili hususuna hiç uyulmamakta dolayısiyle verim 
düşmektediv.

V u. -
ve üreticilf 
ve tamamınır 
tablo 36 da 
az ortalama

İLLER T.

ularının 4-5 yılda bir budanması gerektiği 
u- yıl çaylıklarının 1/5 inini münavebe ile 
la kolayca budanabilmesi önerildiği halde 

.-öldüğü gibi 1975 yılında budanan, alan çok
iImuştur,

, -RİYLE BUDAİLO ÇAYLIK AlAIi ve AVAHS MİKTARI 

Tablo: 3o

iller

nara: 
Göre 
ması 
I.Iik t

rnameye
Buaan-
gereken

.(Dek)
Budanan
Alan(üek)%

Budama Yapan 
üretici
T'î’vV’î’i.ı-u-v o © yo

Verilen
Budama 
Avansı( Tl) 77

Ri ze 69 ,300 29,585 6,37 24.458 31,3 874.615 56,4
îrab son 18 ,500 6,743 6 93 5 .322 17,6 23.750 2,.
A rtvin 0 200 1,320 2,ş3 952 9,0 108.500 10,'
i i re sun-0- rrtıx ii 200 350 5 .2,1 7 ,240 14,6 4.860 Cu
I 0 ? L A M 1.00 ooo 38- -94 7 . .. 7:2 .012 25 ,0 ] .,011,725 uCÇ

:.y nak
m

ı ,  732  kadar  o j . ? r  
t jplam çaylık alem 
budamal ara arara ?- 
:ekar çaylık saha 

7,66 sı ve bıu.ar. 
t utmakta dı r, 19 7 5 y 
Çay Kurumu Genel L 
avans çoğunlukla 
tarafından kullan.;

skikiyle 
; re 11 c i 

1/ 5> o]

alında
32.012 kadarı 

n; çaylığı 
:. an c ak 3 8«A 9 4 

tODİam alanın 
e % 3S,5 ini 
dsa a av an s ı ol ar ak 
Tl.verilmiş ve bu 
re ticiier

aş
Pİ 1

olarak 6-7 aylık v 
üretim masraf1arı u  e r

ı . v e no run. i arı i
sat eigsr sütün ürünlerden farklı 

domu boyunca devam etrru-kte ve 
a de valama olarak (625 gibi 

büyük bir yekûn tu .maksadım.
Nüfus-toprak dengesi; iği sebebiyle çay 

bölgesindeki işgücü daha kâri: başka sektörlere kayarken 
çay tarımında açılan iş potansiyeli çevre illerden temin 
edilen tarım işçileriyle karşılanmaktadır.Çay hasadında 
yaratılan izdiham dönemlerinde noksan kalan işgücünün



Yanında haşat ın  ,yaş  çay ürünü üret im masraf lar ı  içer i s inde 
büyük bir  paya sahip olması  çay üret ic i ler ini , son yı l larda  
toplamanın e l le  yapı lması  yer ine değiş ik  t ip  makineler le  
ve  bi lhassa  makasla  yapı lmasına doğru i tmişt ir ,Çay üret ic i ler i  
yönünden çok kâr l ı  g ibi  görünen ürünün 5-8 toplayıc ı  yer ine 
bir  kiş i  i le  a let  kul lanı larak haşat ı ;çok bozuk evsafda  çay 
haşat ının yanında ocaklar ın tabla  yüzeyindeki  f i l iz ler in  m 
henüz açmakta  olan tomurcuklar ın zamansız  koparı lması  ve  
diğer  sürgünler in makasla  s ıkış t ı r ı larak,ezi lerek 
kes i lmesinden ötürü i ler iki  sürgün dönemlerinde ortaya ç ım-.n 
zarar lara  sebebiyet  vererek as l ında üret ic i ler in  a leyhine 
olmaktadır .

ürünün el le  haşat ında da  Ülkemizde birçok yanl ı ş  
hata l ı  uygulamalar  görülmektedir .Tohumla tes i s  edi len 
dolayis iyle  farkl ı  karakterde t ipler in bulunduğu çay 
bahçeler inde ocaklar  hasat  normuna uygun standart  da  ürür  
ayni  zamanda oluşturmamaktadır lar .

Bu bakımdan kabul  edi len ürün normuna gelen 
sürgünler in toplanması  yer ine çoğunlukla  bütün sürgünler :  
sürmesi  beklenmekte  ve  fazla  büyümüş kart laşmış  sürgünü:  
koparı lması  iç in  ocaklar ın yolunması  c ihet ine g idi lmekte  
bu suret le  hasat  ş ı ras ında dal  ve  dalc ıklara  zarar  
ver i lmektedir .Üret ic i ler  yüksek i şç i l ik  ücret i  ta lep eden 
tcpla ia  İ şç i ler inden daha fazla  yarar lanabi lmek iç in yukarda 
izah edi len şeki lde  ocaklar ı  yolarak ve  sürgünler i  
hırpalayarak hasat  yapmalar ı  konusunda hoş  görü 
içer is indedir ler .

Sonuçta ,böyle  toplanan yaprak yığınının at ı lması  
yer ine a l ım yerler inde sat ı lmasına gayret  sarfolunmaktadır

Ülkemiz şart lar ında çay ürünü haşat ı  , I î i saa  ayı  
sonlan i le  kayış  ayının i lk  yar ıs ından Ekim’in sonlar ına  
kadar  devam eder .Bu süre  zarf ında 3-4 sürgün devres i  vardır .  
Sürgün devreler i  içer i s inde s ık-s ık  ( toplam olaral :  15-20 iefa)  
tor lanması  gereken çayl ıklar ımız  her  sürgün devres inin 
sonunda bir  defada yanı  yı lda  3-4  defa  da  hasat  edi lmektedir ,  
S ık-s ık  toplama yapı lmaması  bir  başka deyimle  ocağın 
f izyoloj ik  olarak tahrik  edi lmemesi ,koltuk gözler inden bir  
kısmının sürgün oluşturmamasına sebep olmakta  ve  bu suret le  
f i l iz  ver imi  düşmektedir .

Yı l lar  ve  yı l  içer i s inde aylar ,hatta  ay  içer is inde 
günler  i t ibar iyle  ver im düzenl i  b ir  dağı l ım göstermektedir .  
Bunu etki l iyen en önemli  unsur  ikl im koşul lar ımızdır .

ik l im koşulunun özel l iğ inden ötürü meydana gelen 
düzensiz l ik  hasat  ve  a l ım s i s temindeki  kötü a l ı şkanl ık  ve  
uygulamalardan ötürü artmak tadır .  Yukarı  da  anlat ı ldığı  g ibi ,  
azal t ı lan hasat  sayıs ı  ürünün bel l i  k ısa  dönemlerde 
bir ikmesine sebep olmaktadır .

Yı l lardan beri  çay a l imianna baş lanacağı  kampanya 
dönemi önceler inde ve  a l ımın baş ladı  ; ı  i lk  günlerde çaya 
dair  yasa  ve  yönetmel ikler in tam olarak uygulanacağı  ve



ü-rünün r mu standardına gere alınacağı bildirilmektedir.
Ancak bv _fadelerin sözde kalacağı zamanla kararlılığını 
y i t i r e c t ı  bir hafta yahut on günlük ilk dönemden sonra 
normda taviz verilmesine başlanacağı,ilk günlerde evsafı 
bozuk diye alınmamak istenen çayın daha sonraları alman 
çaylara kıyasla tercih edilecek nitelikte olacağı artık 
öğrenilmiştir.

Ürün standardına gösterilen titizliğin zamanla önemini 
kay. 'deceği bilindiğinden hasada geç başlanmaktadır.

Esasen üreticilerimiz çay haşatına ayırdıkları iş 
gücünden veya iş gücü için sarfettikleri paradan tasarruf 
etmek amacıyla,toplamayı;çaylıktaki bütün ocakların sürgün 
oluşturmasını ve içinde bulunulan sürgün devresinin 
tamamlanmasını bekledikten sonra yapmayı ayrıca tercih 
etmektedirler.

1973-75 yıllarında üreticiden Mayıs ayında gUnler 
itibariyle Satın alınan çay miktarları tablo 37 de 
gösterilmiştir.
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YAYIŞ AYI İTİBARİYLE G 

Tablo

UNLUK S  ATIK 

:  37

ALT KAK ÇAY

i  ünle  r 1973 1974 1975
.1 amcanyanm Acı  t 25  Kı san 2 Liayı s 16  Nisan

. ' İ ran  ay: ;  re  t i . 15 .298 _ 5.940 .820
i  Yayı  s 52 .870 _ 1.986 .093
2 M 115.151 84 2.116 .674
3 n 20Ğ.505 1.919 2.664 .229
L 290.396 7 .7 0 ? 2.606 .096
5 r t 363 .962 ı . - - . ; - 2 .653 .246
6 M 278.290 55.592 1.501 .070
( 749.349 258.189 2.397 .862
S M 895.260 03.437 4.045 .789
9 1.222 .819 645.480 4.274 .068

10 " 1 .603 .222 924.207 4.609 .358
11 " 2 .096 .812 1.317 .453 4.311 .558
10 2.593 .624 1.829 .473 4.623 .749
13 ” 62 .001 2.109 .753 4.824 .167
11 t! 4.196 .783 3.163 .365 4.207 .668
15 " 2 .938 .477 2.569 .088 4.659 .860
16 2.335 .038 3.583 .467 4.C78.308
1 7  " 2 .156 .824 4.106 .732 4.030 .238
18 " 3 .626 .940 4.345 .084 4.293 .039
19 3.426 .128 4.232 .020 4.472 .041
00 11 3.675 .495 4.771 .404 4.299 .303
01 4.207 .655 4.368 .228 3.839 .852
02 " 3 .019 .332 3.576 .927 3.499 .182
23 3.724 .954 4.664 .734 3.506 .435
24 3.910 .434 4.949 .133 2.540 .021
25  " 4 .124 .863 4.826 .016 2.199 .084
26 " 3 .324 .473 4.680 .596 2- .  183 .391
27 3.189 .654 3.103 .374 1.557 .725
28 " -3 .731 .854 3.387 .197 1.301 .186
29  " 3.219 .965 3.878 .901 822.431
30 3.435 .627 4.363 .651 652.208

31 3.990 .821 4.552 .521 586.402

ayı ıak :  Çay  Kurumu Genel  Müdürlümü



denber i  b i r  ^er ı ı  o lma durumunu koruyan  i lay ı  s  
i zd ihfc  .  -unpanyanın  aç ı l ı  r ından  yaklaş ık  15-20  gün  sonra  
baş lan»—. ıa  ve  y ine  yaklaş ık  15-20  gün  devam e tmekted i r»

P  ' i  üç  y ı l ın  b i r inc i  sürgün  devres inde  izd ihamın  en  
ac ı r  b_  . .de  seyre t t iğ i  cnbeş  günlük  dönende  bütün  y ı l . c  
a l ınan  u  'ünün  % 27 ,3 '  i  mubayaa  ed i lmekted i r .

Bi r  başka  y ığ ı l ım b iç imi  de  gün  içer i s inde  
görü l : -ek ted i r .Çay  hasadı  müteakip  derha l  a l ımyer ine  gön
der i lmemekted i r  jöğ leden  sonra  geç  saa t le rde  a l ım yer i  
önünde  b i r iken  çay ın  eksoer t iz i , t a r t ımı  ve  kaydı  zor laşmak t :  
buna  bağl ı  o la rak  an laşmazl ık la r  a r tmakta  ve  yaş  çay  nakl i  
o rg  . . .  i z  . - . reyonu güç leşmekle  ,h izmet  ver imi  düşmekted i r .

l ığ ı l ımı  doğuran  en  öneml i  nedenlerden  b i r  başkas ı  
da , s  on  y ı l l a rda  günce l l ik  kazanan  makas la  hasa t t ı r .

Çay  Araş t ı rma Ens t i tüsünde  haşa t ın  mekanizasyonuna  
da i r  1971  y ı l ında  baş la t ı l an  ve  1973  y ı l ında  b i t i r i l en  
"Çayda  Hakine  i l e  hasa t"  ad l ı  a raş t ı rma pro jes inden  a l ınan  
sonuçla ra  göre ;

1-  Makine  i l e  h a s a r c a  sürgün  pe ıyodlar ı  a ras ındaki  
d in lenme dönemler i  uzadığ ı ,

2 -  Kakımalar la  toy lanan  çay ın  ,öze l l ik le  tab lan ın  
düzgün o lmaması  ha l inde ,öneml i  mik ta rda  ürün  d ış ı  kaba  
k ı s ım ve  yaprak  ih t iva  e t t iğ i ,

3 -  Sabi t  se rmaye  har iç  Hakina la r ın  hasa t ta  insan  
gücüne ,k ıyas la  daha  ekonomik  o lduğu,makina la r ın  saa t te  
o r ta lama 13  k i lo ,  b i r  i şç in in  i se  2  k i lo  çay  top layabi ld iğ i ,  
ancak  makina la r la  top lanan  çay ın  e lden  geç i r i lmes i , seç i lmes i  
gerek t iğ i ,aşağ ıda  da  izah  ed i leceği  üzere  dekara  ver imi  
aza l t t ığ ı  ve  Çay  İ ş le tmeler imiz in  çok  büyük b i r  k ı smanın
4  dekardan  daha  az  o lmas ı  nedenler iy le  ver im, tes i s  ve  
i ş le tme ,bakam onar ım masraf la r ı  aç ı s ından  konu 
ince lendiğ inde  raak inayla  haşa t ın  ekonomik  o lmadığ ı ,

4 -  Ocağın  f izyolo j ik  ge l i şme ve  büyüme sürec in i  en  
iy i  değer lendi ren  e l le  haşa t ın  en  yüksek  ver imi  sağ lad ığ ı  
sap tanmış t ı r .

Denenen  b ıçak l ı  t ip  makine  ça l ı şma s i s temi  o la rak  
makas ın  aynıd ı r»

Ülkemizde  kul lan ı lan  makas  çok  daha  önceki  
y ı l l a rda , i şç i  ücre t le r in in  çok  yüksek  o lduğu Japonya 'da  
ku l lan ı İmiş t ı r .

Makas  i şç i  bu lma s ık ın t ı s ın ı  aza l tmaş ,hasada  
çabukluk , tasar ruf  ve  ko lay l ık  ge t i rmiş t i r .Ancak  makas la  
top lanan ,  ocak  g i t t ikçe  daha  c ı l ı z  faka t  se r t  sürgün  
o luş turmakta ,d in lenme peryodlan  uzamakta  sürgün  
peryodlar ı  i se  aks ine  k ı sa lmaktad ı r .Bu yüzden  top lanan  
çay  k ısa  faka t  se r t ,kar t  ve  ürün  n i te l iğ inden  uzak  
o lmaktad ı r .



Makasla  : oplanan ocaklar ın  kör  eği l imi  yaygındır .
Yukar ıda  ayn ayn sayı lan  zarar lar ı , faydas ından 

dana faz la  o l '  . ,  makas  y ığı l ımı  ar t t ı rmaktadı r .
Yığ:  .  ,  a l ım yer ler in in  çayla  dolmasına ,Fabr ika

:  f leme kapas ı  ta ler in in  aş ı lmasına ,üre t ic i ler in  günlerce  
a l ı ryer i -Fabr ika  aras ında  gereks iz  yere  g id ip ,gelmeler ine ,  
i ş ler inden uzak kalmalar ına ,mağdur  o lmalar ına  sebep
olmaktadı r .

Üret ic iy i  a l ımyer i  kapıs ında  bekle tmek haksız l ık t ı r .
Al ım yer in in  dolduğundan bauiefu  • • •  . l i r  - şması  

düşüme a  ve  karar lar ı ;  iy i  çay toplayı  o  ı l ı , .  i r i  ;  ' e  
bekle t i len  üre t ic i ler i  bu  olumlu eğ ' İ ' - .m:  ■
t  e  rk  e  t  me ğ  e  i  t  ne  k  t  e  d i  r .

Böyle  b i r  uygulamayla  haksız  duruma düşül  ea  a l ım 
ekibi  daha sonra  görevimi  iy i  yapar ı ,  ba le  gelmekte  
ersper t i ı - ;  gereken dikkat i  verememektedir .

Bası  yöre lerde  çay tar ımında üre t ic i ler in  ea zer  i ş i  
rünün a l ım yer ine  tes l imi  konusu olmaktadı r ,

Çay ürünü önceden i fade  edi ld iğ i  g ib i  b i r  tomurcuk ve  
onu takıpede.n  taze  ve  körpe  ni te l ik te  ik i  yapraktan oluşan 
bi r  f i l iz  o larak  tar i f  o lunmaktadır .Ancak a l ımda:hasat  
s ı ras ında  e l  ve  göz  hatas ı  i le  farkına  vanlmaksizan yukar ıda  
tar i f  o lunan ürünle  b i r l ik te  toplanan sürgün kıs ımlar ı  iç in  
b i r  to lerans  düşünülmüş,bu to lerans  1973 yı l ında  % 8,  1974 
ve  1975 de  % 15  o larak kararnameler le  bel i r lenmiş t i r .

Bu İS 8  ve  I  15  rakamlar ı  ürün dış ındaki  sürgün 
kıs ımlar ın ın ,  ürüne kat ı lmasına  o lanak sağlayan bi r  hak 
deği ld i r .Farkına  vanlmaksız ın  ürün i le  b i r l ik te  toplanan 
3  yaprakl ı  sürgünler  i le  tomurcuğu var  zannedi lerek  hasat  
edi len  çok taze  tek  veya ç i f t  kör  yahut  keza  çok taze  tek  
yapraklardı r .3u  to lerans ı  hak farzedip  s ın ı r ın ı  buna göre  
zor lamak üre t i len  çayın  kal i tes in i  b i le  b i le  düşürmek demek 
olacakt ı r .

Anavatanı  ç in  o larak bi l inen çayın  bugün dünya 
üzer inde  çeş i t l i  memleket lerde  üre t imi  yapı lmaktadı r .Yayı l ı ş  
a lanının  çok yaygın  o lması ,haşat ında  f i l iz ler inden is t i fade  
edi l i r l iğ i  i le  i fade  o lunabi l i r .Şuras ı  muhakkakt ı r  k i  her  
ürünün ekonomik olarak bi r  ekoloj ik  yayı lma,yet işme sahas ı  
mevcut tur .Ülkemizde,  ik l im koşul lan  sebebiyle  soğuğa 
dayanıkl ı  ç in  melezler i  i le  çayl ık  tes is ine  baş lanmış  ve  
devam edi lmiş t i r .

Dür ıya  üzer inde  yet işen  çayın  beynelmile l  
s tandar t larda  üç  grupta  toplanmadan i l im adamlar ınca  kabul
edi lmektedi r .

1-  Yüksek bölgede yet işen  çaylar :
Yöreye göre  değişmekle  beraber  deniz  seviyes inden 

takr iben 2500 metreden yukan bölgede z i raa t ı  yapı lanlar ı  
kapsamına a lmaktadı r .



İhtiva ettikleri kalite maddeleri itibariyle en yüksek 
olanlarıdır.Genel bir 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 dinlenmeli sürgün teşekkül ettirmesini mümkün 
kılmaktadır.Bu nedenle yüksek bölge çaylarında verim de 
düşüktür.

2- Orta bölgede yetişen çaylar:
Ekolojik duruma göre deniz seviyesinden takriben 

1000,1500 metre irtifalanna kadar olan bölgelerde ziraat! 
yapılanları kapsamına almaktadır.Verim itibariyle daha fazla 
ürün verirler.

3- Deniz seviyesinde ziraati yapılan çay bölgeleri:
Sürgünler daha çabuk büyümekte.bünyesinde ihtiva 

ettiği kalite maddeleri oranı azalmaktadır.
Çay ürününün kalitesini.yetiştirilme alanının 

yüksekliğinin yanı sıra o bölgedeki yağışın aylara dağılışı 
da etkilemektedir.Fasılalarla yağan yağmur ve güneşli 
günler havanın nisbi rutubetinşoptimal seviyede tutmaktadır. 
Ayrıca assam veya çin kanının bitkiye hakim olması, 
tomurcuklu sürgün miktarının çeşitli kültürel tetbirlerle 
arttırılarak teşvik edilmesi kaliteyi müsbet yönde 
etkilemektedir.

Çaylar ihtiva ettikleri kalite potansiyeline göre 
tasnif edilebildikleri gibi içim şekillerine görede 
değerlendirmeleri günümüzde ağırlık kazanmaktadır.Ülkeler 
çay gıda maddesini imkânları.yaşayışları,adet ve 
ananelerine göre içmektedirler.

Bugün dünyada kuru çayın kalitesinin belirlenmesinde 
kimyasal metodlar kullanılmamaktadır.Bu husus için en 
geçerli yol organnoleptik bir metod olan tadım metodudur. 
Borsalarda takdir edilen fiyatlar tamamiyle tüketicinin 
isteği doğrultusundadır.Örneğin.sütün bol ve ucuz 
bulunduğu bazı kuzey avrupa ülkeleri ile İngilterede sert 
karekterli CTC çaylar tercih edilirken;çayın sade olarak 
içildiği ortadoğu ülkelerinde daha az sert.aromalı ortodoks 
çaylar .kaliteli çay o larak vasıflandınlmaktadırlar.
Bu demektirki kalite anlayışı Milletlerin zevk,yaşayış ve 
sosyal durumlarına göre farklı farklı biçimlerde tezahhür 
etmektedir.

Ülkemizde.standart norm niteliğindeki üründen uygun 
teknolojik yöntemler kullanılarak imâl edilecek çayımızın; 
geleneklerimiz .içim tarz ve zevkimiz esas alınarak 
kaliteli olduğu söylenebilir.

Yeterli seviyedeki bu kalitenin ürün normuna uyulmak 
süretiyle korunması esastır.

Çay Araştırma Enstitüsü tarafından 1973 yılı 
vejetasyon devresi süresinde yürütülen.



1- Fener,Hayrat ve Merkez Fidanlıkları ile Perer-3 
klonunun tomurcuklu iki yapraklı filizleri,tomurcuklu 3 ve 4 
yapraklı sürgünleri ile tek ve korlerdeki DDİifenol  
miktarları aşağıdaki cetvelde verilmiştir»

Üç fidanlıkdaki tohum çaylıklardan ve Fener-- j 
klorunda vejetasyon devresi boyunca(l2)kes toplanan filiz 
ve sürgünlerde,kuru maddenin % si olarak,oksitlenebilir 
madde miktarları tablo 38 de verilmiştir»

SÜRGÜN KISII£LAPu.ıiPOL^rENOL Ki i ETE FALARI 

Tablo: 38

Nümüne 2 YİT 3 yit 4 YİT 1. KÖR 2. KİR
Hayrat Fidan. 18.61 16.75 15.12 15.49 13.71
Fener " 18.21 15.95 13.86 17.04 14.61
Merkez " 18.04 15.29 13.81 16.25 14.12
Fener-3 Klonu 13.88 17.31 15.84 18.34 16.26
Ortalama 18.68

(Mro0

vX
>

1—
1 14,65 16.78 14 0 6 "

Cetvel:
(tomurcuklu,ta? 
kal:).:,e potansiy

2- K.eze

n tetkil
-■e ve kö;r 
eli cüşn

3 07 0 .u j (y ..

ünden
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jetas;v
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a- Olduğu gibi
b- İçerisindeki ürünleri (2 yaprak;.:: tonarcuklt
c- K o r '  Terinde yapılan polife.no; analizlerine o 

değerler tablo 40 da gösterilmiştir»



ALIM YERLERİNDEN ALINAN ÇAY NUMUNELERİNİN FİZİKİ  ANALI2L.

Tablo :  39

Al  .Yeri Ürün Kaba
Kabada

Ürün Kör
Tek
Yanrak

Saplı
Yacrak

Top.
Ürün

1 26.90 20.30 11.90 34.60 16.70 1 .50 3 8 . 8 0
2 18.89 23.78 9 .01 34.33 20.33 2 .67 27.90
3 30.10 17.09 8 .81 28.36 21.36 3 .09 38.91
4 19.64  23 .09 9 .63 36.2?  19 .36 1 .64 29.27
5 19.57 1 8 . 9 8 8.52 38.45 21.18 1 .82 28.09
6 1 6 . 0 0 12.90 7 .20 44.20 24.80 2 . 1 0 23.20
7 1 6 . 0 1 19.36 8 .81 37.27  24 .91 2 .45 24.82
8 21.36 2 1 . 0 0 9 . 8 2 3 8 . 1 8 17.01 2 .45 31.18
9 1 9 . 6 0 18.20 9 .00 3 8 . 6 0 21.70  . 1 .90 2 8 . 6 0

1 0 16.45 20.91 11.82 36.64 24.36 1 .64 2 8 . 2 7

1 1 13.40 15.50 7 .40 39.30 29.30 2 .50 20.80
Ortalama 19.32 19.19 9 .26 36.93 21.91 2 . 1 6 29.08

DEĞİŞİK FİZİKİ  YAPIDAKİ ÇAY NUMUNELERİNİN POLİFENOL 
MUHTEVALARI

Tablo :  40

Alım Yeri Ürün (2  Y i t . ) Numune Kör
1 17.46 14.89 14.27
2 K . c o 14.88 14.26
3 17.18 15.42 14.39
4 17.06 1 5 . 0 6 14.26
5 17.32 14.67 14.11
6 17.60 14.65 14.46
7 1 6 . 9 8 14.32 15.05
8 17.95 15.17 14.91
9 17.10 14.65 13.92

1 0 16.94 14.69 14.33
1 1 16.83 14.76 14.04

Ortalama 17.24 14.83 14.36

Tablolar ın  te tkikinden ç ıkan sonuç önceki  görüşler i  
tamamen doğrulamakta ,a l ımda gereken t i t iz l iğ in  göster i lmediğini  
bu nedenle  de  sat ın  a l ınan yığının  kal i te  potansiyel inin
düşüklüğünü kanı t lamaktadır .



Sat ın  a l ınan çayın  büyük bir  çoğunluğu kör  ve  
oks i t lenebi l i r  madde  muhtevalar ı  çok  düşüktür .

Çayl ık lar ın  köre  kaçmalar ı  b i r  başka  deyiş le  d inlenme 
eğ i l im nedenler i  k ı saca  şöyledir .

1-  Tip  öze l l iğ i
2-  Çırpma yapmak
3-  Budama yapmamak veya  zamansız  budama yapmak yahut  

budama devre ler in i  uzatmak,
4-  Uygun o lmayan toprak  ve  ik l im şar t lar ında  çaycı l ık

y  apmak.
5-  Kötü  hasat  (Bi lhassa  makas la  hasat )
Kasat  i ş lemi  kül türe l  bakım tetb ir ler in in  uygulanması  

i le  yakından i lg i l id i r .
Kötü  hasat la  yolunan ve  makas la  der in  k ırp ı lan  

ocaklar  daha  uzun süre  zar f ında ,g i t t ikçe  daha  ser t , se lü loz ,  
l i f  oranı  yüksek ,kart  ve  k ı sa  boylu  sürgün o luş turur lar .  
Böyle  durumlarda  boğum ara lar ı  dara l ı r  ( rozet leşme)  o lur  
yapraklar  küçülür .Toplamanın e l le  yapı ld ığ ı  ha l lerde  
koparmada  güçlük çeki l i r»yolunan yapraklar ın  bayrak  tabir  
edi len  k ı sa  saplar ı  ocak  üzer inde  ka l ı r .

Uygulamalar  gös termiş t i rk i  son y ı l larda  yukar ıda  
bahsedi len  to lerans  s ın ın  c iddi  o larak  aş ı lmak suret iy le  
kaba  hasat  yapma eğ i l imi  ge l i şmektedir .Tolerans ın  m 
ölçüde  aş ı ld ığ ını  1973  den bu yana  e lde  mevcut  rakamlar  d  ar. 
yarar lanarak  kabul  edi lebi l i r  b i r  hata  payı  i le  dahi  o l sa  
saptamak,aşağ ı  da  sayı lan  sebepler le  mümkün görülmemekte  d i :

1-  Çay  ürününün f iz ik i  anal iz i  o ldukça  bas i t  
o lmas ına  rağmen henüz  nas ı l  b i r  s i s temle  Ekspert iz . sayın  
yapı lacağı  saptanmamı  ş t ı r .LIetod  b ir l iğ i  yoktur .

2-  Aynı  y ı l  aynı  görevin  yürütülmes i  iç in  yükümlü 
e lemanlar  ayni  medotu  farkl ı  uygulamaktadır lar .

3-  f iz ik i  anal iz ler in  düzenl i  b i r  b iç imde 
yürütülebi lmes i  iç in  gerekl i  şar t lar  henüz  sağ lanamamışt ı r ,  
Çayda  yaygın  o lan  kaba  hasat  ağ ır l ık  miktar lar ını  çok  
önemli  miktarda  e tk i lemektedir .Bir  ocakdan b ir  defada  
tomurcuklu  ik i  yaprakl ı  f i l i z  kopar ı ld ığmda 27.9  gram
çay toplandığ ı  farzedi l se ,bu  miktar  tomurcuklu  üç  
yaprakl ı  sürgün hal inde  kopar ı ld ığmda 59 .4  grama ve  
tomurcuklu  4  yaprakl ı  sürgün hal inde  kopar ı ld ığmda i se  
100  grama ulaşmaktadır .

Ürüne i lave  edi len  b ir  yaprak  % 113 ,  i l ave  edi len  
ik i  yaprak  i se  % 358  ar t ı ş  sağ lamaktadır .

Ancak böyle  toplama,o luşacak  yeni  sürgünler in  
teşekkülünü engel lediğ inden toplama peryodlar ı  uzamakta  
hasat  sayı s ı  aza lmakta ,ocağın  köre  kaçma eğ i l imi  ar tmakta  
ve  teşekkül  eden sürgünler  c ı l ız  ve  ser t  o lmaktadır .



.uç olarak • -unsal Kült'.' sİ tedbirlerin iyi
:yls devenin iz cluçturnoâk , sık-sık toplan
u ürün elre e 1 cek çay ocağı,ihmal edilerek 
a,bakırsızlık .e seyrek basat yapıldığında d 
mimin baba ha.mb yapmak suretiyle fazlasiyle 
.sı cihetine gidilmektedir»

.yimser bir tahminle toleransın :,l 20 aşıldığı 
' r.kat sağlandığı takdirde bu oran 1978-1937 
iyonlarını değiştirerek bizi gelecek 10 yılda s 
ağı görüşüne götürmektedir.
1978-37 projeksiyonlarından tahmini % 20 kadar 
cüretiyle elde edilen değerler aşağıda tablo 41 de
tir»
liretim Projeksiyonu (1978-1987)

Tablo: 41

Yıl1ar Üretim Miktarı (Ton)
1378 233.302
1979 246.360
1980 259.418
1981 272.477
1982 285.534
1983 298.593
1984 311.651
1985 324.709
1986 337.767
1987 350 0 826

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

hesaplama tekniğinin kullanılacağı saptanamamıştır.
1972 yılına kadar parite fiyatına benzer bir 

hesaplama sistemi kullanılmıştır.
1974 yılında ise maliyet,için çay tarımında 

üreticinin uyguladığı girdiler esas alınarak yapılan 
hesaplama kullanılmış,1975 yılında da bu tekniğin getirdiği 
fiziki değerler dikkate alınmıştır.

Üreticinin maliyetine esas girdiler.uygulamadaki 
gerçek değerleri üzerinden alınarak yapılan maliyet 
he savlamaları (tesis masrafları durumu) tablo 42 de
ve (üretim masrafları durumu) tablo 43 de gösterilmiştir. 
,(1,75 yılı)

de m
proj
olma

dur ' 
ve.
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UYGULAMADAKİ GERÇEK MASRAP UNSURLARI İTİBARİYLE 
BİR DEKAR ÇAY BAHÇESİ TESİS MASRAFLARI (1975)

Tablo: 42

İsin Nevi Birimi Miktarı Birim Eiatı
1 .Yıl 2. Yıl 
Tutarı Miktar Tutar 3. Yıl

Miktar Tutar
Arazi açma Yevmiye 7.45 58.00 432.10
Teras .Kanal ,vol yapımı 10,10
Ahır Gübresi

5B.O0
JİÜîAhır Gübresi verilmesi Yevmiye 

Tohum
544.80
0.66

0 . 2 0
46.00

585-10

Tohum ekilmesi 
Ot çapası

_K£. 34. 65
Yevmiye ,51

75T"
TT50 
46.00

108.96
30.1b

121.2
69.4-

121.44 ~JTT9~ 160,54
44 .16 "Seyretme-Tamamlama 

Ticari Glibre
46 .00
46.00

Jİ&2 1.10
0.96

9.33 193.15

Ticari Gübre verilmesi Yevmiye 
Gübre nakli

46.00
' 51.60 66.76 79T2TT

0.67 30.82 O.60'
51.60

187.2d 
~27TbÜ

Sekil Budaması' Kfis___Yevmiye 0.05100.00 ,58 79Tİ3
______ 0 . b 1

3796 
-1~6 >

538.'1T O P L A M 2248.7f. 294.86
GENEL TOPLAM   2248.79 + 338.04 + 294.86
Tesis Masraflarının % 5 den normal faizi 
Genel idare Masrafları ^Masraflar toplamının 3~uT

-882.49 
144.12'
H. 47Çıplak arazi bedelinin % 5 i(Bir dekar 20.000 Tl. alınmı ."tırT 1000.00

Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü TOPLAM: 4113.08
Çaylığın ekonomik ömrü 60 yıl kabul edilerek 4113.08/60= 60.55 Tl.Tesis 
masrafları Amortisman payıdır»



UYGULAMADAKİ GERÇEK UASRAE UNSURLARI İTİBARİYLE 
BİR DEKAR ÇAYLIĞIN ÜRETİM MASRAELARI

Tablo: 43

İşin Nevi Birini Miktarı Birim Piatı Tutarı
Set onarımı Yevmiye 0.64 58.00 37.12
Çırnma I ! 1.59 46. CO 73.14
Ticari Gübre Kg. 146. 1.9^ ^80.3^
Ticari gübre veril. Y evniye 0.35 46.00 39.10
Ticari gübre nakli M 0.40 46 .00 16.40
Ahır gübresi Kg. 647.58 0.20 1^9.52
Ahır gübresi nakli
ve verilmesi Yevmiye 0.58 46.00 cb .68
Budama I I 0.86 100,00 66 .00
Kas a t t i 14.33 46.00 661.94
ürün nakli 1 1 0.69 -6.00 31.74
Çan alana T T 0.^5 46.00 11.50
Masraflar Tonlama 1395.46
V5 Eaiz 69.77
)c3 Sevk ve idare giderleri 41.86
Arazi kirasi(Çıhlak arazi de.;;eri amortisman) ı o o o . o c

Tesis masrafları yıllık-amortismanı 68.55
Yıllık masraflar todlamı 2575.64
Elde edilen ürün(Kg/dek) '520.00
Ürün maliyeti (Krs/Kg.) 495.31
Kaynak: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Not: 1- Tesis ve üretim masraflarına ait fiziki değerler
toplam yaş çay ürününün % 90 mı veren Rize »Trabzon ve 
Artvin illerinde 141 işletmede yapılan anket sonunda elde 
edilmiştir.Değerler tartılı ortalamadır.

2- İşçi ücretleri Bölge Belediyelerinden alman 
rayiçler ortalamasıdır.

3- Arazi,Gübre ve diğer masraflar unsurlarına ait 
birim fiatlar piyasadan alınmıştır.

Maliyeti etkileyen masraf unsurlarına ait fiziki 
değerler incelendiğinde,tarımsal kültür tetbirlerine ait 
(ticari gübreleme hariç) girdi oranlarının düşük olduğu 
görülmektedir.Bu;üre ficilerimizin budama,çiftlik gübresi 
kullanışı ve benzeri kültürel tetbirleri gereği gibi 
uygulamadıklarını ortaya koymaktadır.Bu nedenledir ki 
üreticinin yaş çay ürünü maliyeti düşük olmuştur.

Örneğin,dekar başına üç birim işçilik olması 
gereken budama,bu işlem ısterian biçimde yapılmadığından 
halen 0.86 birim olarak bulunmuştur.

Ülkemizde henüz tarımsal ürünleri bütünüyle bir 
arada düşünerek takip edilecek bir fiyat politikası yoktur.
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Bu sebeple  Doğu î la radeniz  Bölges i  t a r ımsa l  ü rünler in in  
f iya t la r ı  denge l i  b i r  b iç imde  ge l i şmenekted i r .Çay  ta r ımın ın ,  
ge l i ş t i r i lmes i  i ç i~  yakın  geçmişe  kadar  des tek leme i le  
yüksek  tu tu lan  çay  a l ım f iya t la r ı  emsa l i  t anm ürün  
f iys  t l anna  k ıyas la  sen  y ı l l a rda  düşük  tu tu lmuş tur .Ancak  
a l ı : ,  s ı ras ında  ürün  normuna  ehemmiyet  ver i lmemiş  o lmas ı  bu  
l iy t t  düşüklü  yünü  faz las ıy la  te la f i  e tmiş t i r .
J  5_  l . f f  rOLGİh VE ?AZAELAIİADA TIKAİÎIKLELAR

1-  1  Cl lür i iA
Soldurma i ş lemler i  t  ra f  usü lü  tekne le r le  yapı lmaktad ı r»  

kuru tmalara  denk  so ldurma ve  tekne le r in in  kapas i te le r i  
ye te r l i  de  p i ld i r .Tekneler  üzer inde  bu lunan  kanaviçe  bez le r  
so lmayı  güç leş t i rmekted i r . İzd ihaml ı  günle .  - ’■?  so lma iç in  
bekleyen  çay la r  baz  an  yağmur  a l t ında  .  baza* .  _ ineş te  - . a ra r  
görerek  mı  z ı  şmakta .ç  ür iksek  te  ,  bozul - : ,  akrad ı r .ü  o ldurm.  
kapas i te le r in in  kuru tmalara  dengel i  şek i lde  ye te r i :  o lmas ı
iç in  tekne  i lave le r in in  yapı lmas ı  i l e  k ız ı şmalar ,çürümeler  
ve  bozulmalar  ön lenmiş  o lur .kanaviçe  bez le r  a t ı l arak  
yer le r ine  a  mm.ebadında  de l ik l i  se r t  p lâs t ik ten  sab i t  
döşemeler  konulmal ı  d ı r .S  o ldurma da i re le r i  umumiyet le  a lçak  
tavanl ı  ve  bas ık t ı r .£  o ldurma da i re le r i  hava  ak ımı  i l e  
dağ ı t ımı  ye te r l i  o lmadığ ı  g ib i  düzenl ide  de  S i ld i r .Şo ldurma 
uS. İ  re le r in  i l e  uoymuş  hava  d ışa r ı  a t ı  l aamakla ,  aynı  hava  i l e  
yaprak la r ı  so ldurma ça l ı şmalar ı  devam e tmekted i r .Bu ha l  
so ldurma kapas i tes in i  dahada  ye te rs iz  ha le  ge t i rmekted i r .

î es i s le r in  ekş imiğ i  veya  d ikka ts iz l ik  yüzünden  
tavan  ve  pencere le rde  yoğunlaşan  su  buhar ı  zemine  
damlayabi lmek t  e  d i r .  Bununla  beraber  t ra f lamn s ıcak  hava  
ve  fan  ayar la r ı  çoğu  zaman yanl ı ş  yap ı lmaktad ı r .Traf  
da i re le r inde  hava  ak ımın ı  t emin  edecek  inşaa t  t a rz ına  
g id i lmes i  zarure t i  vard ı r .

Traf la rda  daha  çok  so ldurma amacı  i l e  i zd iham 
günler inde  ve  d iğer  dönemlerde  de  daha  az  t ra f  
ça l ı ş t ı rma maksadı  i l e  kapas i te le r i  zor lamaktad ı r .
Bununla  beraber  se rme ve  kar ı ş t ı rma (a l t -üs t  e tme)  a rzu  
ed i len  şek i lde  yapı lmamaktad ı r .Bu ha l le r  t ra f  
kapas i te le r in i  düşürdüğü g ib i  a l t  k ı smındaki  çay la r  faz la  
so la rken  üs t  k ı s ımlar  so lmayarak  yeknesak  b i r  so ldurmadan  
uzak  ka l ınmaktad ı r .

11 .  KIVir i lA
kıv ı rma makina lan  a ras ında  kapas i te  bakımından  

(pres l i -press iz )denge  yoktur .
Lîak ina la r ın  ça l ı şma s i s temi  gereğ i  e lek t r ik  

kes i lmes i  ha l le r inde  makina la rdaki  çay  boşa l t ı lmakla  
ancak  i lk  hareke t  ver i ld ik ten  sonra  yeniğ in  yükleme 
yanı lmaktad ı r .Bu ha l ,  mi lyonlarca  l i raya  varan  i ş  ener j i  
ve’  zaman kayıp la r ına  sebep  û lmaktç^ ı r .

Hal ihaz i r  k ıv ı rma üs ten i  ener j i  ve  b i lhassa  zaman 
,  fak tör le r i  b?e lÇ-d lTı lnüan  dezavanta j la ra  sah ip t i r .



'/ardiyelerde imâlat mühendisliği hizmeti 
yapılmamakla hatta yardımcı görev yapan teknisyenlerde 
bulunmamaktadır.

Milyonyarı bulan üretim gece vardiyalarında 
konrolsüz yapılmaktadır.

Kıvırma,pres süre ve gücü,kalburlama tekniğin 
dışında başıboş yürütülmektedir.

Kıvırmada pres önemsenecektir «Kıvırma işlemleri 
esasa uygun yapıldığı an kaliteli çay elde edilebileceği 
gibi ince nisbeti %15-30 yükselecektir.

III- FERMANTASYON
Kıvırma-Fermantasyon fırın daireleri arasında hava 

ve ısı şartlarını izole edici kapı ve bölümler bulunmadığından 
arzu edilen hava ve 131yı elde etme imkânı yoktur.

Fermantasyon da optimum şartlar, temin edilmediği 
gibi dikkatsizlik ve bilgisizlik nedeniyle mevcut 
olanaklarda iyi kullanılmamaktadır.

IV- KURUTMA
Kurutmaların ısısı kömür, yakıtı ile elde 

e dilmektedir.Elde edilen ısı kontrol sistemi henüz 
kurulmadığı için küreğin maharetle kullanılmasına bağlı 
kalmaktadır.Bir çok işletmelerde duman ve ısı çayın kokusunu 
etkilemekte ,kömür ve is., kokmaktadır.Kurutmaların bir 
çoğunda derece yoktur.Olanların bir kısmı da bozuktur.
Neticede fırından çıkan çaylar yanık veya ıslak olmaktadır. 
Kurutmalarda giriş dereceleri genellikle yüksek 
tutulmaktadır.Çıkış derecelerine ise önem verilmemektedir.

Kademe ve sürat kasnaklarında kayışlar hesapsız 
ve gevşek çalışmak tadır. Bunun yanında van tilet ör kayışları 
rastgele takılmıştır.Hava damper kapakları arzu edilen 
şekilde ayarlanmamıştır.İzole edilmemişlerdir.Fırın 
dairelerinde doymuş hava içerde kalarak kurutma 
kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır.

Fırın üstlerindeki tahliye bölmelerinin 
( davlumbaz) çok küçük hacimli oluşu burada doymuş havanın 
birikmesine ve yoğunlaşarak rutubetin kurutma bölümüne 
dönmesine sebep olmakta fırın kapasitesini olumsuz yönde 
e tkilemektedir.

V- TASNİF VE AMBALAJ
Arzu edilen standart tip çay elde etme imkânını 

bugünkü tasnif sistemlerimizde aramak»yapmak mümkün olmadığı 
meydandadır.Fabrikalarda mevcut tasnif daireleri makine, 
kuruluş ve çalışma bakımından çeşitli durumda 
çalıştırılmaktadır.Mevcut tasnif setleri arasında ve elek 
eğimleri arasında standardizasyon yoktur.Tasnif 
kapasitelerinin yetersizliği ve işlemin ehemmiyetle ele 
alınmaması uygulanmakta olan fiks reçete harmanlama



s is teminde önemli  sorunlar  dosurmaktadı r .  Ay r ica  kapas i te  
yeters iz l iğ i  anlamsız  nakl iyelere  ve  i ş  gücünün is raf ına  
yol  aşnaktadı r .

kuru  çay muhafaza  ambar lar ı  sadece  çayın  deği l !  
h içbi r  g ıda  maddenin  muhafazas ına  e lver iş l i  deği ld i r .

Plâns ız  ve  günün şar t lar ına  göre  yeters iz l ik ler le  
dclu  b i r  başka  bölümde paket leme safhas ıd ı r .

Ankara  ve  İs tanbul 'da  ekonomik ömürler in i  
tamamlamış  makineler le  h izmet  veren paket leme tes is ler i  
n i te l ik  ve  toplam paket leme iç in  kapas i te  o larak yeter l i  
deği ld i r .

üç  paket leme fabr ikas ı  i le  çay fabr ikalar ı  a ras ında  
çay üre t im ve  naki l  bakımından koordinasyon yoktur .

Sektörün iş t i raki  i le  kurulan  ve  ambala j  malzemesi  
üre tecek Çaysan A.Ş.  n in  paket leme fabr ikalar ı  ambala j  
malzemesi  güçlükler in i  or tadan kaldı racağı  umulmaktadı r .

Lîamül  çayın  i ş lendikten  i t ibaren derhal  paket lenmesi  
ve  tüket ic iye  in t ikal  e t t i r i lmesi  gereki rken organizasyon 
bozukluğu ve  koordinasyon yeters iz l iğ inden ötürü  b i r  kaç  y ı l  
evvel inden kalan  çaylar ıa  harmanlara  g i rmekte  tüket ic iye  en  
erken 6  ayl ık  çay sunulabi lmektedi r .

Bel l i  b i r  s tok,pazar lama pol i t ikas ı  yoktur .
Dağı t ım iç in  gerekl i  tedbir ler  a l ınmamışt ı r .Henüz imala t  
paket leme ve  dağı t ım sorunlar ı  ha l ledi lememişken sa t ı ş  
gayre t ler ine  g i r i ş i lmiş t i r .

Son yı l larda  s toklar  h ız la  ar tarken yur t  iç i  
pazar lama çok yeters iz  o lmuş ülkenin  her  taraf ından gelen  
ta lepler  karş ı lanamamış  bazı  nedenler le  ihracat tan  
kaçını lmış  bu da  üre t im iş le tmeler in in  çay ambar ı  ha l ine  
dönmesine  sebep olmuştur .



10- Diğer Ülkelerde Durum ve İrdelenmesi:
1) Doğal şartlan,dikim alanlan ve üretim durumu:
Dünyada çay tarıma oldukça geniş enlem dereceleri 

arasındaki sahalara yayılmaştır.Çayın Kuzey yanm küredeki 
en yıkarı sının 42.enlem derecesi,güney yanm küredeki en 
alt sınırı ise 30. enlem derecesi civarındadır.

Bu enlem dereceleri arasında çay tanmınm yapıldığı 
ülkeleri incelediğimizde bunlan 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 di s tan ,Srilanka,Çin,İaponya.Endenozya,Bengaldeş.Tayland, 
Güney Vietnam,Malezya,Yeni Gine ,Rusya ,Iran ve Türkiye'dir.

Türkiye,İran ve Rusya dışındaki ülkelerde çay 
yetiştiriciliği yönünden dünyanın en uygun iklim ve toprak 
şartları bulunmakta olup,iklim,bu ülkelerde bilhassa hakim 
olan muson rüzgârlarının getirdiği bol yağış ve nemli hava 
ile yüksek ısının etkileri altında karekter kazanmaktadır. 
Tropik iklim kuşağı içerisinde yer alan bu ülkelerde üretim 
çoğunlukla 8-10 ay hatta 12 ay devam etmektedir.

Asya ve Okyanus memleketleri birinci gurup içerisinde 
ve tropik iklim kuşağı dışında bulunan Rusya,Iran ve 
ülkemizde çay yetiştirilebilmesi mikroklimalar sebebiyle 
mümkün olmuştur.

Dünya çay üretiminin % 85,7 sini veren bu memleketler 
gurubunun dışında en fazla çayın üretildiği Kenyanın içinde 
bulunduğu Afrika memleketleri gurubu toplam çay üretiminin 
% 12 sini sağlamaktadırlar.Toplam üretimin % 2,3 gibi küçük 
•bir kısmının üretildiği Güney Amerika memleketleri 
gurubunda ise Arjantin en fazla çay üreten ülke durumundadır.

Çeşitli ülkelere ait çay dikim alanı ve üretim 
miktarları tablo 44 de gösterilmiştir.



DÜNYA ÇAY DİKİM AL AİT ve ÜRETİM MİKTARI (1972) 

Tablo: 44

Ülke Adı Dikim Alanı (Kek)
Üretim Miktarı 
Kuruçay (Ton)

Hindistan 360.108 455.996
Eengaldeş 42.649 27.550
Seylan 241.858 211.271
Endone zya 62.124 49.777
J aoon.ya 55.500 94.832
T ay 1 an 33.500 26.229
Çin 317.500 (Tahmini) 291.229
Rusya 74.700 71.300
Kenya 49.763 53.322
li ganda 19.085 22.376
Ar.iantin 35.000 27.010
Türkiye 28.782 46.500

Kaynak: International tea Committee yıllık istatistik bülteni 
(1975 yılı sayısı)
Çay dilcin alanı bakımından yukarıdaki tablodanda 

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

Çay üret imi  bakımından dünyadaki durum incelendiğinde 
her  yı l  b ir  miktar artışın vuku bulduğu görülmektedir, 
üret im rakamlarına  bakacak olursak dikim alanında olduğu 
gibi  üret im miktarlarında da en büyük payın başta Hindisdar. 
o lmak üzere Seylan,Çin,Japonya.Endonezya ve Kenya gibi 
bel l i  baş l ı  çay ülkelerde olduğu görülür.

Dünya çay ülkelerinde yılda $32,6 lak artışla 1974 dan 
1935 yılına kadar 1.645.000 tona ulaşacağa tahmin 

dilmektedir.1972-1974 yıllarına kadar % 3,0 civarında 
artan üretim Afrika ülkelerinde üretimin diğer ana asya 
üretici ülkelerden hızla artmasına rağmen gittikçe azalan 
bir oranda gelişmektedir.

Ülkemiz,gerek çay dikim alanı ve gerekse üretim 
Lliktari bakımından başlıca çay tarımı yapılan ülkeler içine 
girmek te dir..Çay üretici ülkelerin guruplar itibariyle 
halihazır üretimler ve geleceğe dönük üretim 
pröjeksiybnları tablo 45 de verilmiştir.



DÜNYA ÇAY ÜRETİMİve 10 YILLIK PROJEKSİYONU 

Tablo: 45

Ülke Adı 1960-1962 1972-1974 1980 1985
U zakdoğu ve 
Okyanusya 649.1 783.6 905 981
Afrika 54.8 156.6 211 275
Yakın Doğu(Türkiye) 6.5 44.2 50 55
Güney Amerika 8.8 35.4 50 56
Diğer Ülkeler 133.4 192.8 2Ş2 278
Dünya Yekünü 852.6 1212.6 1468 1645

Kaynak: F.A.O. 9 march 1976 Ccp:T.E. 76/d.2.
2- İşletmecilik Tipi ve Mülkiyet Durumu:
Dünyanın belli başlı çay tarımı yapılan ülkelerinde 

çay yetiştiriciliği ve arazi mülkiyet kullanımı farklılık 
arze tmektedir.

Dünyada dikim alanı ve üretim miktarları bakımından 
başta gelen Hindistan da çay yetiştiriciliği,Devle t 
çaylıkları.büyük çay şirketlerininve küçük üreticilerin sahip 
sahip olduğu çaylıklarda yapılmaktadır.Aynı şekilde dünyada* 
çay üretiminde ikinci sırayı alan Srilanka'da çay tarımı 
küçük işletmeler ve büyük çiftliklerde yapılmaktadır.Keza 
Afrikanm en fazla üretimde bulunan ülkesi olan Kenyada da 
mevcut çaylıklar Hindistan ve Srilanka da olduğu gibi üç 
değişik durum arz etmektedir.

Dünya çay üretiminin büyük bir kısmı .kalkınmada 
geri kalmış ülkeler olan Hindistan.Srilanka,Endonezya ve 
Kenya gibi ülkelerdeki büyük şirketlerin mülkiyetinde 
bulunan çaylıklardan elde edilmektedir.Bu ülkelerde çay 
tarımı dikimden haşata kadar tam mânasiyle kontrol altında 
yapılmaktadır.İşçi ücretlerinin çok düşük olması maliyeti de 
düşürmektedir. .... -• ■-

Çay tarımı bu ülkelerde kültürel tedbirlerin 
uygulanması ile en iyi düzeyde yapılmaktadır.Son yıllarda 
tesis edilen çaylıklarda klonal seleksiyonla elde edilmiş 
bulunan üstün vasıflı tiplerin kullanılmasına gayret 
edilmektedir.•

Hasatta ürün normunun muhafazasına titizlik 
gös teri'lmekte .çaylıklarda azami verimin alınmasını temin 
için haşatın mümkün olan kısa gün aralıklarıyla yapılması 
ve bilhassa tabla seviyesinin korunmasına ehemmiyetle dikkat 
edilmektedir.

Ülkemizde ürünün aylara dağılmasından çok farklı
olarak bu ülkelerde ürünün yıl boyunca aylara hatta günlere 
dağılımı muntazam olmaktadır.Ülkemize aynı şartlara sahip' 
komşu ülkelerde ise ürünün aylara dağılımı ülkemizden daha



düzenli görülmektedir.
ülkemiz çay üretiminin ve komşumuz çay Ülkeleri ile 

difer bazı ülkelerde ürünün aylara dağılımı tablo 46 da 
gösterilmiştir.

TÜH:-İYE VS DİĞER BAZI MEMLEKETLERDE ÜRÜRÜN AYLARA 
DAĞILIMI

Tablo: 46

Aylar Türkiye Rusya İran Güney Hindistan Assam Nv as al an d
Ocak — — 4 15
Şubat • 5 16
Kart — _ 8 _ 16
Nisan 2.5 14 2 13
Kayış 37.7 30 2? 12 4 7
Haziran 6.4 15 18 9 14 3
Temmuz 25.6 20 19 5 16 1
A:;ustos 16.3 20 18 6 18 1
Eylül 5.0 13 ı? 10 18 4
Ekim 3.0 2 7 12 18 5
Kasım — _ 8 10 6
Aralık - - - 7 - 13
Kaynaksl- Tea Manufacture ,C.R.Harler

2- Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Kayıtlan
Çay yetiştirici ülkelerin hemen hemen büyük bir 

kısmında,daha çok iklim şartlannın yarattığı izdiham 
dönemleri mevcuttur.

Çay toplama devresi yılın 8-12 ayına yayılan 
ülkelerde bu izdiham daha hafif seyretmekte;ülkemizle 
kısmen ayni şartlara sahip S.Rusya ve İran'da ise daha ağır 
seyretmektedir.Ancak izdihamın Ülkemizde komşulanmıza 
kıyasla daha ağır seyretmesi iklimin yanı sıra tanmsal 
kültürel tedbirlerin uygulanmaması ile yakından ilgilidir.

3) Diğer ülkelerde bilhassa ihracata dönük üretim 
yapan ülkelerde çay alım fiyatlan kuru çayın dünya 
borsalarındaki fiyatlanna bağlı olarak tesbit edilmekte 
ve çoğunlukla ürün normuna göre farklı alım fiyatlan 
uygulaamaktadır.Hindi8tan'ın yüksek rakımlı bölgesi olan 
Darjeelingte üretilen çay İle daha alçak rakımlı Assam 
bölgelerinde üretilen çaylara farklı fiyat ödenmektedir. 
Bunun gibi Kenyada çay alım fiyatı«üreticinin teslim



ettiği ürünün kalitesinin ve bölgesindeki işletmenin 
teknolojik becerisinin ortaklaşa etkisi ile oluşmaktadır.

Gerek ürün alım fiyatlarının ve gerekse işçi 
ücretlerinin diğer çay üretici ülkelerde memleketimize 
kıyasla düşük olması kuru çay maliyetlerininde ucuz olması 
sonucunu doğurmaktadır.

Çay üreten bazı Ülkelerin 1974 yılı itibariyle kuru 
çay Maliyet ve İhracat fiyatları tablo 47 de gösterilmiştir.

DÜİJYA ÇAY ÜRETİM ve İHRACAT Fİ ATLARI (1974 Yılı) 

Tablo: 47

Ülkenin Adı Maliyet (Tl./Kg.) Ort.İhracat riatı Tl./Kg
Türkiye 44.- 5.80
Hindistan 15.- ■ 16.59
S rilanka 13.- 18.09
Kenya 1ı—1

I-1 19,41
Malawi 8.- 16.59

kaynak: 1- Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Kayıtları
2- International tea committee yıllık istatistik 

bülteni(1975)
Ülkemizde kuru çayın maliyet fiatı diğer ülkelere 

nisbetle çok yüksek,buna karşılık ortalama İhracat fiatlan 
çok düşük olmaktadır.Yalnız burada ülkemizden ihraç edilen 
çayların düşük kaliteli çaylar olduğunu belirtmek gerekir»

4) İstihdam Durumu:
Çay tarımının bilimsel bulgulare göre yapılmasının 

bilincine varmış birçok ülkede gerek çay tarımının 
geliştirilmesi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve gerekse 
bu araştırmaların sonuçlarının yayımı çok büyük ciddiyetle 
s ürdürülmektedir.

Seylan Çay Araştırma Enstitüsünün tablo 48 de 
verilen kadrosu konuya verilen önemin açıklanmasına 
yeterli görülmüştür.



SEYLAN ÇAY ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ PERSONEL KADROSU: 
Tablo: 48

Kadro__________ ______ Eleman!ar
Müdürlük 3 Kisi(Müdür ve iki yardımcısı)
Zirai Kimya 10 Arastırıcı(6 sı akademik kariyere ShD.)
Bivc'rir.va 9 Araştırıcı(8 i " " t i  \

t

Entcmolopi 6 Araştırıcı(4 ü " " n  >
Cay Hastalıkları 13 Arastırıcı(£ i " " t t  \

Bıt.ıı ızyclo.-isı 6 Araştırıcı(4 ü " " t t  \
Bitki Yetiştiriciliği7 Ar£7tırıcı(6 sı "  " t t  \

istatistik ı Arastırıcı(l i "  " t t

«.Sineleri 3 Arartırıcı(4 ü "  "
t t

Alçak böl te i s tasy onu1SArastırıcı ve teknik eleman
Orta bölge istasyonu!! Araştırıcı ve teknik eleman
Yayım çervişi 6 Dam s m an
v i -  o ohane 3 K'ütÖ'ohaneci(Yüksek okul mezunu)
St.Cocnbs Araştırma 
Çiftliği 3 Araştırıcı

Araştırıcı
Tonlar. Araştırıcı 
sayısı ' 105 Personel
İdare ve Yardımcı 
hizmet Servisi 3& Eleman

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
111- ÜLKEMİZ OLANAKLARI

1- Dikim Alanı Potansiyeli:
1975 yılında yapılan çaylık alan ölçümlerine göre 

502.876 dekar olan çay dikim alanımız;Doğuda Sovyetler 
Birliği hududundan başlamak suretiyle Araklı,Karadereye 
kadar ufki hatta 130 Km.ile Araklıdan batıda Fatsa kazasına 
kadar yine ufki hatla 190 Km.kadar uzunlukta ve ortalama 
7-8 Km.genişliğindeki sahanın içinde yer almaktadır.



Ekonomik çay yetiştiriciliği yapılacak saha olarak 
kabul edilen bölge içerisinde çaylık tesisine uygun olan 
arazilerin miktarının tesbiti çok zor olmakla birlikte 
80-100 bin dekar ,ekonomik olmıyan çay dikim sahamız 
içerisinde yine ekonomik olmıyacak şekilde çaycılık 
yapabilecek arazi miktarının 20-50 bin dekar olmak üzere 
toplam olarak 100-150 bin dekar arazide daha çay tamna 
yapılabileceği tahmin olunmaktadır»

2~ Verim. Potansiyeli:
Mevcut çaylıklarımızla gerek tamamının tohumla tesis 

ediümiş olması gerekse kültürel tetbirlerin tam olarak 
uyguianmamas: sonucu ürün verimleri ve ürünün kalitesi 
düşüktür.

Mevcut çaylıklarımızın üstün verim, gücüne ve kalite 
potansiyeline sahip çelikle üretilmiş tiplerle 
değiştirilmesi ve çaylıklarımızda yapılacak olan islah 
çalışmaları ile verimlerinin arttırılması olanakları 
mevcüttür.

İV-ÜRETİM PROGRAMI 
1-Genel Politika:

Dünyada çay ürününün büyük bir kısmını üreten ve 
ihracını yapan Hindistan,Seylan ,Kenya,Çin Halk Cumhuriyeti, 
Taiwan,Endonezya,Malawi ve Uganda ekonomik yönden geri 
kalmış ülkeler olduğu için yaş çay ürününün maliyetleri ve 
diğer işçilik ücretleri dolayısiyle kıiru çay maliyetleri 
ülkemize kıyasla çok düşük seviyededir»Bu ülkelerde 
ihracata dönük bir çay tana politikası izlenmektedir. 
Dünyada üretim hızının tüketim hızına oranla artış 
kaydetmesi nedeni ile de dünya kuru çay stokları gittikçe 
artmaktadır.Buna mukabil kuru çay fiyatları diğer malların 
fiyatlarına kıyasla bir artış kaybetmemektedir.

Ülkemizde yaş çay ürünü maliyetinin ve işçilik 
masraflarının çok fazla olması nedeni ile kuru çay 
maliyetleri çok yüksek seviyede seyretmektedir.Bu bakımda 
ülkemizin Dünya Borsalarında diğer ülke çayları ile 
rekabet edemiyeceği 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 doğurmuş 
ve sonunda çok cüzi fiyatlarla ihracat yapılmaya 
başlanmıştır.

Son yıllarda çok düşük fiyatlarla yapılan 
ihracatların meydana getirdiği zarardan kurtulmak için 
ihracatın durdurulması ve iç tüketimin artırılması 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu durumda,çay tarım politikamızın ,iç tüketimi 
karşılayabilecek biçimde çizilmesi esas alınmak kaynıyla,
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artan üretim miktarının dış pazarlarda paketli ve paketsiz 
ihracatlarla değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir.

Son hududlannı zorluyan çay üretim alanlarımızın 
geçmiş yıllardaki gibi artmıyacağı düşünülürse üretimin 
artışı çaylıklarımızdan birim sahadan ürün artışına bağlı 
kalacağından çok ileriki yıllarda artan tüketim miktarları 
seviyesinin altına düşmesi halinde kuru çay ithali yerine 
ürün verimini artırıcı tetbirlerle iç tüketimin karşılanması 
gerekecektir.

2- Talep Çalışması:
Ülkemizde çay tüketimi gerek fert başına artan tüketim 

ve gerekse artan nüfustan doğan bir hızla bilhassa son 10 yıl 
içerisinde yüksek bir düzeye erişmiştir.

Ülkemiz son 10 yıllık Kuru Çay Tüketimi:
Tablo: 49

Yıllar Toplam Tüketim Mik.(Ton) Şahıs basına Tük. Gr.
1966 13.881 413
1967 14.735 433
1960 15.962 452
1969 16.794 499
1970 17.899 522
1971 19.834 560
1972 24.140 697
1973 31.134 808
1974 36.649 928
1975 42.513 1058

Kaynak:Çay Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiyede çay tüketimi 1960-76 yıllan arasında 

doğrusal olarak artmış,1971 yılından sonra artış seyri 
hızlanmış tır. Ancak 1971-75 yıllsnnda da artışlar orantılı 
yani bu yıllar trendi doğrusaldır.Tablodaki 1971-1975 
yıllarına ait tüketim rakamlan,resmi kayıtlarla Aralık ayı 
sonları itibariyle Tekel depolan dikkate alınarak 
bulunmuştur.

Daha öncede bahsedildiği gibi maliyet unsurunun 
ihracahtı kısıtlaması nedeni ile bu sektörde talep sadece 
iç tüketim olarak belirmektedir.

İç tüketimimiz geçmiş 10 yılda,artan nüfus ve şahıs 
başına tüketimin ortaklaşa oluşturdukları bir eğilimle 
artmıştır.3u eğilimden yararlanarak yapılan gelecek yıllara
ait projeksiyon aşağıda verilmiştir.



Son 10 yıllık toplam tüketim trendine göre 1987 
yılına kadar çay tüketim projeksiyonu tablo 50 de verilmiştir.

TÜKETİM PROJEKSİYONU
Tablo: 50

Yıllar Tüketim Kuru Çay(Ton) Şahıs basma düşen Gram
1978 46.817 1081
1979 49.932 1124
1980 53.047 1165
1981 56.162 1203
1982 59.277 1238
1983 62.392 1270
1984 65.507 1300
1985 68.622 1329
1986 71.737 ' 1354
1987 74.853 1378

Ülkemizde çay,meşrubat ve benzerlerine kıyasla sadece 
belli gelir guruplarına özel bir içki olmamaktadır.Nüfusumuzun 
büyük çoğunluğunu oluşturan ve hızla artan köylü ve işçi 
kesiminde çay çok rağbet görmektedir.Gereken önemle üzerinde 
durulduğunda çay tüketimi normal bir seyirle artışına devam 
edecektir.Beİkide projeksiyonda verilen 1987 yılına ait 
74.853 ton (şahıs başına 1378 Gram) rakamı aşılacaktır.

3- Üretim Projeksiyonu ile Tüketim Projeksiyonunun 
f arkfüebebi ile doğacak durum:

Ülkemizde bilhassa son 10 yıl içerisinde sürdürülen 
üretim ve mubayaa sisteminin devam edeceği varsayımına göre 
hesaplanan üretim projeksiyonunun tüketim projeksiyonu ile 
mukayeseli olarak durumu tablo 51 de verilmiştir.



Üretir ,  ve  Tüket in Projeks iyonunun Mukayesel i  Iurumu 

Tablo :  51

i 111 ar(  1)
Kuru Çay 
Tüketimi

Tüket im 
Karşılığı 
Yas Çay

Yaş Çay 
Ure t imi

Stok
Kuru

1578 46.817 212.805 291.628 17.341
1979 49.932 226.964 307.950 17.817

1 0  0 53.047 241.123 324.273 18.293
i  o m 56.162 255.282 340.596 18.769

~  ~  3 2 95.^77 269.441 356.918 19.245
ı c m 62.352 283.600 373.241 19.721

1 5 c 4 65.507 ^97.759 389.564 20.197
y o  = 68.622 311.918 405.886 20.673
o - n 71.737 326.077 422.209 21.149

1 9 - 7 74.853 340.241 438.532 21.624

Tabloda görülen s tok farklar ı  ötedenberi  süre  gelen 
ve  kontrol  a l t ında tutulması  o lanağı  bir  tür lü  bulunamıyan 
çay tar ımının daha iyi  p lanlanması  iht iyacını  bel irg in bir
şeki lde  ortaya koymaktadır .

Çok çeş i t l i  nedenler le  planlanmasında güçlükler  
bulunan çay üre  t iminin, ta lebi  aşması  hususu kaçını lmazl ığ ını  
koruduğu sürece ,üret im fazlas ına  da  çare  bulmak mecburiyet i  
o lacakt ır .

Ürün normuna t i t iz l ik  göster i lmesi  ve  tar ımsal  
kültürel  tedbir ler in uygulanması  sonucu f i l iz  ver imi  
artacak ve  kal i te  yükseleceğinden tüket im art ı ş lar ı  
beklenenden fazla  olacak,üret im fazlas ı  b ir  dereceye kaiar
er i t i lebi lecek t i r .

Tunun dışmda,üret im fazlas ının değiş ik  teknoloj ik  
yöntemlerle  değiş ik  t iplerde çay imalat ına  sokulması  veya 
çaydan başka yol lar la  yarar lanı lması  suret iyle  ihracattan 
doyacak zarar lar ı  da  azal tmak kaydiyle  iç  ve  dış  
p iyasalarda  değerlendir i lmesi  hususu,üzerinde düşünülecek 
' . - .onulardır .Diğer  taraf tan ülkemiz çay ta lebinin tam olarak 
karş ı lanması  iç in  dağıt ımın iyi leşt i r i lmesi  tüket im 
miktar lar ının art ı ş ını  kolaylaşt ıracakt ır .

4-  Üret im Hedef i :
Çay konusunda bir  üret im hedef i  saptamak bahis  

konusu konusu deği ldir .Çünkü;
a-  Çay dikim alanının tahdidi  veya geniş let i lmesia i  

düzenleyen tedbir ler in i ş ler l iğ i  o lmadığı  art ık  anlaş ı lmışt ır



b- Üretimin çok büyük miktarlarda değişmesine neden 
olan mubayaa sistemi ürün normunun,sosyal etkenlerden ötürü 
ancak bir dereceye kadar disipline edilebileceği, 
iyileştirilebileceği tahmin olunmaktadır.Bu itibarla, 
gerçekçi bir düşünceyle,trendle bulunan üretim projeksiyonu 
üretim hedefi olarak alınmıştır.

Kararnamelerle belirlenen ürün normuna uyma 
zorunluluğunu sağlanabildiği takdirde hasat edilecek ürünün 
iç tüketimi karşılayamayacağı ortaya çıkar.Ancak mevcut 
çaylık alanımızın,ülke olanakları kısmında izah edilen 
yörelerde,100-150 bin dekar kadar genişletilebileceği ve 
mevcut çaylıklarımızda yapılacak ıslah çalışmaları ile ürün 
verim ve miktarı artırılacağı dikkate alınırsa,çay tarımı 
politikamızda belirlemeye çalıştığımız iç tüketime göre 
üretimin düzenlenmesi varsayımı gerçekleşebilir.

Üretim Projeksiyonunun 1975 fiatlamyla değeri 
tablo 52 de verilmiştir,

Üretim Projeksiyonunun Değeri (1 Kğ=750)

Tablo: 52

Yıllar
Üre tim 
Mikt. (Ton)

Üretimin 1000 
Değeri (Tl.)

1978 291.628 2.187.210
1979 307.950 2.309.625
1980 324.273 2.432.047
1981 340.596 2.554.700
1982 356.918 2.676.885
1983 373.241 2.799.307
1984 389.564 2.921.730
1985 405.886 3,044.145
1986 422.209 3.166.567
1987 438.532 3.288.990

5- Uygulanması Gereken Teknoloji:
a- Tarım:
Ülkemizde çay tarımının her safhasında,zaman zaman 

hatalı ve yanlış uygulamalar görülmektedir..
Bu raporda kısaca değinilen ve çeşitli yayınlarda 

anlatılan,izah edilen çay yetiştiriciliği sisteminin aynen 
uygulanması gerekmektedir.

Mevcut çaylıkların dikimindeki hataların doğurduğu 
■sorunları görerek;sık dikilen yerlerde bilhassa budama



devreler inde seyrel tmeler  yapı lması  ve  diğer  bi t l i ler in  
çayl ıklardan sökülerek:  at ı lması  suret iyle  dikimdeki  hata lar  
nisbeten te laf i  edi lebi l i r .

Bunun yanında çel ikle  üret im sonucu elde  edi lmiş  
f idanlar la  çayl ıklar ın zamanla  yeni lenmeler i ,böylece  ver im 
ve kal i tenin art ır ı lması  c ihet ine g idi lmesi  gerekir .

b-  Teknoloj i :
Sektörde halen uygulanan teknoloj i  yönet iminin Uj

aşamada değiş t i r i lmesi ,yeni lenmesi  öngörülmüştür .
1)  Kevcut  i ş letmeler in eks ikl ikler inin ve  dar  

bo “azlar ının gider i lerek s i s temin mekanize  edi lerek devamının

S)  Llevcut  i ş letmelerde kıvırma r ine av.ni  hizmeti  
retervan kombinasyonlar ı  (Rotorvane Ortodoks) i le  yapmak.

3)  Tam mekanize  Rotorvan orthodom yöntem ve 
Retervan G.T.C.  kombinasyonu modern teknoloj ik  yönteme geçiş .

Optimum kal i te  unsurlar ının gerçekleşmesi  iç in  
fermantasyon s i s temlerindeki  yeters iz l ikler  ve  uygulamadaki  
yanl ı ş l ıklar ,bi lg i  noksanl ığ ı  bu dönemde kes inl ikle  
hal ledi lmel i  ve  aynı  şart lar  kıvırma sa lonlar ında sağlanırken 
kıvırma makineler i ,gel i şmelere  göre , tabla lar ın yapıs ı  
der iş t i r i lerek ver im ve kal i te  art ı ş ı  sağlanmalı  dır . İmalat  
akış ının sonuçlandır ı lması  o lan depolama hizmetler i  miktar  
bakımından yeters iz  ve  depolama faktörler i  bakımından 
elver işs izdir ler .Kı l imatik  özel l iğe  haiz  yeni  depolar ın 
yapı lması  i le  beraber  eski  depolarda da  bu eks ikl iğ in 
g ider i lmesi  kal i tenin muhafazas ını  sağlayarak,orthodox 
yöntemin gel i ş imi  tamamlanmalıdır .

Çay Teknoloj i s inde,
a)  Kal i tenin art ır ı lması ,
b)  Zamanın kısat ı lması ,
c)  Üret im girdi ler inin azal t ı lması ,
d)  Pazar lama imkânlar ının fazla laşt ır ı lması  iç in  

dış  ülkelerde önemli  gel i şmeler  olmuş ve  s i s tem giderek 
nedemize edi lmişt ir .

Tabi i  ve  sun' i  so ldurma s i s temlerinden sonra  
uygulanan cebri  soldurma s i s temi ,soldurma zamanı  ve  i şç i l iğ i  
bakımından üret im girdi ler ini  düşürmüş ve  ülkemiz üret im 
teknoloj i s indeki  yer ini  a lmışt ır .Bu s i s temden daha ver imli  
o lan ve  i şç i l ik  hizmetler ini  azal tan Continuous  (devamlı)  
soldurma yapan maki ,  nal  ar  denemeye a l ınacak ve  uygun 
bulunduğu takdirde tatbikatta  kul lanı lmasına g idi lecekt ir .

Orthödox veya modern yöntemle gerçekleşt ir i len 
kıvırma i ş leminden sonra  çaylar ın en iyi  şeki lde  fermente  
edi lmeler i  gerekmektedir .Halen a l ininyum tavalar  5  cm.  
kal ınl ığ ında ser i lerek £85-95 nem,  26-28 C°  ı s ıda  yapı lması  
gereken cks iöesycn i s teni len seviyede gerçekleşt ir i lmemişt i? .



Bu nedenle fermantasyon salonları istenilen teknik 
özelliklere ulaştırılırken Süratle modern fermantasyon 
ünitelerinin yapımına geçilecek ve bilhassa yeni kurulacak 
modern sistemle işleyen fabrikalarda odalar yerine tekne 
fermantasyonu uygulanacaktır.

Teknolojik yöntemler gereği kalite unsurları teşekkül 
etmiş fermantasyonu bitmiş,yaş çayın derhal fırınlarda 
kurutulması ve ardından da tasnif edilmesi gerekir.

Diş ülkelerde fırın kapasiteleri 140 Kg/h dan 260 
Kg/h a ulaştırılmıştır.Yine marshall firmasının en son 
geliştirdiği "Hot Peeder Sydem" de 394 Kg/h a kadar 
ulaşmıştır.

Son yıllarda kıvırma makinelerinde presler ve tablada 
batenler kullanılmasına başlanmıştır.

Klasik usûlle imalata devam edilecek işletmelerde 
kıvırma makinelerinin tablalardaki koni ve aylar uygun 
normlara ulaştırılacak ve alınan elekaltı çay miktarları 
sistemin gereği olan seviyeye ulaştırılacaktır.

Her kıvırma periyodundan sonra çaylar eleklenerek 
havalandırılacak topalclaşmalar engellenecek ve kıvırma işlemi 
bitmiş olan elek altı çaylar fermantasyona derhal sevk 
edilecektir.

Kullanılan eleklerin montaj şekilleri ve eleme 
özellikleri geliştirilecek ve kalburlama kapasitesi 
arttırılacaktır.

Kıvırma işlemleri sırasındaki zaman kaybı ve makine 
ve emek fazlalığı,yeni kurulacak işletmelerde C.T.C.ve 
rotorvan imalâtlarının uygulanması zorunluluğunu 
doğurmaktadır.

Rotorvan'm işleyici organı silindir şeklinde gövde 
içinde çalışan helezon bir şafttır,ve adeta et kıyma 
makinesini andırmaktadır.S ilindir şeklindeki hazneye alınan 
yapraklar ezilmekte »parçalanmakta,preslenmektedir.

C.T.C. Makinesi,ezme.parçalama ve bükme hizmetlerini 
yerine getiren,birbirinin aksi yönde dönen,üzerleri yiv-setli 
iki çelik şafttır..

Modern teknoloji adı verilen bu sistemlerle çay daha 
iyi işlenmektedir.Ayrıca son yıllarda soldurulmamış yahut 
az solmuş yapraklan işleyebilen trituvator adlı kıvırma 
makineleri piyasaya sunulmuştur.Ezerek ovalıyan bu makine de 
işleyici bir silindir içindeki tertibat dönerek çay 
yapraklarını parçalamaktadır.

Sektörde bugün için kıvırma makinelerinin yerine 
üçlü rotorvan kombinasyonu veya rotorvan C.T.C. 
kombinasyonunun uygulanması zaman,kalite ve üretim girdileri 
bakımından lehte faktörler yaratacaktır.

C.T.C. rotorvan kombinasyonunun bugünkü temin edilen



hammadde i le  hizaet  veres i  o lanaksız ,  görülmektedir  .Kal  diki  
C.T.C.  makineler inin K.k.E.  taraf ından imal  edi lmesi  b ir  
sorun teşki l  etmektedir ,

1378 yı l ı  iç in  programlanan araşt ırma fabrikas ından 
a l ınacak net iceler  sonunda modern teknoloj iye  geçi lmesi  
teknik ve  ekonomik şart lar  gereği  kaçını lmaz olmuştur .

i ş letmeler in,  üret im yani  f ı r ın  kapas i te ler i
Tasnif  kapas i tes i  i ş letmenin üret im yanı  f ı r ın  

kapas i tes i  seviyes ine ulaşt ır ı lacak imal  edi len çayın günlür  
olarak tasni f i  sağlanacakt ır .

’ ini form paket leme iç in bir  harne*  "ama tes i s i  kurulacak 
burada muhtel i f  i ş letmeierce  üret i len muhtel i f  nevi  çaylar ı : ,  
harmanlanması  sağlanacakt ır .Bu harmanlıma tes i s in  ...e klas ik  
ve  günn geç , ,bş  f i l : s  reçete  usulü kul lanı lmayacak bunun 
yerine modern düşüncenin get irdiği  tadım-harman s i s temi  
get ir i lecekt ir ,3u suret le  harmanlamada esnekl ik  .prat ikl ik  
ve  paket lere  konan çaylar ın görünüş  ve  kal i te ler inde 
Btandardizasyca  ve  Stabi l izasyon sağlanaça! t t ı r .

Paket leme kapas i tes i  4 .B.Y.K.  plânı  döneminde 
art t ı r ı lacak paket  t ip i  faz la  art t ı r ı lmayacak ve  fakat  
paket lere  konan çaylar ın tam gramaj ında ve  kal i te l i  o lması  
sağlanacakt ır .

Ayrıca  bugüne kadar  at ı lan ve  imha edi lmesi  zaman,  
zaman sorunlar  yaratan çay imalat  art ıklar ından kafein e lde  
edi lmesi  iç in  bir  fabrika  kurulacak Yurt  iç i  i laç  ve  
a lkolsüz,gazoz t ipi  meşrubat  sanayi inin iht iyacı  o lan 
kafeinin bir  kısmı  bu yol la  temin edi lecekt ir .Bu yol la  
döviz  tasarrufu sağlanacakt ır .

Uygulaması  öngörülen yeni  teknoloj ide  hammadde hariç ,  
bütün üret im girdi ler i  mal iyet in  ucuzlamasını  temin edecek 
biç imde oluşacakt ır .

V- YATIRIM PROGRAMI:

A- TARIM

Mevcut  durum ve t ıkanıklar  bölümünde ele  a lman 
Ülkemizin çay yet i ş t i r ic i l iğ inde ortaya ç ıkan sorunlar ı  
çözümlemek maksadiyle  proje ler  hazır lanmaktadir .

Çay Araşt ırma Enst i tüsü Kurumun bi l imsel  ve  teknik 
konularda en yetki l i  organı  hal ine get ir i lerek, tar ım,  
teknoloj i , tar ımsal  ekonomi,pazara  hazır lama,kimya,  
biyokimya,yan ürünler  konular ında araşt ırmalar ,proje ler  
yapacakt ır .

Seleks iyon ve ı s lah çal ı şmalar ı  yoluyla  e lde  
edi lecek yüksek vas ı f l ı  t ip ler le  çayl ıklar ımızı  yeni lemek 
suret iyle  bir im alandan a l ınacak ürün miktar ını  yüksel tmek 
ve çay ürünü kal i tes ini  art ırmak.

Ülkemiz çay sahalar ındaki  topraklar ın,bi tki  bes in 
e lementler i  muhtevalar ını  ve  f iz iki  yapı lar ını  tesbi t  ederek;



kullanılacak gübre çeşit ve miktarını saptamak ile 
çaylıklarımı ada verim ve kaliteyi artırmak ve gereğinde fazla 
gübre tüketimini önlemek»çay topraklarında verimliliğin 
devamını sağlamak,

Yaşlı çaylıkların Çay Kurumu ve üretici olanakları 
ile budanması suretiyle; mali ve teknik imkânsızlıkları 
nedeniyle üretici tarafından gerektiği şekilde yapılamayan 
budama işlerinde üreticiye yardımda bulunmak,teknik 
esasların uygun bir şekilde yapılan budama neticesinde 
norma uygun" nitelikte ürün haşatını sağlamak.

Demonstratif çalışmalar ve diğer yollarla yayımda 
bulunmak suretiyle üreticilere teknik tarım yöntemlerini 
benimsetmek bu surette ürün normunu iyileştirmek ve 
kaliteyi yükseltmek.

Bu ve benzer:, amaçlara dünük proje uyarınca Çay 
Araştırma Enstitüsünce sürdürülmekte olan diğer projelere 
hız verilecek ve biten proje sonuçlarının yayımı 
sağlanacaktır.

Eğitsel faliyetler altında; her fabrika sahasında 
üreticilerin teknik tarımsal tedbirleri görerek 
eğitilmeleri maksadiyle çay bahçeleri seçilecektir.

Seçilecek olan bu demonstrasyon bahçelerinde 
üreticilerin uygulamalarının yanında araştırma sonuçlarını 
da içine alan kültürel tedbirler uygulanarak sonuçlar ilâh 
edilecektir.

Diğer yayın vasıtalarından eğitici filimlerin 
çekilmesi,dış kaynaklı tarımsal maksatla çekilen filimlerin ‘ 
temini ile üreticilerin eğitilmeleri sağlanacaktır.

Projelerin 1982 yılma kadar her yıl 2 milyon TL.lik 
finansman ihtiyacı Çay Kurumu Genel Müdürlüğü öz 
kaynaklarından karşılanacaktır.

Projelerden beklenen yararlar;
1- Elde edilen sıhhatli donelerle yapılacak olan 

üretim planlarının gerçekleşmesi olanakları artırılacak,
2- Mevcut bahçelerin verimli ve kaliteli tiplerle 

değiştirilmesi birim alandan elde edilen ürün miktarını 
artıracağı gibi,ürünün kalitesindeki artış ile Kuru çay 
kalitesinde de yükselmeler görülecektir.

3- Toprakların verimlilik tesbiti çalışmalardan 
sonra çay tarımına uygun olmıyan sahaların diğer tarım 
ürünlerine tahsisi sağlanacak dolayısıyle bölgenin dışa 
bağımlılığı azalacaktır.

4- Üreticilerin çeşitli eğitim ve yayın çalışmaları 
ile çay yetiştiriciliği hususunda aydınlanmaları sağlanacak 
dolayısıyle kaliteli ürün artışı yanında Çay Kurumu ile 
üretici münasebetlerinde bilhassa alım yönünden mevcut 
sorunlar azalacaktır.



B- TEOOLOJİ:
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 
miktarının Ton/gün olarak temin edilen hammadde miktarlarına 
denk seviyede tutmayı zorunlu kılmaktadır.

1976 yılı itibariyle normal kapasite 3220 ton/gündür.
İnşasına devam edilen işletmelerin 1977 yılında tam 

hizmete girmesi ile normal kapasite 3556 ton/güne ulaşacaktır.
Ortalama bir ay süren birinci sürgün döneminde hasada 

5-7 gün geç başlanması toplam çayın %75 inin 16-17 gün içinde 
toplanmasına sebep olmakta Fabrikaların günlük İşleme 
kapasitelerinin çok üzerinde bir yükle, teorik kapasite üstü 
çalışma şartlarını zorlamakta ve her yıl belirli oranda 
çayın imha edilmesine yol açmaktadır.Bu durum dikkate 
alınarak çay üretim işletmelerine ilave edilecek kapasite 
miktarları tablo 53 de verilmiştir.

EKLEIJECEK YEÎTİ KAPASİTE

Tablo: 53

Üret.Hedefi Yıl Başı ilave Fabr. İnşa İşe Baş.

1978 3976 3556 420 5 1.2.3.4.5 1 Yıl 1977
1979 4199 3976 223 3 6.7.8 2 Yıl 1977
1980 4421 4228 193 2 9.10 2 Yıl 1978
1981 4644 4396 248 3 11.12.13 2 Yıl 1979
1982 4867 4648 219 3 14.15.16 2 Yıl 1980
Kot: 84 tonluk işletme büyüklüğü örnek olarak alınmıştır.
Kuruluş yeri seçimi ve fizibilite çalışmalarından sonra o 
bölgedeki kapasite ihtiyacı değerlendirilmelerinde daha 
düşük kapasiteli işletmelere yer verilecektir.Amaç her yıl 
belirtilen toplam kapasitelerin sektöre ilavesidir.

Halen inşa'ı devam eden Kendirli,Azaklı,Hayrat ve 
Derepazarı fabrikalarının 1977 de hizmete girmiş olması
gerekmektedir.

Tabloda belirtilen 16 X 84 ton/gün kapasiteli tesise 
ihtiyacımız olacaktır.Yeni kapasitede teknolojik yöntemin 
modernleştirilmesi ve mekanize edilmesi ön görüşü ile hareket ederek 1 no.lu projenin araştırma ve geliştirme 
fabrikası olarak yapılması düşünülmüştür.Bu işletmede 
Orthodox,Eotorvan,CoT.C. yöntemleri ayrı üniteler olarak 
faaliyet göstererek modern yönetime geçiş çalışmaları 
yaparken,sektörün ihtiyacı olan kalifiye işçi,usta,teknik 
elemen ve yöneticilerinin tatbiki eğitimlerini sağlayacaktır.



1978 yılından itibaren yapılacak tesislerde kıvırma 
işlemleri ve fermantasyon işlemleri değiştirilerek rotorvan 
ve sürekli fermantasyon yöntemi geliştirilecektir.Bu yöntem 
sayesinde kalitede büyük artış,verimlilikte de dikkate 
değer artışlar kaydedilecektir.

1978 yılı programında gösterilen 3976 ton kapasiteye 
kampanya başında ulaşılması için gerekli tedbirler önceden 
alınmalıdır.

1947 yılından itibaren kurulmaya başlıyan tesislerdeki 
makine parklarında eskimiş makinelerin mutlak surette 
yenilenmesi zorunluluğu vardır.Bu nedenle tesislerin 
yenilenmesi ve İslahı için yatırım öngörülmüştür.

İlave kapasite ve yenilemeler için ihtiyaç duyulan 
yatırım finansmanı tablo 54 de dökümlü olarak verilmiştir,

YATIRIMI ÖNGÖREN İLAVE KAPASİTE ve YENİLEME
FİNANSMANI (Bin TL.)

Tablo: 54

işin Baş .Bitiş Tesisleri Tesisleri
Proje Adı Tarihi Tarihi Proje Tod. Yenileme Islahı Modernize
1.2.3.4.5 . 1977 1978 200.000 20.000 20.000
6.7.8. 1977 1979 120.000 40.000 20.000
9.10, 1978 1980 80.000 40.000 20.000
11.12.13. 1979 1981 120.000 40.000 30.000
14.15.16. 1980 1982 120.000 40.000 30.000
T O P L A M 640.000 180.000 120.000

Paketleme hariç toplam finansman ihtiyacı 940 milyon
TL.dır.

Öte yandan Paketleme fabrikalarında eskiyen makinalar 
değiştirilecek ve kapasitenin istenen seviyeye yükseltilmesi 
için yatırımlar yapılacaktır.

Yenileme ve yatırımlar tablo 5.5 de gösterilmiştir.
PAKETLEME FABRİKALARI YATIRIM PROGRAMI

Tablo : 55

Yılı
RİZE
Kapasite Yatırım

İSTANBUL 
Yenileme Kapasite Yat.Yen.

ANKARA
Kapasite Yat,Yer.

1977“ ' 20 21 5 15 CJ 5 5
1978 41 5 15 5 ' 5 5
1979 41 6 5 15 0 10 5
1980 45 5 15 ■ 5 15
1981 46 20 151982 46 aO 15

Fabrikalar 2 vardiye esa: ma göre çalışacaktır,
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mevcut paketleme fabrikalarının kuruluş yeri 
seçimlerini etkileyen fatörlerin araştırılması ve fizibilite 
esasları bugüne kadar belirlenmiştir.

İstanbul paketleme fabrikasının binası kiralık olup 
yatırın programında belirtildiği gibi makinelerinin tümü 
yenilenecektir.

Ankara paketleme fabrikasına ait bina Tekel'e aittir, 
Makineleri tamamen yenilenecektir.Optimum işletme büyüklüğüne 
sahip bir paketleme fabrikası haline getirilmesi için ilâve 
kapasite yatırımları gerekmekte veya yenilemelerinin aynı 
mahalde yapılmayıp tesisin Rize'ye aktarılmasının 
gerçekleştirilmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Ayrıca bölgede sektörün finansmanına iştirak ettiği 
Çaysan Anonim Şirketi,paketleme fabrikalarının paketleme veya 
ambalaj malzemeleri ihtiyacını temin edecektir.

Bu durumda toplam paketleme kapasitesinin yarısına 
sahip bir ünitenin,Rize Paketleme Fabrikasının hammadde 
kaynaklan içinde bulundurulması sektörün lehine olacaktır.

İlave kapasite ve yenilemeler için gerekli 
finansman ihtiyacı tablo 56 da gösterilmiştir.

PAKETLEME FABRİKALARI YATIRIM FİHAİTSMAM (BİR TL.)
Tsblo: 56

isin bas.tarihi Bitiş tarihi Proje Top.
1977 1978 80.000
1978 1979 60.000
1979 1980 40.000
1980 1981 20.000

200.000
Eklenecek yeni kapasitelerle mevcut normal kapasite 

3220 Ton/gün -den 4648 Ton/gün'e ulaşırken, teorik 
kapasitede 4033 den 6133 Ton/gün'e ulaşmış olacaktır.

Maksimum seviyede 22 gün olarak yapılacak bir alım 
programı ile üretilen yaş çay ürününün tam değerlendirilmesi 
mümkün olacak ve yaprak imhası olmayacaktır.

Paketleme fabrikalarına yapılacak yeni yatırımlarla 
%10 paketli çay stok politikasının izlenebileceği seviyeye ulaşılacaktır.

İşletmelerdeki kuruçay depoları ve mamul stok 
ambarlan yatırımları üretilen kuru çayın muhafaza imkânları 
ile tam mamül paketli çayın tüketim merkezlerine dağıtımını 
sağlıyan ana kanalları ve dağıtım merkezlerini oluşturacak 
ve bölgesel talepler anında ve seri olarak 
k arşı1anab ile c ektir.



işletmeler; ize bugüne kadar yenileme ve 
modernizasyon hizmetleri götürülmemiştir.Onamm-bakım 
hizmetleri ile faaliyetlerini sürdüren makinelerden faydalı 
ömürlerini tüketenlerin yenilenmeleri sırasında 
modernizasyona gidilmesi gerekmektedir.Kalite düzeltmek için 
bu aşamaların müştereken yürütülmesi yatırımları daha 
ekonomik ve daha faydalı kılacaktır.

Ayrıca imalat artıklarından kafein elde edilmesi için 
kurulacak kafein fabrikasına ve üniform harmanlama yapacak 
harmanlama tesislerine 1978 de başlanacak 1979 da 
tamamlanacaktır.Bunlar için gerekli finansman toplam 35 
milyon TL,dır.

Dönem içinde ithalat sadece yatırım malları için 
yapılacaktır®

Paketleme tesisleri .için yenileme ve yeni ilave 
kapasite programı, ithalatla gerçekleştirilebilecektir.

Modernizasyon için örnek olarak Eotorvan C.T.C., 
yeni tip fırınlar,sürekli fermantasyon sistemi için örnek 
ithalat yapılacak ayrıca kafein üretimi tesisleri için 
ithalat yapılaeaktır.Diğer yatırım malları için ithalat 
düşünülmemektedir.

Ayrıca her yıl 40 ton filtre kâğıda ithal
edilecektir»

Yatırımların inşaat aşamasında yaratacağı iş hacmi 
tablo da ve işletme aşamasında yaratacağı iş hacmi de 
tablo 57 de gösterilmiştir*

Yatırımların İnşaat aşamasında yaratacağı iş hacmi 
Tablo.- 57

İş OUcü  _______________  1977 1978 1979 1980 1981 196^ T o :
1-İdareci ve Teknik 

Elemanlar
a)Teknik elemanlar
1-Mimar ve Mühendis
2-Fizikçiler ve 

Matematikçiler
3-Ziraat Mühendisleri
4-Diğer
b)İdarecî ve müteşebisl
1-İdareci denetmenler
2-Direktör ve memurlar 

(Özel)
2-Tekaisyen ve Yardımcı 

elemanlar
a)Teknisyen ve tekniker
b)Sürveyanlar
c)İdare yardımcıları

3-Kalifiye İsçi4-Düz işçi_________________

8 2 3 4 2 2 *1

2 3 2 2 1 1 11

2
er

1 2 2 1 1 Q

8 2 3 3 1 1 18

10 4 6 8 4 A 'iA

8 3 5 5 3 3 ">•7
<- i

4 2 3 3 £L İC

40 30 ■50 2 o 10 ı r *ı n
200 200 15C 150 100 5 L, w J



Yat ı r ımlar ın  in le tmeler  aşamas ında  yara tacağı  i ş  hacmi

Tablo : 58

İş  Gücü 1977 1970 1979 1980 1981 1982 Toplam
1-İDARİ VB TEKNİK ELEMANLAR 

a)  Teknik  e lemanlar
1-Mimar  ve  Mühendis le r
2-Zi raa t  Mühendis le r i

15
80

15
80

10
80

10
80

5
80

5
50

60
450

TOPLAM 95 95 90 90 85 55 510
b)  İdarec i l ik

1- İdarec i le r (Teknik  ve  GİH.)  
Memur la r

10
100

10
100

10
100

5
50

5
50

45
450

110 110 110 55 55 55 495
E-TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELEMANLAR

a)  Tar ım Teknisyenler i
b)  Tekniker le r  ve  d iğer  Teknisyenler

400
10

400
10

300
10

300
10

200
10

200
10

1800
60

3-İŞÇİ  MİKTARI 
Kadro lu  (Daimi)  
Muvakkat
Kal i f iye  muvakkat  i şç i

175
750
200

175
950
150

175
750
150

125
750
100

125
600
100

100
450

50

875
4250

750
-  .  -  _________  -  .  5075

Tablo  haz ı r lanmas ında  ih t iyaç  o lan .  Mühendis  ,  Yönet ic i  ,  Teknisyen  ve  Tekniker  
kadrosu  sap tanmaya  ça l ı ş ı lmış  i sç i  i s t ihdamında  mevcut  i ş le tme t ip le r i  k ı s tas  a l ınarak  
değer lendi r i lme yapı lmış" ı r .

M.r.M.ijoiijıiiaiai'ui:: o oı ı uç ı u il m j. ı ı\ çuıan’;,aSin& gere değerler değişeb i lecekt i r



Çay fabrikt .arının yapıldığı Doğu Karadeniz 
bölgesinde istihdam sorununun büyük bir kısmı,çay tarım ve 
işletmelerinin yarattığı sektör içi ve dışı imkânlarla 
halledilmeye çalışılmıştır.Bu imkanlardan bölge dışından 
gelen az sayıda yurttaşlarımızda yararlanarak mevsimlik işte 
istihdam imkânları bulmuştur.

Halen uygulanmakta olan üretim yönteminde istihdam 
olanaklara, modern teknolojik yönteme göre çok geniştir. 
Modern yöntemde 84 tonluk bir işletmede işletme içinde 
ortalama 250 kadar mevsimlik işçi (3 vardiyede)istihdam 
edilebileceği belirtilirse durum daha açık olarak 
anlaşılabilir.

Yatırım programında amaçlanan fabrikaların modernize 
edilmesi ve tam mekanize modern teknolojiye geçiş imkânları 
ancak sektöre yüklenen sosyal görevi hafifletecektir. 
Ülkemizde gittikçe büyüyen bir sorun,haline gelen ve çay 
bölgesinde de problem olma durumunu koruyan işçilik 
sorununun çözümü ancak makro seviyede düşünülecek bölgede 
yer planlama ve yörede alması mümkün olan sektörlerin 
faaliyete geçirilmesi ile mümkündür.

Sektörde yer alan işletmelerdeki hizmetlerin 3=75-80 
ini mamul mal üretim hizmetleri ifa etmesine rağmen üretim 
teknolojisini uygulayıcı teknik personele yer verilmemesi 
yönetim ve yönetici kadrolarındaki yetenekli eleman 
istihdamı sorununu günümüze dek getirmiştir.

Yönetici teknik kadro,yüksek sevk ve noktasından 
alt seviyedeki bir yöneticiye kadar gerekli olan her türlü 
eğitim sürecinden geçirildikten sonre hizmete sokulmalıdır. 
Yapımı programlanan araştırma fabrikasından bu konu da 
yararlanılacaktır.

Hizmet içi eğitim seviyesinde yürütülecek bu 
hizmetler;Kurum içinde,Yurt içi eğitim Kurumlarında ve yurt 
dışında devam olunacak geleceğin yönetici teknik kadrosu 
yetiştirilecektir.

VI- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:
A - TARIMA DÖNÜK TEDBİRLER
1 - Ülkemizde çay tarımı yapılan saha,mevcut durum 

ve tıkanıklıklar bahsinde izah edildiği gibi çeşitli 
nedenlerle ekonomik çay yetiştiriciliği yapılabilecek 
alanın dışına taşmış durumdadır.

Öte yandan mevcut çaylıklarımızdan alınan ürün 
miktarının önümüzdeki yıllarda yurt içi talebini 
karşılayacak. olduğuseğer iç tüketimde büyük artışlar görülürse bu artışların mevcut çaylıkların ıslah ve 
kültürel tedbirlerin alınması ile karşılanabileceği 
düşünülmektedir.Bu bakımdan mevcut çaylık alanların 198=. 
yılına kadar dondurulması gerekmektedir.

2- Çay dikim alaçının miktarı yönünden gerek mevcut 
kayıtlar,üreticilerden alman beyannameler ve gerekse yeni



-iç "mlere rağmen tut ersi ziı kie n mevcut tur. Bu bakımda:, 
araştırmalar yapılarak mevcut çaylık alanının kesin 
miktarının ve” çay tarımına, elverişli alanların tesbiti 
zorunludur,

3- Mevcut çaylıklarımızın bilhassa sık dikilmiş, 
verimsiz ve yaşlı olanlarının biran önce klonal seleksiyonle 
elce edilmiş tiplerle değiştirilmelerini sağlamak maksadıyla 
halen Çay Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen klonal 
seleksiyon orojesinin hızlandırılması gerekmektedir.Bunun 
için Çay Araştırma Enstitüsünün teknik eleman ve diğer 
olanaklar yönünden desteklenmesi,genç dinamik ve araştırma 
bilgisine sahip teknik elemanlarla mevcut kadroların 
doldurulması zarureti vardır.İleriki yıllarda çaylık 
tesisine izin verilmesi halinde; seleksinonla elde edilecek 
tiplerin 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 yetiştiriciliği konusunda 
da bilim,tartışılmazlığını korur.Bu^bakımdan bilimsel 
araştırmalara hız verilmesinin gereği yanında,araştırma 
sonuçlarının yayını ve uygulamaya konulması Ülkemiz çay 
yetiştiriciliğinde çok önem verilmesi gereken konuların 
başında gelmektedir.

Diğer ülkelerdeki,özellikle Kenya'daki örneklerine 
bakarak Çay Araştırma Enstitüsüne hukuki ve mali yeni bir
biçim kazandırmak gereklidir.

Müstakil Araştırma Enstitüsü haline getirilmek 
suretiyle çay üreticilerinin çay gelirlerinin % 0,5 katkı 
paylarıyla finanse edilecek Çay Araştırma Enstitüsü,teşkil 
edilecek araştıırna kurui.unun yönetiminde,özerk ve daha 
esnek hareket edebilecek,teknik eleman,alet.ekipman,arazi 
bakımlarından daha iyi imkânlara kavuşacak,bünyesinde 
oluşturulacak Eğitim Merkezinde,ileri de çay eksperi,çay 
imalatçısı ve çayın diğer teknik konularında çalışacak 
bütün teknik elemanların yetiştirilmesi bu iş içinde 
özellikle çayı benimseyen lise dengi okul mezılnu tarım 
teknisyenlerinin eğitilmeleri sağlanmalıdır. Bu eğitim 
merkezinde yayın faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
çeşitli flim slayt ve broşürler hazırlanmalıdır.
3clgelerden seçilecek önder çay üreticilerinin ve işçilerin 
de eğitimleri bina,arazi,alet ve ekipman bakımından 
mücehnez bu eğitim merkezinde yapılmalıdır.

4- Çay tarımında en önemli kültürel tedbir olarak 
bilinen budamanın; çay üreticileri tarafından gereği gibi 
yapılmadığı bir gerçektir.

Budamanın gerektiği şekilde yapılmamasının 
nedenleri çok olmakla birlikte esas olarak budamanın zor

ve ancak kalifiye isçiler tarafından gerektiği gibi 
yapılabilecek bir tekhik uygulama olması,üreticilerin
budama konusunda gereği gibi eğitilmemiş olmalam ve 
budamanın masraflı bir i? olması gösterilebilir.



Çay Kurumunun mali desteği ile budamaya özendirmesi 
ve teknik kontrolü altında usulüne uygun biçimde yaptırması 
bu konuda mevcut yasal hükümleri uygulamaya koyması 
gerekli ve şarttır»

5- Mevcut çaylıklarımızın toprak verimliliklerini 
belirlemek için toprak tahlillerinde gerekli eleman ve 
ekipman ihtiyaçlarını karşılamak ve süratle çalışmalara 
başlamak gerekir.

Yapılacak olan toprak ve yaprak analiz sonuçlarına 
göre gübre tavsiyelerinde bulunulması ve gerekirse bölgesel 
uygulamalara geçilmesi,ayrıca bazı bölgelerde çayla 
birlikte diğer ürünlerin yetiştirilmesi olanaklarının 
artırılması, üreticilerin tek yönlü bir tarımdan 
kurtarılması gereklidir»

6- Üreticilerin çay tamun, ve hatta çayın 
fabrikasyonu konularında eğitilmelerinin sağlanmasa, 
gerekmektedir.

Her konuda olduğu gibi çayda da diğer Ülkelerde 
tatbik edilen metodlarıa görülmesi,izlenmesi' ve sorunlara 
karşı uyguladıklara tedbirlerin yerinde tetkiki için dış 
ülkelere teknik seyahat düzenlenmesinde yararlar vardır.
Her yıl çay tarımı konusunda çalışmalarda bulunacak olan 
teknik elemanlardan bir kısmı ile üreticilerden bir 
gurubuardış ülkelere gönderilerek çay tarımının diğer 
ülkelerde nasıl yapıldığını yerinde izlemeleri 
gerekmektedir.

7- Çay alım politikasına yenilikler getirilmesi 
gerekmektedir.

Yaş çay al imlam bütün bölgede çok büyük sıkıntılar 
ve zorluklar içerisinde sürdürüldüğü herkesçe bilinen bir 
gerçektir.Diğer hiç bir üründe görülmemiş şekilde çay 
adımlarında gerek üreticiler ve gerekse Çay Kurumu birçok 
zorluklarla karşılaşmaktadır.

Gerek çay tarımı ve gerekse çay fabrikasyonu 
içerisinde, büyük sorunlar doğuran bir işlem durumuna gelmiş 
olan çay aliminin, mutlaka yeniden ele alınarak düzenlenmesi 
gerekmektedir»

Asıl gaye üretilen çayın hiç bir zorlukla 
karşı3.aşmadan alım-satımı olduğuna göre; ürünün alım yerine 
getirilmesinden önce ve alım yerine getirildikten sonra 
alınması gereken tedbirleri ayırarak meseleye çözüm getirmek 
gerekir.

Öncelikle alınacak tarımsal tedbirlerle üreticinin 
hasat "edeceği ürünün daha fazla tomurcuklu ve körpe 
filizler ihtiva etmesi sağlanmalı dır.Bunun için budama, 
ahır gübresi tatbikatı ve diğer kültürel tedbirlerle 
bilhassa kör durumda olan çaylıkların iyileştirilmesi 
gerekmektedir.Üreticilerin sık toplamalar ile hem daha körpe 
ve hemde daha fazla ürün haşatını sağiıyabileceklerine



inanmalarının temini için tarımsal yayın ve eğitim 
çalışmalarına hız verilmelidir.

Hasat edildikten sonra alım yerine getirilen ürünün
kaba olması halinde seçilerek düzeltilmesinin çok zor bir 
işlem olması dolayısiyle ürünün standartlarına uygu şekilde 
toplanmasına dönük tedbirler almak gerekir.Bu bakımdan 
bütün tedbirler ürünün hasat anına kadar alınmış olmalıdır,

Çay atımlarından önce karar altına alınacak olan 
bütün tedbirlerin uygulanabilir olması üzerine çok titizlikle 
durmak gerekir «Uygulanması mevcut durum ve şartlarda zor 
olan tedbirlerle işe başlamak ve sonradan vaz geçmek ve 
kararsızlığa düşmek uygulanabilir tedbirlerde bile sorunlar 
çıkmasına neden olabilir.Bu bakımdan tutarlı ve kararlı bir 
alım politikası ile bölgeler arasında yeknesaklığı 
sağlıyacak şekilde alımı yürütmek gerekmektedir.

Her ne suretle olursa olsun alım yerlerinde alımın 
durdurulmasına mani olmamalı,alım yerinin devamlı alım 
yapacak şekilde açık bulundurulması sağlanmalı ve üretici 
alım yerinde bekletilmemelidir.

Bu güne kadar Çay Fabrikalarına bağlı olarak 
yürütülmekte olan çay ürünü alımı işlerinin fabrikaların 
bünyesinden ayrılması Genel Müdürlük Tarım Dairesinin yetki 
ve sorunluluğuna verilmesi gereklidir.Bölgesel organizasyon 
biçimi ile çalışacak bu tarım teşkilatı çayı ayrı bir 
kuruluş gibi Üreticiden satın almalı ve işletmelere bu 
tarım teşkilatı muhatap olmalıdır.

Fabrikaların teknik biçimde,çeşitli sosyal 
etkenlerden uzak ciddi anlamda teknolojik faaliyet göstermesi 
kaliteli çay üretmesi tanmsal işlemlerin bünyelerinden 
ayrılmasıyla mümkündür.

Çay aliminin tarım teşkilatı eliyle yapılması 
fabrikaların imalâta daha çok önem vermelerine olanak 
hazırlayacağı 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 eksper üretici ilişkilerinin düzenlenmesi olup 
bu bakımdan eksperlik müesseselerinin tam olarak ele 
alınarak yeniden düzenlenmesi gereği vardır.

Bunun için halen işçi statüsünde çalışmakta olan 
eksperlerin yerine tarım teknisyenlerinin eksper olarak 
istihdamı zorunluluğu vardır.Bu maksatla tarım 
teknisyenlerinin eksper olarak eğitilmelerinin sağlanması 
gerekmektedir.

Çay alimini yürütecek elemanların lise dengi,Tarım 
Meslek lisesi mezunu olmaları büyük fayda sağlayacaktır. 
Ancak ihtiyaç duyulan sektörün devamlılık arzetmemesi kısa 
zamanda doymuşluğa erişeceği hesaba katılarak,esasen 
ihtiyaç duyulmayan bir okul ile ihtiyacı karşılamağa gitmek 
doğru olmayacaktır.



Temel tanı bilgi ve pratiği kazandıran Tarım 
Teknisyenleri, 6-*9 aylık-bir süre boyunca eğitime 
alındıklarında çay eksperi olarak istihdam edilebilirler.

Yukarıda luzüm olmadığı belirtilen eksperlik okulu 
gibi benzeri okulların veya bir yüksek okulun açılması 
yersiz ve gereksizdir.

8- Ürünün alım fiatının tesbiti için yapılacak 
çalışmaların bir prensibe bağlanması gerekmekte olup şimdiye 
kadar tatbik edilen her yıl ayrı-ayn esaslardan gidilerek 
ürün maliyeti hesaplama hususu bir çok karışıklıklar 
doğurmaktadır.Bu nedenle maliyet hesaplamalarında her yıl 
üreticinin kullandığı girdileri dikkate almak ve buna bağlı 
olarak ta alım fiyatının tesbitinde parite fiyatından 
yararlanmak gerekmektedir.

Diğer taraftan çay alım'fiyatlarının tesbitinin 
diğer ürünlerde olduğu gibi kaliteli ürüne yüksek,kaba ürüne 
az fiyat taktir etmek süretiyle farklı fiyat uygulamaları 
ile uygun standartta ürün veren üreticilerin mağduriyeti 
önlenmelidir.

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

Gerek ürünün aylara göre faiklı fiyatlarla alınması, 
ve gerekse ürün normuna göre farklı fiyatlar takdir edilerek 
alınması için her alım yerine teslim edilen üründen alman 
numunelerden yapılan fiziki analizlerin mutlaka çok ciddi 
bir titizlikle yürütülmeleri gerekmektedir.

Her alım yerinden gelen kamyonlardan usülüne göre 
alınan numüneler bir torba ile analiz merkezlerine günlük 
olarak getirilmeli ve anında teknik bir heyet marifetiyle, 
bütün etkenlerden uzak kalınması şartları temin edilmek 
suretiyle ve üreticilerce seçilecek,kurumca istihdam 
edilecek daimi temsilcilerin gözcülüğünde analizi yapılarak 
tesbit olunacak fiziki duruma göre her alım yerine günler 
itibariyle ayrı fiyat verilmesi veya ortalamalar olarak alım 
yerleri itibariyle alım fiyatı uygulaması çok yararlı 
olacağı düşünülen denemeye değer bir uygulamadır. Verilen 
alım fiyatı günler itibariyle fabrika ve alım yerinde ilân 
olunmalıdır.

Alım yerlerinde üreticiler arası anlaşmazlıklar 
olmasını önlemek için gezici ekiplerle bu sisteme tabi 
olmayan üreticilerin ürünü fiks fiyatla kamyon üzerinde 
mübayaa edilerek satın atın, alınabilir.Ancak bu fiks fiatın 
pek cazip olmamasına özen gösterilmelidir.Aksi takdirde 
yine sistemin başarısı düşecektir.

9- Ürün Normu ve Analiz Sistemi: İdeal çay ürünü 
taze,dolgun,iri bir tomurcukla bunu takibeden taze ve körpe 
nitelikte l.ve 2.yaprakların oluşturduğu bir filizdir.
Ancak çay haşatına pratiklik,kazandırmak ve Ülkemiz 
çaylıklarının halihazır durumunu;çay üreticilerinin



alışkanlıklarına,çay toplayıcıların ehliyetlerini de hesaba 
katarak bu ürün normuna belli bir tolerans getirmek 
zorunluluğu vardır.

Bu tolerans aşağıda izah edilecek fiziki analizde %25 
oranını açmamalıdır.El ve göz hata payı olan tolerans 
tanınırken üreticilerin dolgun tomurcuklu filiz haşatına 
bilhassa yönelmeleri ve bunun için gerekli tarımsal tedbirleri' 
almaları şartdır.Devlet bu tedbirlerin alınıp uygulanmasında 
üreticiye yardımcı olmalıdır.

Fizik Analiz Sistemi :
Analiz edilecek çay, yığını en iyi biçimde temsil 

edecek olmalı, gerekirse birden fazla numune üzerinde 
çalışılmalıdır.

Alınan 100 gramlık numunelerin yukarıda anlatılan 
ürün (2 yaprak 1 tomurcuklu) kısmı ayrılmalı,daha uzun 
sürgünlerin ucundaki ürün kısımları koparılarak ayrılan bu 
kısma katılmalıdır. Bu suretle seçilen 2 yapraklı tomurcuklu 
ürün en az 75 gram (%75) ve yanlışlıkla kopamldığı kabul 
edilen diğer vegetatif aksam en fazla 25 gram(%25)olmalıdır.

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

11-Birinci sürgün devresindeki yığılımın azaltılması 
ve daha az yığılımla günlere yayılması için;

a- Yığılımın ağır olarak seyrettiği günlerle diğer 
günlerde farklı fiyat uygulanması,

b- Mayıs ayı sonuna kadar teslim e dilen çayıiı 
parasının akabindeki günlerde ödenmesinin getirdiği kötü 
alışkanlığın giderilmesi için birinci sürgün devresinin on 
gün sonrasına kadar satın alınan çay parasının müteakip 
günlerde ödenmesinin,

c- Bir çay teslim programı hazırlanarak üreticinin 
çayının alım yerlerinde bekletilmeksizin ve fakat bu 
program dışına taşmaksa zan satınalınmasıııın sağlanması 
cihetine gidilmelidir.

12-Üreticilerin bir yerde işletmelerde işçi olduğu 
da kabul edilerek;

1- Üreticinin alın terinin ve işçinin el emeğinin 
daha iyi değerlendirilmesi,

2- Çay işletmelerinin daha kârlı ve daha verimli 
çalışmasını teinin etmek,

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



4- Çay işlev.:” «v kuruluş durumunda olan Çay Kuı-„ 
ile rekabet s ağlarım as _ ve Çay Kunmmda prodüktivitenin 
arttırılması ve itici bir güç olması bakımından, Bir 
bölgedeki üreticilerin salt çoğunluğunun müracaatı halinde 
mevcut Fabrikaların o bölge üreticilerine devri veya yeni 
bir çay Fabrika yapma olanağı sağlanması cihetine 
gidilmelidir.Bu fabrikalara o fabrikada çalışan memur ve 
işçilerin de pay sahibi olarak katılmasına olanak 
sağlanmalı dır.Bunun tamamlanabilmesi için Devletin kredi 
olanaklarım seferber etmesi gereklidir.

3- TEKNOLOJİ ve ?A ZAİL AMAYA DÖNÜK TEDBİPuLER:
1- İşletmelerimizde yaş çay deposu kifayetsizliği 

sorunu halledilmelidir. Bu maksatla çay kurumunca güneş ve 
yağmurun tesirini önlemek için yapılması kararlaştırılan 
soldurmaların (bez veya plastik) biran önce uygulamaya 
konulmasında-zaruret vardır.

2- S oldurma,kıvırma ,fermantasyon ve kurutma
sistemlerimizde öncelikle mevcut sistem gereği ulaşılması 
gereken teknolojik kriterlere ve kapasitelere;ulaşmak için,

a) Fabrikalara kamyonlarla gelen yaprakların 
kamyonlarda kızışmasını önlemek üzere boşaltılmalarına dikkat 
olunması ve bunların traflara taşınmasında teknik tesislerin
tamamlanması.

b) Yaprakların herhangi bir yerde ve soldurmalarda 
torbalarla taşınmasının kesin olarak önlenmesi ve gerekli 
yerlerde taşıma bantlarının yaptırılması.

■ c) Tekne Usulü soldurmanın Çay Fabrikalarında 
yerleşmiş bulunması yararlı görülmekle beraber bu teknelere 
sıcak hava verilmesinde teknik ve ekonomik şartlara dikkat 
edilmesi,birçok memleketlerde yapıldığı gibi fırınlardan 
çıkan çürük havanın (50-55°) soldurmalarda kullanma 
imkânının araştırılması

d) Soldurma teknelerinde kullanılan jüt bezlerinin 
her bakımdan mahsuru hesabiyle bunların plastik bezlerle 
değiştirilmesi ve böylece soldurma kapasitesinin %2o-30 
nisbetinde arttırılmasının sağlanması.

e) Fabrikalarda kıvırmalar hem makinelerin yapılması 
hemde uygulama bakımından düzeltilmelidir.Kıvırmalardan 
çıkan yapraklarda hararet çok yüksektir.Bu hararetli 
yaprakların uzun zaman kalmasının kaliteye tesirinin dikkate 
alınması,yaş yaprak eleklerinin yeni modelde yaptırılması.

f) Fermantasyonda, özellikle optimum hararetin temini 
için gerekli tedbirlerin alınması ve tavaların çok temiz
tutulması.

g) Çay Kurutmadaki fırınların sistem ve kapasiteleri 
üzerinde önemle durulması,bu fırınların hemen bütün çay 
üreten memleketlerde kullanılan yüksek kapasiteli 
modellerinin özellikle yeni kurulacak çay fabrikalarında
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saflanması,bunun için seçilecek bir modelin Makine Kimya 
Kurumunca yaptırılmasına gayret olunması.

b) Çayların ambarda bulunduğu müddette ve paketlemeden 
önce su miktarının tayini ve %G dan fazla su bulunan 
çaylarda ikinci kurutma yapılması ve hiçbir suretle %6 dan 
fazla suyu bulunan çayların paketlenmemesi.

3- 2. madde de mevcut fabrikasyon sistemimizdeki 
eksikliklerin giderilmesi yolunda yapılması gereken 
çalışmalar konu edilmiştir.Bunun ötesinde bir çok ülkede çay 
imalatında uygulanan yöntemler dikkate alındığında devamlı 
soldurma sistemi Rotorvan veya Rotorvan C.T.C. sistemine 
bağlı sürekli Fermantasyon ve yeni tip fırın sistemleri ve 
taşıyıcı bantlarla birbirine bağlanarak otomasyona geçme 
çalışmalarına başlamak gerekmektedir.Bu maksatla bir araştırma 
fabrikasının kurulması ve bu'fabrikada üretim sistemlerinin 
çeşitli alternatifleri mukayeseli olarak araştırılmalı ve bu 
aratış imalatın her kademesinde çalışmakta olan usta-ustabaşı. 
teknik eleman ve yönetici kadronun eğitimini de tatbiki 
olarak sağlamak gerekir.

4- İşletmelerimizde mevcut tasnif kanasiteleri 
yetersizlikleri ve kuruluş hatalarından doğan aksaklıklar 
giderilerek günlük kuruçay üretim kapasitesine denk hale 
ge t i r ilme 1 i di r.

5- Paketleme fabrikaları 80.000 Ton/yıl kapasiteye 
ulaştırılarak piyasada sürekli talep dengesini karşılayacak 
mamül çay bulundurulmalıdır.

6- Üretim artıklarının değerlendirilmesi için kafein 
tesislerinin kurulması gereklidir.

7- Önerilen tedbirlerin alınması ve devamlılığının 
sağlanması her seviyede yöneten ve yönetilenlerin sürekli 
eğitimlerinin temini ve yeteneklerini geliştirebilme 
imkânlarının sağlanması ile olur.Bunun için her seviyede 
eğitim imkârlari yaratılmalı dır.Eğitim için yapılacak olan 
harcamaların lüks olduğu inancı bir kenara bırakılıp herkese 
imkân tanınmalıdır.

8- Kurulacak yeni işletmelerin büyüklükleri ve 
kuruluş, yerleri mutlaka verimlilik ilkelerine göre 
saptanmalıdır.Mevcut işletmeler revize programlarla optimum 
işlet-iB büyüklüklerine ulaştırılmalıdır.

0- Paketleme tesisleri organizasyonunun yeniden ele 
alınarak kuruluş yerleri, işletme büyüklükleri, verimlilikleri 
incelenmeli, üretilen kuru çayı paketliyebilen kapasite 
limitine ulaştırılmalıdır.Ancak yenileme ve ilave kapasite 
yavrularının tesislerin faaliyeti için gerekli girdileri 
ir ..in edecek bölgede yapılması yolu benimsenebilir.

10-Vergilerin sektör üzerindeki etkileri tablo 59 de
sterilmiştir.



ÇAY SANAYİİNDE VERGİ DURUMU 
Tablo: 59

Yıllar
İstihsal 
Vergisi 
Milyon Tl

Diğer dolaylı 
Vergiler 

. Milyon Tl.
Toplam 
Milyon Tl

Sektör Üzerindeki 
Etkisi
%

1978 219 3,5 216,5 0,o
1979 230 4,0 234,0 0.35
1980 296 4.5 300,5 0.38
1981 320 5,0 325,0 0,34
1182 417 5,5 422.5 0.37
Not: Sektörün faaliyeti icabı vasi tasızvergi ödenmesi

görülmemektedir»
11- Çay sektörünün gelecek beş yıldaki Sermaye durumu 

tablo 60 da gösterilmiştir.
SERMAYE DURUMU

Tablo: 60

Yıllar
Kullanılacak 
S emaye 
Milyon TL.

Öz'
Sermaye
Milyon TL.

Kredi
Milyon
TL.

1978 4.750 2.750 2.000
1979 5,250 2.750 2.500
1980 5.450 2.750 2.700
1961 6.550 2.750 3.800
1982 6.750 2.750 4.000

12- Yatırımların Finansmanı
Sektörde kaynak yetersizliği nedeniyle yatırımların 

finansmanı sağlanamamaktadır. Alınacak kredilerle yatırımların 
finansmanı sağlanacaktır.

13- Krediler
■■Alınacak krediler sermaye yapısı tablosunda 

gösterilmiş olup.kredilerin ödenmesi yeni bir kredi temin 
etme zorunluluğu yaratacaktır.

14- Standardizasyon ve kalite kontrolü:
Ülkemiz çaycılığında standardizasyon konusunda 

çalışmalar öteden beri yapılmamıştır.Optimum kalitenin 
göstergesi olan standartlara eğilmeye.konuyu hazırlık 
safhasından alıp uygulama ve denetleme• safhalarına getirmeye 
mutlak gerek vardır.



Pazara arz edilen paketlerdeki çayların yeknesak 
olması ambalaj masrafını azaltacak.kalite seviyesinin 
değişmemesi ile tüketicinin güveni kazanılacaktır.

Çay sanayiinde her geçen gün bir kat daha önem 
kazanan ve noksanlığı görülen tadım laboratuvarlarının 
kurulması ile kalite üzerinde yapılacak çalışmaların ortamı 
hazırlanmış olacaktır.

Üçüncü beş yıllık kalkınma plânında işletmelerde 
kalite kontrol (tadım) laboratuvarlam kurulması 
kararlaştırılmış ve bu konuda önemli adımlar atılmıştır.

Başlatılmış olan çalışmalara devam edilerek 
faaliyetlerin geliştirilmelerinin sağlanması zorunludur.

imal edilen çayın günlük ve her vardiyede yapılacak 
tadım test ve rutubet kontrolü imalatın seyrine yön 
verecek,varsa hataların anında düzeltilmesi cihetine 
gidilecektir.S tandardı ve kaliteyi bozan imalatlarda sebep 
araştırılmalı,tedbir alınmalı,uygulanmalıdır.

15- Pazar Olanakları
Üretilen kuru çayın tüketimi için bir pazar 

araştırması yapılmalıdır.
Yurt içi pazar olanakları,talep ve tüketim 

projeksiyonlarının incelenmesiyle de görüleceği gibi henüz 
araştırılarak kesin verilere dönüştürülmemiştir.

Kırsal bölge, kaçak çay ticaretinin yapıldığı 
bölgeler ve kaliteli çayı arayan tiryakiler henüz 
değerlendirilmemiş pazarlardır.

16- Sıcak ve soğuk içimii yeni tip çaylar,üretim 
fazlası sorununa çare olabilecek,tüketimi arttırıcı nitelikle 
görünen değişik bir çözüm yolu olabilir.Bu sebeple öz 
(İnstant) ve değişik darz içimlere sahip yeşil çay tüketim 
olanaklarının,pilot bölgeler seçilmek suretiyle piyasa 
araştırması yapılmalıdır.

17- İhracatı teşvik edici tedbirler:
Geçmiş yıllardan itibaren gelen stok birikiminin 

1978-82 dönemine yansıması halinde bu fazlalığı 
değerlendirmek sorunu ortaya çıkacaktır.Ancak 
değerlendirmenin dökme çay ihracatı şekliyle yapılması 
zararlı olacaktır.Paketli çay olarak yapılması ise kaliteli 
harmanı gerektirecektir.

Bu sebeple ihraç pazarının da isteği olan C.T.C. 
çayların imalatına başlanmalı,kalite yükseltilmeli ,maliyet 
düşürülmelidir.

Bir tüketici pazarında yer alabilmek için kalite ve 
maliyet yönünden pazardaki optimum değerler içine 
girilebilmelidir. Bunun için de daha önce tedbirler 
kısmındaki önerilerin kesinlikle gerçekleştirilmesi gerekir.



Ancak bu'gerçekleşmenin temini halinde zaten üretim-iç 
tüketim dengesi sağlanmış olacak ve ihracata-pek’fazla gerek 
kalmayacaktır.Fuarlarda Tekel’le beraber iştirak sağlanarak 
paketli çaylarımız sergilenmelidir.

18- Pazarlama sorunları
Sektör tarafından üretilen kuru çayın pazarlama 

sorunları günümüze kadar tan olarak ele alınmıştır ve 
belirlenmeye çalışılmış pazarlama kavramı yoktur.

Sektörün mevcut pazarlama yapısına göz atacak olursak;
a) Elde pazarlanacak mamul mal yoktur.
b) Eldeki paketlerin her türlü iç ve dış piyasaya 

güvenle sürülmüş olanağı yoktur.
c) Dağıtım kanalları itibariyle sürekli aksaklıklar

vardır.
d) Mamül mal,tüketici talebini miktar ve kalite 

bakımından karşılamaktan uzaktır.
Bu nedenle pazarlama sistemimize çağdaş bir 

pazarlama anlayışı getirmek mecburiyeti vardır.Pazarlamayı 
üretimden önce başlatıp üretimle birlikte devam ettirip 
satışla sonuçlandıimalıdır.

Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için ülke 
sathında araştırma yapıp tüketici güvenci için gereksinmeler 
saptanmalıdır.Saptanan gereksinmelere göre üretim 
gerçekleştirilip tüketiciye intikal'ettirilmelidir.

Sektörün yeni pazarlama stratejisinde amaç;
a) Tüketicide gereksinme yaratmak ve
b) Pazarlama kavramı yaratmak malın miktar- 

kalitesini,uygun fiat ve dağıtım kanalları faktörlerin 
optimum seviyede birleştirmek,

c) Tükiticinin tatmin edilmesini,
d) Faaliyet sonucunda kâr edilmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşabilmek için pazarlama kavramının 

fonksiyonlara yerine getirilmelidir.
Mamül stok ambarlarının bulunduğu dağıtım merkezlerine 

kadar götürülecek paketli çayların tüketiciye intikal 
ettirilmesi yine Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılacaktır.

Ancak Tekel satış organizasyonu ile beraber mafliül/stok 
ambarlarından tüketicilere 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 çalışmasında tesbit edilen fert başına



tüketimin dönem sonunda 1,5 Kg. a yaklaşması gerçekleşecek 
ve tüketim artığı çay önemsiz seviyeye düşecektir;.

19- A.E.T. ve diğer Uluslararaması kuruluşlar 
karşısında sektörün durumu:

R.C.T. ülkeleri endirekt yollardan çay üreticisi 
durumundadırlar, fak a t dünya çay boreasına hakimdirler. Aym 
zamanda bu ülkelerdeki kalite mükemmelliği borsada belirli 
bir yer almamızı engeller. Ancak yapılacak anlaşmalarla 
Türk çayının yerinin korunması için gerekli hükümler 
konulmalıdır. Daha önceki kısımlarda da değinildiği gibi 
sektörün A.E.T. ülkeleri ile rekabet olanağı olmadığı gibi 
pazarlarında da sürekli pazar bulma olanağı yoktur.

R.C.D. ülkelerinde komşumuz İran'ın bize etkisi kaçak 
çaylardan gelmektedir. Sektörlerinin faaliyet genişliği 
icabı ithal ettiği çaylarla kalite yükselmesi yaparak kaçak 
olarak İrandan Türkiye'ye çay sokulduğu görülmektedir.

Bu faaliyetlerin sektöre yaptığı olumsuz etkiyi, 
Güney hudutlarımızdan giren kaçak çayın etkisini kaliteli 
çay arzı ile önlemek mümkündür.

F.A.O. toplantılarına sürekli iştirak ederek çay 
üretici ülkelerle örgütsel çalışmalar için girişimlerde 
bulunulmalıdır.

20- İşçilik ve Teknisyen Yetiştirilmesi,
Sektör bünyesinde işletmelerin onarım,bakım 

hizmetlerinde hizmet veren hatta,yedek parça imalı yapabilen 
Teknik Atelye iyi bir tatbikat yeri olarak kullanılmalıdır.

Teknolojik uygulama için gerekli Teknik kadronun 
kurulması öngörülen araştırma fabrikasında yetiştirilme 
imkânı sağlanacaktır.

İşçi temini için daha önce de belirtildiği gibi, 
bölgede sorun yoktur.

21- Sektörde çalışan daimi personel tesislerin 
faaliyetinin devamı,bakım-onarım ve mamul çayın tasnifi ve 
sevkiyatı için mesai vermektedirler. Daimi işçiler kampanya 
süresince işyerinde usta seviyesinde fiili hizmet de 
vermektedirler.

Esasen;(üretim çalışması muvakkat işçilerin çalıştığı Nisan'dan Ekim sonuna kadar yapılmaktadır»
Çalışma saatleri '8 saatlik üç vardiye halinde .ve 

saat ücreti esasına göre tanzim edilmiştir.
Kampanyanın açılışı ile muvakkat işçilerin ttüüfij 

işbaşı yaptırılır.Temmuz ayı sonundan itibaren iş 
hacminin azalması ile periyodik olarak işten çıkarılırlar.

Ücretlerin saptanmasında sektör içinde farklı 
hizmetlerde çalışanlara farklı ücret verilmesi prensibi 
getirilmelidir.İmalat ve Teknik hizmetlerde sektörün ağır



xj üaomini yürüten personelle Genel yardımcı hizmetlerde 
çalışanların aynı ücreti almaları önlenerek,emeğe göre ücret 
prensibi getîrilmelidir.

Emeğe göre prensibi ile beraber»verimi arttırınca 
teJbir olarak pirim sistemi konulmalı,ve randımanlı çalışma 
seviyesine göre pirim ödenmelidir.

22- Yöntemin Sorunları,
Sektör tüzel kişiliğe sahip»faaliyetlerinde özerk ve 

sorunluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü o'lups 440 ve 1497 sayılı kanunlarla yönetilir.

Sektörün en yüksek seviyede yönetim yetki ve 
sorumluluğunu taşıyan yönetim kurulu bir Başkan(Genel Müdür) 
ik:; Genel Md® yardımcısı Gümrük-Tekel »Maliye ,Tarım 
Bakanlıkları (birer) Temsilcileri»Ziraat odaları ve (iki) 
üretici kooperatifleri Temsilcilerinden oluşturulmuştur.

Yönetimin mükemmel işlenmesi»mevzuat ve idari 
prensipleri tatbik edecek yönetim kadrosunun istikrarlı 
çalışmasıyla mümkündür.

Sektörde fabrika yöneticileri üzerinde yıllardır 
sürekli ve kesif spekülasyonların yaratılması»yöneticilerin 
iş güvenliklerinin ve başarı halinde sürekliliklerinin 
güvence altına alınmıyarak çok kısa aralıklarla çevre 
isteklerine göre değiştirilmesi, alınması istenilen neticeleı 
ulaşılmasına engel teşkil etmektedir.Ayrıca teknik personele 
ücretlerde ve yan ödemelerde emsallerinden fazla ücret 
temini sağlanmalıdır.

İşletme yöneticilerine görevlerinde istikrarlı 
çalışma imkânları yanında görev yapma güvenliği de 
sağlanmalıdır. Yöneticinin başarısı» üretici veya 
çalıştırdığı personelin memnuniyeti ile değil iş programı 
neticelerine göre değerlendirilmeli»ve görevinde tam yetki 
ve sorumluluk altında çalıştırılmalıdır.

Yönetimde görevli personelin sürekli eğitimle 
yeteneklerini geliştirme imkânları yaratılmalıdır. 
Yetiştirilecek yöneticilerin işletmelerde üretime,teknolojik 
ve maliyet yönünden büyük katkılar yaratacakları inancı ile 
herkese hizmet içi eğitim imkânları sağlanmalıdır.
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