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KISIM I 

GİRİŞ ve TARİHÇE 

I —ÇAY SANAYİİNİN TARİF ve TAHDİDİ 

Çay sanayii: Ekolojik ve ekonomik şartların elverişli bulunduğu 
bölgelerde yetiştirilen özel nitelikteki çay yapraklarını biyolojik esas 
ve tekniğe göre işleyerek kuru çay haline getiren bir gıda sektörüdür. 

Çayda ham madde : “Tea SinansisL.,, Çay bitkisinin sürgün dev¬ 
relerinde üzerinde yetişen taze ve körpe nitelikte tepe tomurcuğunun 
altında sıralanan birinci, ikinci ve bazan üçüncü yaprakların koparıl¬ 
ması ile elde edilir. Ancak filiz ucunun koparıldığı “İntermedium,, sap 
kısmından kolaylıkla kırılması ve kırıldığı noktada hehangi bir bağ¬ 
lantı bırakmadan ve odunlaşmaya alâmet olan kırmızı veya esmer renk 
göstermeden ayrılması ve mahsul olarak koparılan bu yaprakların fazla 
büyütülmemiş olması şarttır. 

Yukarıki tarifin dışında kalan çay yapraklarının bünyesinde “Ca- 
techine,,, Cafeine v.s. gibi elemanlar çok yetersizdir. Kart, sert ve fazla 
büyümüş yapraklar ve saplar mahsul vasfını kaybettiklerinden çay 
yapmaya elverişli olmaz. 

Mahsulün diğer bir özelliği de, fidandan koparıldıktan sonra en 
kısa zamanda fabrikalara ulaştırılarak imalâta verilmesi zorunluğu- 
dur. Bahçelerden toplanan yaprakların bekletilmesi halinde yaprak¬ 
larda vukua gelen değişimler kaliteyi bozar. Bundan başka yine bu 
yaprakların gerek bahçelerden alım yerlerine ve gerekse alım yerlerin¬ 
den fabrikalara taşınması sırasında, sepet veya sandıklar içerisine 
bastırılmadan konması v bu yığınların hafif ve ince tutulması gerekir. 
Ve böylece ezilip kırılmadan bozulup kirlenmeden imalât yerlerine 
ulaştırılır. 

Bu sebeplerdir ki çay fabrikaları, çay istihsal sahalarının merke¬ 
zinde kurulur veya başlıca çay memleketlerinde yapıldığı gibi fabri¬ 
kalar çay çiftliklerinin ortasında veya münasip bir yerinde tesis edilir, 
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Çay ziraatının yapılmakta olduğu memleketlerde çayda kalite tar¬ 
ladan başlar deyimi bir inanış halini almıştır. Bu sözün anlamı şöyle 
özetlenebilir, Ancak belirli nitelikteki filizler çay imaline elverişlidir, 
aksi halde çayda kaliteden bahsedilemez. 

Gerek ham madde ve gerekse bu maddenin işlenmesine müessir 
olan lüzumlu tekmk ve ilmi esaslara göre hareket edilmesi, iç ve dış 
müstehlikin tabiatiyle reaksiyonunu etkiler. Diğer bir deyimle, çayın 
kalite vasfı tüketicinin reaksiyonu ile ölçülür. Zira tüketici eline aldığı 
bir bardak çayda renkten başka, koku, burukluk, lezzet ve damakta hoş 
intiba bırakan özellikler arar. Usulüne göre toplanan ve usulüne göre 
işlenip kuru çay haline getirilen Türk çayı hiç de düşük kalitede 
değildir. Ve bu nitelikteki çayda tad, koku, burukluk, renk ve çeşni 
yeterli bulunmaktadır. 

Yan ürünler: 

Çay endüstrisinin uygulandığı memleketlerde çay yapraklarının 
başka maksatla kullanılması suretiyle herhangi bir istihsal yapılması 
mümkün olmamakta ve bundan yalnız çay yapılmaktadır. 

Ancak çay imali sırasında kalburlardan artan sap ve çöp kısım¬ 
ları ile “Stalk,, yapraklardan ayrılan ince tüycükler “Fluff,, ve yap¬ 
rak yan damarlarının parçaları “Fibre,, ve imalât esnasında tozlanan 
veya kirlenen parçalar ve bunların artıkları “Cafeine,, ekstraktı için 
en iyi bir ham madde olarak kullanılır. 

İçilmeye elverişli olmayan bu parçalarda ortalama % 1 - % 1,5 
nisbetinde Cafeine bulunur. “CAFEİNE,, ise eczacılık ve ilâç sanayiinde 
ve Coca - Cola gibi bazı alkolsüz şurup ve içki sanayiinde kullanılan 
ve aranan bir “Stimulant,, maddedir. 

Endüstri memleketlerinde çay tohumu istihsal edilmez. Zira çay 
tohumları çay fidanlarının yorulmasına ve zayıflamasına, bu yüzden 
de sürgün veriminin düşmesine sebep olur. Çay üretimi tekniğinde bu 
nokta gözönünde tutularak Periodik budama sistemleri uygulanır. 
Darjeeling örneği gibi, dört yılda bir budama yapmak tohum vermeyi 
önler. Budamanın zamanında yapılmaması halinde fidanlar tohuma 
kaçar. 

Yaprak istihsalinden kısmen veya tamamen sarfınazar ederek 
tohum alma yoluna gidilmesi halinde ise, alınacak tohum yaprak 
ürününün değer bakımından çok altında olur. Ve esasen dünyada çay 
tohumlan içindeki yağı çıkararak kıymetlerdirme yolunda olan her¬ 
hangi bir pazar ve teşekkül yoktur. Yalnız Japonya’da ve Çin’de mevzii 
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bazı yerlerde mahsul aleyhine alman tohumların yağı çıkarılmak sure¬ 
tiyle faydalanma yoluna gidildiği bilinmekte isede bunun ekonomik 
bir pazar kazanmadığı aşikârdır. 

Yurt çaycılığının hedefi endüstri manasında bir çaycılığa ulaşmak 
ve yüksek verimli mahsul elde etmektedir. Yaprak verimine olumsuz 
etki yapan ve fidanların gelişmesini önleyen çay tohumu üretiminden 
ve bu tohumlardan yağ çıkarmak suretiyle faydalanmaktan sakınmak, 
aksine tohum vermeyi önleyen tedbirlere başvurmak en doğrusudur. 
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n — ANA İLKELER 

a — Sektörün önemi 

İnsanlar tarafından içilmesinden ve kullanılmasından zevk alman 
ve bu sebeple de insanlar arasında yaygın hale gelen belli başlı 5 
çeşit “stimulant,, madde vardır. 

İspirtolu içkiler, çay, kahve, kakao ve tütünden ibaret olan bu belli 
başlı maddelerden dünyamızda en çok kullanılanı çaydır. Çay, genç 
ve yaşlı farkı gözetmeden çocuk ve bebek dahil her insan tarafından 
kullanılır. Ve yukarıdaki stimülant maddeler arasında çay en zararsız 
olanıdır, terkibindeki B vitamini, azotlu maddeler ve diğer elemanların 
zenginliği ve çok defa şekerle ve bazı memleketlerde de süt katılarak 
içilmesi sebebiyle besleyici hassası olan ucuz, pratik bir içki ve gıda 
maddesi haline gelmiştir. 

Çay, hastahanelerde, okullarda, lokanta ve gazinolarda kullanıl¬ 
masından başka hemen her eve girerek sabah kahvaltılarında veya öğle 
sonu çaylarında en baş köşeyi almıştır. Çocukların, ihtiyarların ve 
hastaların bile zararsız olarak kullanabileceği çay, dünyamızın en 
sevilen ve aranan bir içki ve gıda maddesidir. Bazı memleketlerde çay 
çok miktarda kullanılır. Bazılarında ise alışkanlığın birinciler kadar 
olmaması sebebiyle tüketim nisbeti düşük olur. İngiltere’de nüfus 
başına 4 kilonun üzerinde yıllık çay sarfiyatı olur. Ve bu rekordur. 
Bundan sonra gelen diğer Anglo - sakson ve Avrupa, Afrika ve Asya 
memleketlerinde çay tüketimi de önemli seviyede olmaktadır. Bu hal 
ham üretimi hem de tüketici memleketlerin ekonomilerinde derecesine 

göre etki yapmaktadır. Bilhassa istihsal memleketleri çayı kendi eko¬ 
nomileri için en sağlam bir gelir kaynağı halinde değerlendirebilmek 
için büyük çaba sarfetmektedirler. Memleketimizde çay yıldan yıla 
daha fazla içilmeye başlanmış, şehir ve kasabalarımızdan başka köy¬ 
lerimize ve en tenha yerlerimize kadar girerek oralarda yerleşmiş ve 
böylece belli başlı bir ihtiyaç maddesi haline gelmiştir. Türkiye’de I. 
Dünya harbindn önce nüfus başına ortalama 58 gr. çay içilirken, bu¬ 
gün bu miktar 390 gr. çıkmıştır, Yurtta çay içimi nüfus başına yılda 
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ortalama olarak 19-20 gr. artmaktadır. Bir taraftan da çoğalan nüfus 
sebebi ile çay ihtiyacı her yıl fazlalaşmakta, bu sebeple de yurt eko¬ 
nomisinde çay tüketimi ve bu ihtiyacın karşılanması meselesi önemli 
bir konu olmaktadır. 

Memleketimizde çay yetiştirilmeye başlamasından bu yana ve bil¬ 
hassa son yıllarda kazanılan döviz tasarrufu çok önemli derecede 
olmuştur. 1965 yılında yurt içindeki çay tüketimi 12355 tondur. Ve bu 
ihtiyaç yerli çayla karşılanmıştır. Bu sayede tasarruf edilen döviz ise 
takriben 150 milyon liradır. Bu tasarruf gelecek yıllarda tüketimin ve 
buna paralel olarak üretimin artması ile dahada büyük rkakamlara 
ulaşacaktır. Böylece yurt çaycılığının dış ticaret dengemize önemli 
derecede yardımcı olmakta devam ettiği kolaylıkla anlaşılır. 

Diğer taraftan istihsal alanındaki hareket sayesinde, boş duran 
topraklar faydalı hale gelmiş ve oradaki insanlara çalışma sahası 
açılmıştır. Halen bölgelerde 90 bini aşkın aile çay yetiştirmesiyle ilgi¬ 
lidir. Çay işinden önce Rize ve havalisindeki köylerde yaşayan erkek¬ 
lerin % 901 geçimlerini sağlayabilmek için topraklarını terk ederek 
sağa, sola iş aramaya çıkmak zorunda kalmışlardır. “Gurbetçilik,,. I. 
Dünya harbinden önce, Çarlık Rusya zamanında Rusya ve Polonya 
içlerine kadar kadar giderek oralarda alış-veriş, fırmçılık, pastacılık 
inşaat usta ve işçiliği, balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan bu insan¬ 
lar Rus Sovyet ihtilâlinden sonra memleketlerine dönmek zorunda 
kalmışlardır. Fakat birkaç aylık mısırdan başka bir şey yetiştirmeyen 
bu topraklarda beslenemedikleri için barmamayan insanlar, o sıra¬ 
lardaki memleket iş hayatının darlığı sebebiyle geçim sıkmıtısma düş¬ 
müşler ve bu yüzden yurdun her tarafına dağılmışlardır. 

Nüfus yoğunluğunun en çok bulunduğu, buna mukabil herhangi 
bir endüstri ve ziraat çeşitinden mahrum bulunan bu bölgede çay 
yetiştirme teşebbüsü büyük sevinçle karşılanmış, o günden bu yana 
çaya elverişli topraklarda çaylıklar kurulmuştur. Bu bölgelerde bugün 
mevcut olan çaylıklardan başka çaya elverişli pek çok arazi vardır. Boş 
duran topraklardan faydalanmak için en elverişli bir tarım çeşidi olan 
çaydan faydalanmak ve üretimi arttırarak yurdun bu parçasının geliş¬ 
mesine devam etmek, bu sayede millî geliri arttırmak ve memleketin 
ihtiyacı bulunan çayı yetiştirerek döviz tasarrufu sağlamak ve hatta 
bir kısım ihtiyaç fazlası çayı dışarı satarak döviz kazanmak bu prog¬ 
ramın en başta gelen hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşabilmek için 
gözönünde tutulması lâzım gelen başlıca noktalar aşağıda kısaca ve 
sıra ile özetlenmiştir. 
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b — Sektörün başlıca problemleri 

1) Asıl sahada genişleme : 

Çayın yetişmesine yarayan ve en elverişli ekolojik şartlara sahip 
olan, doğuda Hopa’nın Kemalpaşa ve Borçka ilçesinin Maradit nahiye¬ 
sindeki sınır boyuna kadar olan saha ile batıda Araklı deresine kadar 
olan asıl sahada yeni gelişmelere ön verilmesi bunun dışında kalan 
diğer yerlerde şimdilik yeni çaylıklar kurulmasından vazgeçilmesi 
gerekir. 

Nitekim bu noktanın önemi gözönünde tutularak 3788 sayılı çay 
kanununun verdiği yetkiye istinaden çay sahasının hudutları bir Ve¬ 
killer hey’eti kararı ile yukarıda belirtilen asıl sahaya inhisar ettiril¬ 
miş ve ilk gelişme bu sahada yapılmıştır. Fakat sonradan yine ayni 
yetkiye dayanılarak çıkarılan bir kararname ile asıl sahanın dışında 
kalan ve Araklı deresi ile Ordu ilinde Vona Burnuna kadar uzanan 

sahada da çaylıklar kurulması yoluna gidilmiştir. 

Bu saha içinde çay yetiştirilmesi için yapılan çabaların istenilen 
derecede iyi sonuç vermediği bir gerçektir. Türkiye’nin bu ikinci dere¬ 
cedeki çay sahası içinde bulunan asit karekterdeki topraklardan, gayet 
dikkatli ve titiz bir çay tekniği uygulamak suretiyle çay üretimi yapa¬ 
rak faydalanmak mümkün ise de asıl saha içinde bulunan arazi potan¬ 
siyelinden faydalanmak daha doğrudur. Zira tali sahada yıllık yağış 
miktarı sahanın % 50-55 ini geçmemekte buna mukabil vejetasyon 
ayları yağış toplamı asıl sahanın ancak % 48 i kadar olmaktadır. Çay 
yetiştirmesinde asıl olan vejetasyon ayları yağışıdır. Tali bölgede bunun 
Rize ve havalisinde 1/2 nisbetinde noksan oluşu çay fidanlarını yaz 
mevsiminde sürgünden mahrum bırakır. Ve ancak bol yağışın baş¬ 
laması ile sürgün görülür ki, bu da Mayıs ayı ile ekseriya Eylül 
aylarında olur. Eylül ayma gelince havalar serinlemeye başlar ve 
sürgün duraklamaya gider. O zaman Sonbaharda düşen bu yağmur¬ 
lardan istenilen fayda sağlanamaz. 

Bundan başka tali sahada fındık tarımı en başta gelen bir konu¬ 
dur. Bu sahada Fındık en elverişli şarlarda verimli olmaktadır. Türki¬ 
ye’nin fındık ambarı durumunda olan bu sahada fındık veya diğer 
ürünün aleyhine olarak yapılacak çay üretiminin diğerleri kadar fay¬ 
dalı olmayacağı aşikârdır. 

2) Verimin arttırılması: 

Bugün dekar başına alınmakta olan 300 kilo ortalama yaprak 
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veriminin hem miktar ve hem de nitelik bakımından yeterli olmadığı 
aşikârdır. Küçük yetiştirici aile ziraatı halinde bulunan çaycılığımızın 
bugünkü şartlan sebebiyle intansif bir sistemle yürütülmesine ve bu 
sistem çalışma ile az sahadan fazla mahsul almanın mümkün olmasma 
rağmen dekar basma verimin düşük bulunması bu sahada yetiştirici¬ 
lerimizin gereği kadar bilgiden mahrum bulunmalarından ve bu bilgi¬ 
sizliğin doğurduğu, hatalı ve eksik işleri kendi bildikleri gibi çaylık¬ 
larında uygulamakta olmalarından ileri gelmektedir. 

Teknik yetiştirme metodlarının çaylıklarda uygulanması halinde 
verim bugünkünün birkaç misline yakın artar. Verimin artması istih¬ 
sal ve iş sahası üzerinde etki yapar. Yine verimin artması yetiştiriciyi 
tatmin eder. Bu sahadaki çalışmayı teşvik eder. 

Dekar basma bu günkü verim karşısında çay yaprağı hatlarının 
yetiştiriciyi tatmin etmediği ileri sürülmektedir. Dekar veriminin tek¬ 
nik yoldan giderek arttırılmasının mümkün olacağı aşikârdır. Yaprak 
fiatları bakımından diğer dünya çay memleketlerine nazaran en yük¬ 
sek seviyede bulunmamıza rağmen yeniden fiat artışı teklifi yerine ayni 
salıadan daha fazla mahsûl alma yolunda ciddi ve olumlu çaba sarfe- 
dilmesi gerekir. 

3) Yaprak niteliği: 

Dekar başına ortalama 300 kilo yaprak verimi içinde mahsul nite¬ 
liğinde olmayan kart, sert ve kaba yaprakların da bulunduğu bir ger¬ 
çektir. Yıllardan beri devam edip gelen bu hal çay bölgelerimizde en 
öremli bir tartışma konusudur. Birçok yetiştiriciler büyük ve kaba 
yaprak toplamakla fazla mahsul alınacağı kanaatına kapılmışlardır. 
Bu inanışla filizleri zamanında değil de vaktini geçirdikten sonra, çok 
fazla büyüttükten sonra, taze ve körpeliğini kaybettikten sonra top¬ 
layıp alım yerlerine getirirler. 

Kart, sert ve kaba yapraklardan ise iyi ve kaliteli çay yapmak 
mümkün olmaz. Taze ve körpe mahsulden ancak iyi çay yapılır. Bu 
günkü şekilde toplanıp getirilen yapraklardan yapılan çayların en iyi 
şartlarda işlenmesi halinde bile kalite seviyesi düşük olur. Yetiştirici¬ 
lerimizin iyi kaliteli yaprak toplamalarım sağlayıcı tedbirlere başvu¬ 
rulması halinde bu problemin halli imkân dahiline girer. 

4) İhraç konusu : 

Üretimin arttırılması ile yurt tüketiminden artacak çayın dış mem¬ 
leketlere ihracı mümkündür. Ve bu hareket 2-3 yıldan beri başlamış 



bulunmaktadır. Halen ihtiyaç fazlası olan çayımızı Hollanda ve îngil- 
teye’ye hiç de tatminkâr olmayan bir fiatla satmaktayız. Doğrudan 
doğruya çayımızın kalitesi ile ilgili olan bu fiatların lehimize değiş¬ 
tirilebilmesi için Türk çayı kalitesinin düzeltilmesi ve yükseltilmesi 
gerekir yaprak kalitesi imalât alanındaki eksiklikler ve yetersizliklerin 
giderilmesi suretiyle düzeltilmesi mümkün olan çay kalitemizin buna 
ait nedenleri ve alınacak tedbirler üzerinde gelecek bahislerde durul¬ 
muştur. Gerek fabrikasyon ve gerek üretim alanına ait olan prob¬ 
lemlerin çözülmesi ve başka memleketlerdeki üretim ve imalât pren¬ 
sip ve metodlarına denk olarak çalışılması halinde Türk çayının dış 
pazarlarda Seylan ve Hindistan çayı fiatları seviyesinde rağbet bul¬ 
ması ve miktarı ne olursa olsun bu nitelikteki çaylarımızın hiç zorluğa 
düşülmeden ihraç edilmesinin mümkün olacağına şüphe yoktur. Şim¬ 
diye kadar yapılan muhtelif piyasa sondajları ve Türk çayının mua¬ 
yeneleri ve organoleptik testler ve analizler bu noktayı açıkça mey¬ 
dana çıkarmıştır. Şöyle ki; 

a) Üretim sahalarındaki çay çeşitlerinin kalite vasfı taşımaları, 

b) İklimin kalite istihsale yardımcı oluşu, 

c) Toprağın yeter derecede asit karekterde ve çaylıkların bayır ve 
meyilli arazide kurulması ve bunlar arasında 800 m. rakıma kadar 
yükselen kademelerin bulunuşu, 

Türkiye’deki çay kalitesine yardımcı faktörleri teşkil etmektedir. 
Ancak, yukarıki özelliklerden gereği gibi faydalanabilmek ve buna 
göre ziraat ve sanayi sahasında tedbirler alarak bilimli yolda çalışmak 
en büyük hünerdir. 

İhraç konusunda, çayımızın kalitesinden başka üzerinde durul¬ 
ması gereken diğer bir nokta da maliyettir. Çayımızın ortalama mali¬ 
yeti bugün 18 liradır. (Kg.) En iyi vasıfta çay yapılması halinde dünya 
piyasalarında bulabileceğimiz fiat seviyesi bu günkü beynelmilel bor- 
saya nazaran beher kilo için 10-12 lira arasında olur. Bu da diğer 
memleketler fiat seviyesine denk düşer. Dış piyasalarda hernekadar 
beher kilosu 50-40 lira ya satılan çayların bulunduğu görülürse de 
bunlar bazı müstesna bölgelerin mahdut yerlerinde az miktarda yeti¬ 
şen ve yalnız özel şartlara inhisar eden günlerde istihsal olunan Aro- 
ma’lı çaylardır ki, ortalama fiat seviyesi ile hiç ilgileri bulunmaz ve 
bizde de bazı mevsim çaylarının iyi yapraklardan yapılması ve iyi 
şartlarda imâl olunması halinde beher kilosunun 20-25 lira değerde 
satılması mümkün olabilir. 
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îraçlık çaylarımızı ortalama 11 liraya satmamız halinde, dökme 
fabrika fiatına 100 kuruş ambalaj ve FOB masraflarının binmesi ile 
19 lirayı bulacak olan maliyetimize karşılık beher kiloda 8 lira bir açık 
verilmiş olur. 1000 ton çayda açık 8 milyon lirayı, 10 bin tonda 80 
milyon lirayı bulur. 

İlk bakışta böyle bir açık ve zarardan sakınılması akla gelirse de, 
bilfarz 10 bin tonluk ihraç imkanına kavuşmamız halinde bu ürün 
dolayısiyle mefleketin diğer yönlerden elde edeceği kazancın, bu zararı 
fazlası ile karşılayacak derecede olduğu görülür. 

Bazı memleketlerin bazı mamullerinde yaptıkları gibi Türkiye de 
fazla çay istihsalini dişarda değerlendirmeden mütevellit meydana 
gelecek zararı, içerde başka yollarla karşılayabilir. Ve böylece ihracata 
devam ederek şu faydaları sağlayabilir. 

a) İhraç edilecek çaylardan kazanılacak döviz dış ticaret denge¬ 
sine yardımcı olur. 

b) Bu sayede yeniden yetiştirilecek çaylıklardan alınacak yaprak 
bedeli olarak yetiştiriciye dekar başına 1000 lira ortalama gelir sağ¬ 
lanır, boş topraklardan faydalanılır. 

c) İhraçlık mahsulü işlemek üzere kurulacak tesislerin hem kuru¬ 
luş ve hem de işletilmesinde çalışacak olanlara iş bulunmuş olur ve 
bu devam ettirilir. 

d) Ayrıca bu imalâtta kullanılacak malzeme, çalışanların yiyecek, 
giyecek v.s. ihtiyaç maddelerini, satın alma gücünün artması sebebiyle 
memleketin diğer bölgelerindeki diğer sektörlerde dolaylı olarak iş 
hacmi artımı sağlanır. 

e) Boş duran ve bidayette değersiz sayılan topraklar işlenip verimli 
çay bahçesi haline getirilmekle değer kıymetleri artar ve böylece milli 
değer yükselir. 

c — II nci plân döneminde çay sanayiinin geliştirilmesinde takip 
edilmesi gerekli ana ilkelerin özeti 

Bu ilkeler şöylece özetlenebilir: 

1 — Çay yetişmesine en elverişli olan Trabzon’un Doğusundaki 
Araklı kazası hududunda bulunan Araklı deresi ile, Kemâlpaşa Buca¬ 
ğındaki Rus hudut sınırına kadar uzanan kıyı bölgelerde çaylıklar 
kurmak, talî sahaya dağılmıyarak asıl sahada genişlemeyi sağlamak, 
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2 — Ve bu sahadaki dere ve vâdi boylarında bulunan elverişli ara¬ 
zinin 900-1000 metre rakıma ulaşan yerlerine kadar çaylıkları uzatarak 
bu kesimdeki toprakları verimli kılmak ve insanlarına iş sahası açmak, 

3 — Yüksek rakımlı topraklarda yetiştirilecek dona dayanıklı çeşidi 
tesbit ederek elde edilecek damızlıklardan çelik usulü ile yeteri kadar 
fidan yetiştirerek, bunları bedelsiz olarak yetiştiricilere dağıtmak, 

4 — Diğer bölgelerimiz için de, bol verimli ve kalite vasıflı çeşit¬ 
leri tesbit ederek bunlara çelik usulü ile yeteri kadar üretip fidan 
haline getirdikten sonra bedelsiz olarak dağıtmak ve böylece hem eski 
çaylıklardaki verimsiz çeşitlerin verimlilerle değiştirilmesini ve hem de 
yeni kurulacak çaylıkların bol verimli ve kalite vasıflı çeşitlerden teş¬ 
kilini sağlamak, 

5 — Çaylıklarda budama ve yaprak toplama işleri tekniğe uygun 
olarak düzenliyerek bu yönde meydana gelmekte olan baskın devre 
ağırlığını, kalite ve istihsâl zararına ve çaylıkların yanlış budama ve 
toplamadan doğan gerileme ve bozulma tehlikesini önlemek, 

6 — Çayın zararlıları ile esaslı mücadeleye girişerek ve bu müca¬ 
dele usullerini yetiştiricilere öğreterek ve mal ederek, bu yönden vaki 
olan zararı önlemek, 

7 — Bölgelerimizde çayın yetişmesine, seleksiyonuna ve teknolo¬ 
jisine ait araştırma ve denemeleri yapacak olan Rize’deki Çay araş¬ 
tırma istasyonunu, diğer memleketlerdeki gibi yeterli ve faydalı hale 
getirmek, 

8 — Yaprak alım işlerini düzenliyerek, bu işte çalışacak eksperleri 
yetiştirmek ve iyi yaprak alımmı behemehal sağlıyarak mahsulün 
kalite seviyesini yükseltmek, 

9 — Fabrikasyonda çalışan elemanların çay imâl san’atına ait bil¬ 
gilerini artırıcı tedbirlere başvurmak, teknik personel yetersizliğini 
gidermek, imalâtta behemehal teknik şartları sağlıyarak bugün vaki 
olan kalite kaybını önlemek, 

10 — Aynı maksatla mevcut fabrika ve atölyelerin makina cihaz 
ve tesisat eksiklerini tamamlıyarak kapasitelerini plân hedefine uygun 
olarak arırmak ve kalite imalât yapacak duruma getirmek, 

11 — İmâl olunan çayın diğer memleketlerde olduğu gibi, beynel¬ 
milel piyasa tasnifine tâbi tutulmasını sınıf ve kalite derecelerine göre 
ayrılmasını sağlamak bundan sonra da bu mahsulün en iyi şartlarda 
muhafazası için ambalâj ve anbarlamayı islâh ederek sonradan bozul¬ 
masını önlemek, 
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12 — İmalâtta kalite kontrolünü sağlıyabilmek için Merkez çay 
fabrikasındaki lâboratuvarı ıslâh ederek burasını bütün fabrikaların 
kalite kontrol merkezi haline getirmek, ihtiyaç bulunan yeni degüsta- 
törler yetiştirerek hem bu lâboratuvarlarda ve hem de fabrikalarda 
bunları çalıştırmak ve kalite kontrolunda, diğer memleketlerde yapıl- 
diği gibi behemehal Tasting usulünü uygulamak ve böylece imalâtın 
günlük seyrine hakim olarak kalite hedefine ulaşmak, 

13 — Yurt ihtiyacı bulunan çay’ı karşıladıktan sonra artan istih¬ 
sâl fazlasına, bugünkü düşük fiat yerine 2-3 misli daha yüksek değerle 
dış memleketlere satılmasını sağlamak ve bu esasa göre evvelâ yurt içi 
ihtiyacını,sonra da istihlâk fazlasını ihraç imkânlarını sağlıyacak 
olan yeni çaylıkların kurulmasını teşvik ve tanzim etmek. 

14 — Çay yetişme, işleme, ambalâjlama ve ambarlama ve ticaretin¬ 
deki arızalar çay endüstrisinin gelişmesini büyük ölçüde önlediğinden 
1963 yılı programında belirtildiği gibi çay yetiştirme ve işlemesinin bir 
kül olarak İktisadî devlet teşekkülü haline getirmekle ve bu hususta 
gerekli kanunî muameleler en kısa zamanda tamamlanarak, bölgede 
kurulmuş olan çay kooperatiflerinin de bu organizasyona katılmasını 
temin etmek. 
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III — T A R İ H ç E 

a — Dünyada : 

İlk çay Avrupaya küçük bir örnek halinde 1559 yılında getiril¬ 
miştir. Bu tarihten 50 yıl sonra ise HollandalIlar tarafından Avrupaya 
getirilmeye başlayan çay, İngilterede ancak 17 inci yüz yılın birinci 
yarısından sonraki devrede tanınmaya başlamıştır. 

Buradan da her tarafa yayılan çay, Dünyaya kendini tanıtmıştır. 
Japonya Avrupa’dan daha önce çayı Çin’den öğrenmiştir. 12. yüzyılda 
Japonya’ya giren çay bu memlekette zamanla ancak tanınmış ve bu¬ 
günkü Japon çaycılığının kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 

Dünyada başlıca iki ayrı vasıfta olan iki çeşit mamûl çay vardır. 
Bunlardan yeşil çay, Çin ve Japonya ile bu memleketlerin civarındaki 
bölgelerde içilir. Siyah çay ise bu memleketlerin dışında kalan diğer 
dünya memleketlerinde yaygındır. Bu günün dünya çay endüstrisi ve 
ticaretinin aslını siyah çay teşkil eder. Siyah çay ile yeşil çayın ham 
maddesi aynıdır. Yani her ikisi de çay bitkisinin taze ve körpe vasıf¬ 
taki sürgün uçlarından yapılır. Değişiklik sadece imalât tekniğine ait¬ 
tir. Siyah çay fermantasyon mahsulüdür. Renk, koku ve lezzet fer¬ 
mantasyon sonunda meydana gelir. Yeşil çay ise fermantasyona tabi 
tutulmadan imâl olunur. Yeşil çayın bardaktaki rengi yeşil ayva sarı¬ 
sıdır. Lezzeti daha serttir. 

Çin’de çıkarak Avrupa ve diğer memleketlerde tanınıp tutulması 
ve dünyaya yayılmaya başlaması ile meydana gelen çay ticareti 19. 
yüzyılın başlarına kadar önemli miktarlarda çay ihraç eden Çin eko¬ 
nomisine olumlu etki yapmış ve bu devreye kadar tek çay müstahsil 
ve ihracatçısı bir memleket olarak Çin en baş mevkide bulunmuştur. 

Hindistan, Seylân ve Endonezya’da çay sanayii 1824 senesinden 
sonra gelişmiştir. 

1824 yılında Hindistan, 1880 yılında Seylân, 1878 yılında Java ve 
1909 yılında ise Sumatra’da Çay Sanayii ilk gelişme devrine girmiştir. 
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Ancak Endonezya’da ikinci dünya harbinde bu endüstrinin arızaya 
uğraması yüzünden bu memleket çaycılığı yeniden teşkilâtlandırılmaya 
muhtaç duruma düşmüştür. 

İran’da çay 1898-1909 senelerinde yetiştirilmeye başlanmış ancak 
bu kültürün yerleşmesi ve sanayiin kurulması ikinci dünya harbinden 
sonra mümkün olabilmiştir. Batum ve civarında deneme mahiyetinde 
çay yetiştirilmesi 19. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Rusya’da 
1913 yılında bu kültürü yerleştirmek üzere başlayan çalışmalar ikinci 
dünya harbi devammca duraklamış fakat bu devreden sonra Kafkas¬ 
ya’nın Karadeniz kıyılarında 45 bin ton çay üretimini sağlıyacak dere¬ 
cede 678.000 dekar çaylık kurulmuş ve çay sanayii buna göre düzenli 
ve ayarlı bir gelişme kaydetmiştir. 

Afrika’da Seylân ile hemen aynı derecede olmak üzere 1877 yılın¬ 
da Natal’da çay yetiştirmesi başlamışsa da Natal ikliminin yetersizliği 
anlaşıldıktan sonra bundan vazgeçilmiştir, 1891 yılında Nyasaland, 
Kenya, Uganda, Tanganika’da çay yetiştirme denemeleri başlamış fakat 
ancak 1921 - 1925 senelerinden sonra ve bilhassa II. Dünya harbinden 
sonra bu çalışmalar hızlandırılmıştır ve Afrikamn belli başlı çay saha¬ 
ları olan, Burundi, Malavi, güney Rhodesia Tanzania Uganda ve Mo- 
zampigue’de yetiştirme artmıştır. 

Görülüyor ki, 19. yüzyılın sonunda çay, hemen hemen bütün dün¬ 
yada tanınan ve aranan bir meta haline geldiği için bunun yetiştiril¬ 
mesine aitteşebbüslerde hızlanmıştır. I. ve II. Dünya harpleri sonunda 
çay endüstrisi derece ile daha çok önem kazanarak memleketler eko- 
nomesinde gerek tüketim ve gerekse üretim ve ihraç bakımından büyük 
gelişmeler kaydetmiş ve belli başlı ekonomik bir konu olmuştur. 1963 
yılı rakamlarına göre dünya çay üretimi toplamı bir milyon tonu 
aşmıştır. Ve bu miktardaki üretim dünyamızda yaşayan insanlar ara¬ 
sında aynı yıl içinde içilip tüketilmektedir. 

Dünya yüzünde çay, sayılı ve belirli bölgelerde yetişir. Başlıca çay 
memleketleri en başta Hindistan olmak üzere, Seylan, Kızıl Çin, 
Pakistan, Japonya ve Endonezya’dır. Son yıllarda iklim ve diğer şart¬ 
ların elverişli bulunduğu bazı Afrika memleketlerinde de çay endüst¬ 
risi oldukça süratle gelişmektedir. Bundan başka Lâtin Amerika mem¬ 
leketlerinde, Arjantin, Brezilya ve Peru’da mevcut mikro klima böl¬ 
gelerinde ve İran ile Sovyet Rusya’nın Hazar denizi kıyılarında, 
Türkiye ve Sovyet Rusya’nın aynı özel iklim ve toprak şartlarını taşı¬ 
yan Karadeniz kıyılarındaki Batum ve havalisi ile Rize ve havalesinde 
çay yetiştirmesi ve çay endüstrisi oldukça hızlı olarak gelişme yoluna 
girmiştir. 
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Aslında çay bitkisi “Tea Sinansis L. „ sürgün devresinde bol ve 
muntazam yağmuru olan, kış mevsiminde de sıcaklığı sıfırın altında 
7-8 C° den daha aşağı düşmeyen bölgelerde verimli olmaktadır. Yuka¬ 
rıda sayılanAsya memleketlerinde, Afrika ve Lâtin Amerika çay böl¬ 
gelerinde sıcaklık ve yağış elverişli şekilde ceryan eder. Bunlardan 
bazılarında ve meselâ Seylan ile Endonezya ve Güney Hindistan çay 
bölgelerinde ve bazı Afrika memleketlerinde kış yaz mevsim farkının 
bulunmaması sebebiyle çay bitkisinde sürgün bütün yıl boyunca 
devamlı olur. Ve sadece en kısır olan bir ayında mahsul toplanmaz, 
umumiyetle 11 ay istihsal ayıdır. Kuzey Hindistan, Kızıl Çin, Formoza, 
Pakistan, Japonya, İran ve Sovyet Rusya’da ise kış ve yaz farkından 
dolayı mahsul mevsimi ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarına inhisar 
eder. Bu sayılan bölgelerde mahsul aylarının çokluğu veya azlığı böl¬ 
genin enlem derecesine ve denizden yüksekliğine bağlı olur. Örneğin, 
Pakistan ve Hindistan’nın Assam ve Dooars çay bölgelerinde yılın 7-8 
ayında mahsul almırkn İran ve Kafkasya çaylıklarında ve memle¬ 
ketimizde mahsul ayı 5,5 - 6 ayı geçmemektedir. 

Yukarıda sayılan çay memleketlerinden başka olumlu sonuç alınan 
belli başlı çay sahaları bulunmamaktadır. Avrupa ve diğer Balkan 
memleketlerinde ve orta Şarkta ve Kuzey Amerika’da çay yetiştiril¬ 
mesi için yapılan çabalar olumlu sonuç vermemiştir. 

Türkiye’de ise çaya elverişli tek bölge Rize ve Havalisidir. Kafkas 
Dağları ile birleşen ve bölgenin arkasına düşen yüksek kademeli sıra 
dağlarımızın siperinde kalan Karadeniz kıyıları çay bölgelerimizde kışın 
yumuşak ve ılık, yazın ise bol yağmurlu bir iklim, caridir. 

Bu iklim rejiminin teessüs ettiği jeolojik periodlar boyunca boi 
yağış altında devamlı olarak yıkanan ve Bazlardan temizlenen ve 
sonunda asit bir reaksiyona ulaşan bu havali toprakları da çay yetiş¬ 
mesi için gayet elverişli olmaktadır. Rize ve havalisi çay bölgelerinde 
yılda ortalama olarak 2500 milimetre yağış vardır. Bunun takriben 
yarısı Vejetasyon aylarında düşer. Ve çayın verimli olmasına yardımcı 
olur. Rize ve havalisi yaz yağışının İran ve Sovyet Rusya Hazar denizi 
kıyıları çay bölgeleri ile karşılaştırılması hainde, Rize lehine muteber 
bir yağış fazlalığı görülür. Bu özellik yurt çaycılığının Azarbeycan, 
Mezendoran ve Lenkeran çay bölgelerinden daha müsait şartlarda bu¬ 
lunmasını sağlar. 

b *— Türkiye’de ! 

Diğer Avrupa ve Ortadoğu memleketleri gibi Türkiye de, çay içi*1 
ffiiüin yayılmasından ve çay tiryakiliğinin etkisinden geri kalamamiş* 
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tır. 18. yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğuna dahil Arap memle¬ 
ketlerinde başlayan kahve tiryakiliği o zaman Türkiye’yi de etkisine 
alarak zamanla bütün memlekete yayılmıştır. Fakat bu arada Çin-Rusya 
Kervan yolu veya Basra Körfezinden gelen Çin çayları ile başlayan çay 
tiryakiliği Osmanlı ülkelerinde de yerleşerek, bilhassa İkinci Dünya 
harbinden sonraki yıllarda bütün memleket içinde yaygın hale gelmiş 
ve eskinin kahve tiryakiliğini bastırmıştır. 

Diğer memleketlerde olduğu gibi Türkiye’de de çay içiminin art¬ 
ması ile çay ithal konusu ortaya çıkmış ve birçok yerlerde olduğu gibi 
Türkiye’de de çay yetiştirmesi üzerinde durulmuştur. 1892 yıllarında 
başlayan bazı yerlere çay tohumu dikilmesi şeklindeki yetersiz ve 
olumsuz devreden sonra ilk defa Batum’da yapılan çalışmalardan 
örnek alınarak Rize ve havalaisinde de çayın yetiştirilebileceği düşü¬ 
nülmüştür. Fakat 1924 yılında bu konu ancak ele alınmış aynı yıl 
içinde Rize’de kurulan fidanlık civarına Batum’dan getirilen çay fidan 
ve tohumları dikilmiştir. O zaman küçük bir denemeden daha ileri 
götürülemeyen bu teşebbüs bir müddet takipsiz kalmış ve Türkiye’de 
asıl manada çay yetiştirilmesi işine 1938 yılında Rize’de başlanmıştır. 

İklim, toprak ve variyete etütleri yapılarak işe başlanan bu devrede 
ele geçen ilk ve çok az miktardaki mahsul evvelâ küçük atelyeler kurul¬ 
mak sonra bunların hem adedi ham de kapasiteleri arttırılmak sure¬ 
tiyle yaprak istihsalinin kıymetlendirilmesine çalışılmıştır. Yine bu 
devrede kurulan çaylıkların ihtiyacı bulunan çay tohumları Batum’dan 
getirilmiş fakat ilk yıllarda tesis edilen çaylıkların yetişmesinden sonra 
tohum ihtiyacı mahallen karşılanmak suretiyle yeni çaylıkların kurul¬ 
masına devam edilmiştir. 

Çavın Rize’de Ekolojik şartlarda yetiştirilmesinin mümkün ola¬ 
cağının kati olarak anlaşılmasından sonra dııki, 1940 yılında 3788 
sayılı çay kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla çay bahçesi kuracaklara, 
10 yıl müddetle faizsiz tesis kredisi, çay tohum ve fidanı ve ilk sıra¬ 
larda yeşil gübre tohumları ile kimyevî gübreler bedelsiz olarak veril¬ 
miştir. İstihsalin artması ile Rize merkezinde büyük bir çay fabrikası 
kurularak 1947 yılında atelye imalâtından fabrika imalâtına 
geçilmiştir. 1930-1938 ve hatta 1944 yıllarına kadar bölgede çay en¬ 
düstrisinin normâl şartlara rağmen gerektiği derecede gelişmemesinde, 
çay ithal menfaatlerini devam ettirme gayret ve propagandası ile Rize 
çayının ot olarak gösterilmesi ve böylece yerli mahsulü kötüleme 
yoluna gidilmesinin bu duraklamada büyük ölçüde etkisi görülmüştür, 

1940 yılında çıkan 3788 sayılı çay kanunu hedefi; memleket ihti¬ 
yacına yetecek takriben 1200 ton kuru çayı yurtta yetiştirmektedir. Bu 
maksatla da 30 bin dekar çaylık kurulması ilk hedef olmuş fakat yurt 
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ihtiyacının artması ile fazlalaşan ihtiyacın karşılanması için sonradan 
çaylık sahasının arttırılması maksadiyle değişik tarihlerde aşağıdaki ek 
kanunlar çıkarılmış ve böylece Türkiye çaylık sahasının 235 bin dekarı 
bulması kararlaştırılmıştır. 

Muhtelif yıllarda çay ekimiyle ilgili olarak çıkarılmış olan kanun
lar şunlardır : 

Tarihi 

1940 

1951 

1953 

1956 

Toplam 235000 

Kurulacak çaylık 
Numarası sahası dekar 

3788 30000 

5748 35000 

6133 70000 

6754 100000 

1956 yılından bu güne kadar ise yeniden kanun çıkarılarak çay
lık sahayı arttırmaya lüzum görülmemiştir. Halen resmi kayıtlara göre 
bölgelerimizde 200000 dekar çaylığın kurulmuş olduğu, geri kalanın 
da kurulmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bölgelerde yeniden çaylık 
yapmak isteyenler, yukarıki kanunlar uygulanmasında yapıldığı gibi 
bugün artık kendilerine herhangi bir yardımda bulunulmasına ihtiyaç 
duymadan yeni çaylıklar kurmaktadırlar. 

Rize ve havalisi bölgelerinde arazi dağlık ve arızalıdır. Toprak de
vamlı yağmurlarla yıkandığından münbit değildir. Arazinin bu durumu 
sebebiyle tahıl ve diğer ziraat ürünlerinin yetiştirilmesi pek mümkün 
olamamaktadır. Ve hele “Exstansif„ ziraat imkânsız bulunmaktadır. 
Fakat çay yetiştirmesine çok elverişli olan bölgenin bu durumunun halk 
tarafından anlaşılması sebebiyledir, ki bu havalinin insanları arasında 
çaycılık fevkalade rağbet bulmuş, pek çok kimseler tarım teşkilâtına 
müracaata lüzum duymadan yeni yeni çaylıklar kurmak suretiyle çay
lık sahanın artmasına yardım etmişlerdir. 

Bu sahalardan alınan mahsulü işlemek üzere bölgelerde halen 11 
çay fabrikası ile 13 çay atelyesi kurulmuştur. Çay yetiştirme işine fii
len başlanan 1938 yılındaki 30 kilo çaya mukabil 1965 yılında elde 
edilen 13249 ton kuru çayın mukayeselendirilmesi halinde, o zaman
dan bu yana süratli bir tempo ile gelişen çay üretiminin yurt ekono
misinde kendi yerini aldığını görmek mümkün olur. Bugün dışardan 
çay ithaline lüzum kalmadan yurt ihtiyacını karşılayacak duruma ula-
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Şan çay üretiminin miktar bakımından olan bu gelişmesi çok ümit 
vericidir. Bunun yanında yurtta gelişen ve yıldan yıla inkişaf eden 
bu endüstrinin henüz hal yoluna girmemiş önemli problemleri bulun¬ 
maktadır. 

Türk çayının kalite ve maliyet zorluğu halinde özetlenebilen bu 
problemlerin objektif olarak ortaya konarak gereğinin yapılması tak¬ 
dirinde sonucun olumlu ve tatminkâr olacağı şüphesizdir. 
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KISIM II 

SEKTÖRÜN BUGÜNKÜ DURUMU 

I —SEKTÖRÜN BÜNYE VE GELİŞMESİNE ETKİ 
YAPAN FAKTÖRLER 

Sektörün bünye ve gelişimine etki yapan faktörler zirai ve sınai 
olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bu bölümde sadece zirai faktörler 
üzerinde durulacak, sınai faktörler ve bunların yeterli veya yetersiz 
oluşu üzerinde ise ileride gelecek olan kendi bölümünde durulacaktır. 

1 — ZİRAİ FAKTÖRLER 

a — Giriş : 

Çay sahamızdaki köylerde ve kasaba kenarlarındaki arazide yer¬ 
leşmiş olan çay yetiştiriciliği tamamen özel kişilere aittir. Başka mem¬ 
leketlerde olduğu gibi bizde çiftlik işletmesi halinde çalıştırılan ve 
gündelikli işçi çalıştırmak suretile geniş çapta istihsal yapan şirket 
veya müesseseler mevcut değildir. 

Çay bölgelerimizde arazi çok küçük parçalara bölünmüştür. Hepsi 
de şahıslara ait ve tapuludur. Hâzineye ait dar veya geniş çapta arazi 
yoktur. Şirket veya çiftlik işletmesi halinde çaycılık yapabilmek için 
bu sahada meskun olmayan veya kullanılmayan arazi bulmak imkân¬ 
sızdır. Bu sebeple bugün uygulanan küçük sahalarda çay yetiştiriciliği 
usulü bu bölge şartlarının bir icabı ve zararureti halinden ileri gel¬ 
miştir. 

Bu sebepledir ki, diğer Asya ve Afrika çay memleketlerinde olduğu 
gibi geniş çapta çiftlik ve şirket işletmesi yer bulmamıştır. Küçük çiftçi 
yetiştirmesi halinde olan yurt çaycılığından bu bölge insanları kendi 
çalışmaları ve sahip oldukları çaylıklardan istihsal yaparak ve bunu 
devlet fabrikalarına satarak kendi imkân ve kabiliyetleri nisbetinde 
faydalanmaktadırlar. 
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Çay bölgesinde halen 91 bin çay yetiştiricisi bu işle meşguldür. 
Çay bahçesi kurmak isteyenler çay kanununa göre evvelâ Ziraat teş¬ 
kilâtına müracaat ederek toprak muayenesi yaptırırlar sonra da ara¬ 
zilerini setlendirerek çaylık haline getirirler. Çaylık tesisi ve yetiştirme 
için kanun gereğince kendilerine avans yardımı yapılır. Fakat her 
isteyene yetecek kadar avans yardımının zamanında yapılmaması 
sebebiyle bir kısım halk yeni kuracağı çaylıklar için avans istemekten 
vazgeçmiştir. Verilecek krediye ihtiyaç duymadan pek çok kimse kendi 
imkân ve çalışmaları ile yeni çaylıklar kurarak istihsal sahasına ka¬ 
tılmışlardır. Çay araştırma istasyonunun kayıtlarına göre iller itiba¬ 
riyle Türkiye’nin çaylık sahası ve yetiştirici sayısını gösterir cetvel 
aşağıya çıkarılmıştır. Bu rakkamlar içinde kayıtsız olarak kurulan çay¬ 
lıklar dahil değildir. 

1965 YILINDAKİ ÇAYLIK SAHASI VE YETİŞTİRİCİ SAYISI 

İller Çaylık dekar Yetiştirici sayısı 

Rize 117.950 52.733 

Artvin 27.955 9.198 

Trabzon 34.248 19.909 

Giresun 9.284 8.612 

Ordu 843 802 

Toplam 190.280 91.254 

1965 yılında dikilen çaylıklarla birlikte kayıtlı çaylıkların toplamı¬ 
nın 200 bin dekarı bulduğu kabul edilmektedir. 

Sektörün kuruluş başlangıca olan 1939 yılından beri kaydettiği 
gelişmede tesis edilmiş olan çaylık sahasının miktarı ile istihsal edilen 
çay yaprağı ve kuru çay mahsulünü aralıklı yıllar halinde gösteren bir 
cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Yaprak Kuru çay 
Yıllar Çay sahası istihsali istihsali 

dekar Ton Ton 

1939 2 130,5 0,815 0,181 
1948 29 888,5 647 421 207 796 
1958 117 079,— 14 364 576 3 551 009 
1964 190 281,— 45 320 017 10 320 000 
1965 200 000— 59 620 343 13 600 000 
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Türkiye’deki çay sahalarının illere dağılışı oranı ise şöyledir. 

İller Çaylıkların dağlışı 

Rize % 61,99 
Artvin % 14,70 
Trabzon % 17,99 
Giresun % 4,88 
Ordu % 0,44 

% 100 

1955 yılından 1964 yılına kadar son 10 yıl içinde illerdeki çaylık 
sahanın artışlarını gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır: 

Yıllar 

Rize 

saha 

dekar 

Artvin 

saha 

dekar 

Trabzon 

saha 

dekar 

Giresun 

saha 
dekar 

Ordu 

saha 

dekar 

Toplam 
saha 

dekar 

1955 52 504,5 8 309,5 10 968,5     71 842,5 
1956 55 455,— 9 586,— 13 978,9 1 577,5 — 80 597 — 

1957 65 513,5 12 308,5 20 214,— 6 367,5 — 104 403,5 
1958 71 005,5 14 627,— 22 679,5 8 380,5 386,5 117 079.— 

1959 74 204,5 14 908,5 24 187,5 9 243,5 976,5 123 520,5 
1960 81 686,5 16 432,5 27 078,— 9 117,5 1 117,5 135 431,5 
1961 90 042,— 19 419,5 29 838,— 9 374,— 844,5 149 518,— 
1962 97 158,— 21 547,5 30 503,— 9 339,— 899,5 159 437,— 
1963 108 019,— 24 906,5 32 191,5 9 355,5 955 — 175 427,5 
1964 117 950,— 27 955,5 34 248,— 9 284,5 843,— 190 281 — 

1965 yılında dikili çaylık sahası 200 000 dekara ulaşmıştır. 

1965 yılındaki çay istihsalinin illere göre dağılışı ise şöyle olmuştur. 
Yaprak istihsal 

tiler miktarı kg. İstihsal % 
Rize 51 331 850,7 86,10 
Artvin 4 333 436,8 7,26 
Trabzon 3 762 203,2 6,32 
Giresun 182 000,— 0,30 

Ordu 10 752,9  0,02 
Toplam 59 620 343,6 100,00 

20 



Yaprak niteliğine etki yapan faktörler: 
Çay yetiştiricileri, ekseriya Mayıs ayından Ekim sonuna kadar 

devam eden devre içinde çaylıklarından muhtelif tarihlerde ve sürgün 
gelişimine göre müteaddit defalarda topladıkları yaprakları fabrika 
alım yerlerine getirerek teslim ederler. Buralarda yapraklar mua¬ 
yeneye tabi tutulduktan sonra kantarlarda tartılarak defterine kay¬ 
dedilir. Ve ayrıca yetiştiricide bulunan hesap cüzdanlarına işlenir. Her 
ayın yaprak bedeli ertesi ay içinde, tesbit edilmiş olan fiat üzerinden 
sahiplerine ödenir. 

Burada önemli olan nokta; yaprağın mahsul nitelik derecesidir. 
Şayet gelen yaprak buna ait yönetmeliğin tarifine uymayacak derecede 
kart, sert ve kaba ise bunun tesellüm edilmemesi gerekir. Bu konuda 
fabrika sorumluları ile yetiştirici arasında hemen hemen devamlı ola¬ 
rak anlaşmazlık çıktığı görülür. Yetiştirici ne topladı ise onu aynen 
teslim etmek ister. Alım yeri sorumlusu ise mahsul niteliğinde olmayan 
yaprakları teslim almak istemez. Bu yüzden çıkan anlaşmazlık bazen 
çok büyür ve genişliyerek çevrede bir mesele haline gelir. Bu durumun 
yarattığı havaya katılan yetiştirici kalabalığı aynı sıkıntıya kendileri¬ 
nin de maruz kalacaklarını düşünerek alım yeri sorumluları üzerinde 
müştereken bir baskı yapmaya kalkarlar. Ekseriya etraftan araya karı¬ 
şanların veya kendi maksatlarına göre kayırma endişesine katılanların 
meydana getirdiği çeşitli etkilerin de eklenmesi ile baskı daha da ağır¬ 
laşır. Ve sonunda, alım yeri sorumlusu tarafından bu gibi yapraklar 
teslim alınmak suretiyle meselenin halli yoluna gidilir. Alım yeri 
otoritesinin zaafa uğraması ile sonuçlanan bu gibi hallerden faydalanan 
diğer yetiştiriciler de ayni şekilde ve bozuk nitelikte yaprakları vermeye 
ve alım yeri sorumluları da bu yaprakları böylece teslim almaya devam 
ederler. 

Alım yerlerinde toplanan yapraklar, fabrika ve atelyelerin durumu 
müsait olursa o günü ve ekseriya akşama doğru kamyonlarla taşınır. 
Buralarda yer ve işleme durumu müsait bulunmazsa bu yapraklar 
alım yerleri binası içinde, dışında ve düzlüklere yığılmak suretiyle 
bekletilir. Aslında bu yaprakların bekletilmeden fabrikalara taşınarak 
soldurmaya konması gerekir, fakat fabrikaların yetersizliği, kapasite¬ 
lerinin darlığı veya diğer çeşitli sebeplerden dolayı ekseriya bu yap¬ 
raklar o gün fena şartlarda alım yerlerinde bazen kalın yığınlar 
halinde bekler, kızışmaya mani olmak için işçiler tarafından yığınların 
karıştırılması icap eder. Karıştırma sırasında bir kısım yapraklar çiğ¬ 
nenmek, ezilmek ve kırılmaktan korunamaz. Böyle yaprak vasfında 
bozulma ve kirlenme başlar. 

Ekseriya Mayıs ayının izdiham devresinde ve diğer ayların fazla 
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mahsul günlerinde görülen yukarıki hal ve haddinden fazla bekletme 
yaprak vasfının bozulmasına sebep olduğu için çay kalitesinin önemli 
derecede düşmesi sonucunu doğurur. Ve bazen bu yaprakların ince ve 
körpe kısımlarının kuruyarak bozulduğu görülür. 

Yetiştiricinin sorumsuzluğu: 

Yetiştirici yaprak toplama işlerinde hiçbir kayıt ve kontrola tabi 
değildir. İstediği zaman istediği kadar yaprak toplayıp akşamın geç 
saatlerine kadar bunu alım yerlerine götürebilir. Halbuki diğer çay 
memleketlerinde bir yetiştiricinin ne günü ve ne miktar yaprak geti¬ 
receği önceden bilinir. Yine bu memleketlerde öğleden sonra ancak 
saat 16.00 ya kadar yaprak toplanır. Bu saate kadar toplananlar hemen 
fabrikalara nakledilir. 

Bizde ise bazı yetiştiricilerin yapraklarını bir gün önceden topla¬ 
yarak evlerinde beklettikleri ve ertesi günü alım yerlerine getirip tes¬ 
lim ettikleri görülür. Çay yaprağının topladıktan ertesi güne kalması 
halinde artmış olan bakteri faaliyeti ve bunun yoğunluğu, fermantas¬ 
yona zarar veren bir ortamın meydana gelmesi gibi kötülük doğurur; 
ayrıca bir gün bekletmeden dolayı ayprak bünyesinde meydana gelen 
ahenksiz fiziki değişim ile kimyevi değişim sebebiyle kalite önemli 
derecede düşer. 

Bundan başka yetiştiricilerin yaprak toplama sırasında ellerini ve 
yaprak koydukları sepetleri çok temiz tutmaları, yaprakları örselen¬ 
meden sepetler içine koymaları ve böylece alım yerlerine getirmeleri 
icap eder. Bizde bu son şarta riayet eden bazı anlayışlı yetiştiriciler 
mevcut ise de yine bazılarının bu noktalara dikkat etmemesi yüzünden 
umumi kalite seviyesine zararlı oldukları da bir gerçektir. 

Alım yerlerinin dağılışı: 

îstihsal sahası içinde Ordu ilinden Artvin ilinin sınır boyuna kadar 
genişliğine ve derinliğine uzanan saha içine dağılmış olan çay alım 
yerlerinin sayısı 1965 yılı içinde 325 i bulmuştur. Bu şartlarda alım 
yerleri yıldan yıla daha da genişliyerek sayılarını arttırma istidadm- 
dadır. Alım yerlerinin sahaya dağılışı, sayılarının artması nisbetinde 
yaprak tesellümüne ve bu yaprakların fabrika ve atölyelere taşınma¬ 
sına ait zorluklar artmaktadır. Bu bakımdan alım yerlerinin her böl¬ 
genin özel şartlarına göre düzenlenmesi gerekir. 

16 — Personel yetersizliği: 

Birinci zorluk alım yerlerinde yaprak muayenesi görev ve sorum- 

22 



luluğunu yüklenecek nitelikte eğitimli personel yokluğundan ileri 
gelmektedir. Halen sayısı 325 i bulan alım yerlerine istenilen nitelikte 
böyle bir elemanı bulmak imkânsızlığı vardır. Evvelâ şimdiye kadar bu 
maksatla kurulmuş ve iyi seviyede yaprak muayene eksperi yetiştirilen 
bir teşekkül yoktur. Ve ne de şimdiye kadar bu maksatla esaslı, ola¬ 
rak bir kurs açılma yoluna gidilmiştir. 

Ancak bölgede mevcut insanlar arasında ve tercihan fabrikada 
çalışan tanınmış kimselerden seçilerek muvakkat veya daimi yevmiye ile 
çalıştırılmakta olan alım yerleri sorumluları bu işlerde ötedenberi kulla- 
nılagelmiştir. Bu derece geniş alım yerleri için yeteri kadar memur 
kadrosunun çay işlerine verilmesinin ve bu kadrolara istenilen nitelikte 
personel bulunmasının imkânsızlığı düşünülürse, bu tarzda çalışmanın 
bir zararet icabı olduğu da meydana çıkar. Bilfarz bugün alım yer¬ 
lerinde görülen eksikliklerin tamamlanması için buralara sorumlu ve 
kadrolu memurlar gönderilmeye kalkışılsa bu memurların sabah saat 
9.00 da işe başlayarak akşam saat 17.00 de alım yerlerini kapatarak 
istirahate çekilmeleri gibi bir hareket tarzının işe vuracağı sekteyi ve 
zararın önemini hesap etmek çok güç olur. Zira bozulmaya çabuk 
giden yaprak mahsulünün alım yerlerinde çok dikkatli bir itinaya tabi 
tutulması ve bu mahsulü sevk edip elinden çıkarmcaya kadar ilgili 
sorumlunun gece ve gündüz işbaşından ayrılmaması ve yaprak üzerin¬ 
den ihtimamammı eksik etmemesi gerekir. 

Bundan başka tedarik edilecek küçük derecedeki memurlar ile bu 
günkü işçi kadrosunda çalışanlar arasında önemli derecede bir fark 
bulunmayacağı aşikârdır. Ancak bugün uygulanan metodla, işçilerden 
müteşekkil eksperlere emanet edilmek suretiyle yürütülmekte olan çay 
tesellüm işlerinin, hatır ve iltimasa kaçan veya kendini tesir altında 
bulundurarak yetiştiriciler ile çıkacak anlaşmazlıkta daima neme¬ 
lazımcılık gibi sakat bir düşünceye kendini kaptıran ve Tüzük hüküm¬ 
lerinin uygulanmasında ciddiyet ve hassasiyet göstermeyen bu nite¬ 
likteki elemanlarla bu işlerin istenilen şekilde yürütülmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Bu yetersiz elemanlar yüzünden en başta yaprak niteliği önemli 
derecede bozuk olmakta buna ilâveten alım yerlerinde hiç de arzu 
edilmeyen bazı usulsüz ve düzensizlikler de görülmektedir. Arazinin 
dağlık oluşu alım yerlerinin geniş bir sahaya dağılmış bulunuşu ve 
yeterli teşkilâtın bulunmayışından ileri gelen ve kontroldan uzak kala¬ 
bilen alım yerlerinin düzenlenmesi ve islâhı en başta gelen konuları¬ 
mızdan biridir. 
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Çay eksperi yetiştirilmesi: 

Yetiştiricilerin kendisine getirdiği çay yaprağını kabul veya red¬ 
detmek mevkiinde olan alım yeri sorumlularının bazılarının hakikaten 
yapraktan anlamadıkları halde bu işte çalışmaları zararlı olmaktadır. 
Ve bu hal yetiştiricide onlara karşı emniyet, itimat hissini zedelemek¬ 
tedir. 

Buna bir çare olmak üzere Rize merkezinde 1-2 yıl müddetle devam 
edecek bir kurs açılması ve bu kursta geleceğin yaprak eksperlerinin 
esaslı bir eğitim altında yetiştirilmelerine ihtiyaç vardır. 

Mevsim müddetince yaprak alım yerlerinde çalıştırılacak olan bu 
eksperler aynı zamanda çay yetiştirmesine ait bilgilerle de teçhiz edilirse 
bunların kış mevsimi boyunca köylerde birer öğretici veyayıcı olarak 
görevlendirilmeleri ve kendilerine verilecek teknik talimat ve program 
çerçevesinde çalıştırılmaları mümkün olur. Köylerdeki çaylıkların bu¬ 
danması, hastalıklarla hastalıklarla mücadelesi ve yaprak toplanması 
gibi işlerde başka verimli çeşitlerin seçilmesi ve çelik usulü yetiştir¬ 
menin bölgde yayılması ve uygulanması için de hem gösterici ve hem 
de takip edici ve yaptırıcı olarak bu elemanlardan, boş bulundukları 
kış mevsimi boyunca faydalanmak en doğrusudur. 

b — Zirai istihsal metodlan : 

Çayın çeşitli üretme yolları varsa da bu gün tatbik edilen üç 
üretme şekli üzerinde durulmaktadır. 

a) Tohumla üretme, b) Fidanla üretme, c) Çelikle üretme. 

a) Memleketimizde çay başlangıçtan beri tohumla üretilmektedir. 
Tohumla üretim en kolay, pratik ve ucuz üretme usulüdür. Fakat en 
mükemmel metod değildir. 

Bizdeki çay tohumları Çin x Assam melezidir. Daha ziyade Çin 
kanı hakimdir. Bilindiği gibi Çin melezlerinde yaprak küçük oldukça 
sert, soğuğa mukavim, verimi düşük, aroması yüksek, renk ve buruk¬ 
luk zayıftır. 

Melez açılması suretiyle Türkiye çaylıklarında 25 yıldanberi deği¬ 
şik vasıflı tipler meydana gelmekte ve bölgenin her yönüne yayılmış 
bulunmaktadır. 

Bu tipler içinde gerek verim ve gerekse kalite bakımından yara¬ 
yışlı tiplere rastlanılmakla beraber yarayışsız tipler de mevcuttur. 
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b) Tohum tavalarında yetiştirilen fidanlar toprağı ile sökülerek 
hazırlanmış tarlaya nakledilir. Sökülecek fidanlar dikkatli bir seçime 
tabi tutularak yarayışlıları ayrılır. Böylece çay bahçesindeki bitkiler 
kaba bir seleksyona tabi tutulmuş olur. Bu metod tohumla dikime naza¬ 
ran pahalıdır. Fidanların tutma nisbeti % 70-80 dir. Üstelik seleksyon 
tam yapılmış değildir. Ve aktarmadan ötürü zaman kaybı da bahis 
konusudur Bizde bu usulde hemen hemen çaylık kurulmamıştır. 

c) İyi vasıflı fidan elde etmek için ileri çay memleketlerinde yıl¬ 
lardan beri çalışmalar yapılmış ve neticede çelikle üretim metodu 
geliştirilmiştir. Bu usulde önce uzun ve titiz çalışmalar neticesinde 
bölgede yarayışlı tipler tesbit edilir. (Verim ve kalite bakımından) 
seçilen bitkilerden zamanında çelik alınır ve bu çeliklerden ayrı ayrı 
bahçeler kurulur ve tekrar bu yarayışlı tipler arasından seleksyon 
yapılır, tetkik ve incelemeler devam ettirilir sonunda bir kaç tip seçilir 
ve bunlardan alman çeliklerle bölgenin genişliğine, ihtiyacına göre 
damızlıklar kurulur ve zamanı gelince alınan çelikler köklendirilip 
halka intikal ettirilir. 

Bu usulde tam bir seleksyon vardır. Kurulacak çay bahçeler üni- 
formdur yetiştireceğimiz çayın vasfı bilinmektedir. 

Bizdeki üretme tarzı: 

Memleketimizdeki çay sahası çoğrafi yapı bakımından arızalı, dar 
vadiler ve dik yamaçlar halinde olduğundan, çaylık yapılacak arazi 
evvelâ teraslandırılır. Teraslama, muhtemel çeşitli erozyonlara tama¬ 
men mani olduğu gibi çay bahçesi için uygulanması gereken diğer 
teknik icapların kolaylıkla başarılmasına da yardım eder. Teraslanmış 
araziler bir çok çiftçi tarafından krizma edilir. Ahır gübresi ile güb¬ 
relenir. Ve bu teraslara birer metre aralıkla veya bir kısım müstahsilin 
yaptığı gibi çok daha sıkça tohumlar ekilir. Tohumda, kaba olarak 
şeklen ve gözle bir seçim tarzı uygulanmaktadır. 

Tohumlardan meydana gelen çay fidanları 2-3 yaşına gelinceye 
kadar büyütülür. Bu devrede sık dikim yapmış olan bir kısım çiftçi, 
fidanlar arasındaki mesafe 50 cm. olacak şekilde seyreltme yapar ; 
bazısı 25 cm. aralığı tercih eder; çoğu da 1 m. aralık düzenini korur. 
Bu arada, nisbeten iyi gelişmiş, kuvvetli fidanlar yerlerinde bırakılır; 
cılız ve zayıf gelişme gösterenler sökülüp atılır. 

İlk budama ve ilk mahsul; üç yaşını ikmal eden fidanların 20 cm. 
lik seviyeden kesilmesi suretiyle ilk budama yapılmaktadır. Bu buda¬ 
mayı müteakip 50 cm. yüksekliği aşan sürgünlerin koparılması sure- 
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tiyle ilk hasad devresine başlayan müstahsiller olduğu gibi, bu gelişme 
seviyesi ve tabla teşkilini dikkate almadan gelişi güzel bitki üzerinde 
teşekkül eden bütün sürgünlerin koparılmasını hedef tutan hasad 
şeklini uygulayan çiftçiler de mevcuttur. 

Üç yaşını ikmal edininceye kadar çaylıklarda, daha ziyade yabani 
otların imhasını hedef tutan ot çapası yapılmaktadır. Bu ameliye bazı 
bölgelerde lüzumundan fazla derin yapılmaktadır. Bu arada, yeşil gübre 
tatbikatı için baklagil bitki tohumunun ekimine pek ender tesadüf 
edilmektedir. Ahır gübresi ve kimyevi gübre, özellikle amonyumsulfat 
isteyerek bazan da lüzumundan fazla kullanılmaktadır. 

İlk mahsul, yeni tohumun ekilisini müteakip dördüncü yıl içeri¬ 
sinde alman mahsul miktarı gayet azdır. Bu muhtelif faktörlerin tesi¬ 
riyle değişiklik göstermek üzere takriben 30-40 kg. kadardır. Mahsul, 
nebatın iktisap ettiği toplama sathının genişlemesi suretiyle yıldan 
yıla tedrici olarak artar. Ve nihayet fazla dallanmadan mütevellit, dal 
uçlarının zamanla incelmesi ve çalılaşması sebebiyle sürgünler arzu 
edilen evsafta gelişme göstermez. Bu halin neticesi olarak mahsulde 
bir azalma başlar. İşte bu durum, ikinci budama devresinin geldiğine 
işarettir. Bu devre, çaylığın takriben 8 inci yaşma tesadüf eder. (As¬ 
lında bu müddet 4 yıldan fazla olmamalıdır). 

İkinci ve müteakip budama yıllarında, budamadan evvelki mahsul 
miktarına nazaran bir mahsul azalması usule gelmekte olduğundan, 
bu durum müstasili endişelendirmekte ve müstahsil böyle bir buda¬ 
maya pek arzu etmemektedir. Bunun bir sebebi de budamanın ger¬ 
çekten güç ve yorucu bir ameliyeyi icabettirmesidir. Bu duruma göre, 
ikinci ve müteakip budamalar ihmal edilmektedir. Bundan başka 
Mayıs mahsulü alındıktan sonra çay fidanlarının budanması yoluna 
gidilmesi önemli bir teknik hatanın meydana gelmesine sebep olmak¬ 
tadır. Bütün ikaz ve uyarmalara rağmen yetiştiricilerimizin çoğunun 
bu hataya devam ettikleri esefle görülmektedir. 

İkinci budama devresinden sonra çaylık genel olarak normâl verim 
devresine girer. Bu ve bundan sonraki budamanın yapıldığı yıllarda 
yine ot çapası yapılır. Ve budamasız geçen yıllarda tabla seyisenin 
düzlüğünü sağlamak maksadı ile bir baş çırpması yapılır. 

Yaprak toplama tarzı : 

Çok taze ve körpe nitelikte iki veya üç yaprak ve bir tepe tomur¬ 
cuğu halinde toplanması gereken mahsulün, bu nitelikte olmadığı 
yetiştiriciler tarafından çok fazla büyütüldükten sonra 3-4 ve bazen 
daha da fazla yapraklı ve kartlaşmış olarak koparıldığı görülmektedir. 
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Yetiştiricilerimizn kolayına gelen ve fazla büyütüldüğü için ağır 
basacağı düşüncesine kapılarak yapılagelmekte olan bu tarz toplama 
hatalıdır. Ve derhal terkedilmesi gerekir, 

Bir çay fidanı, içinde bulunduğu şartlara uygun olarak yetiştiği 
devre içinde muayyen sayıda ve ağırlıkta sürgün verme kudretine 
sahiptir. Şayet bu sürgün fazla büyümeye terkedilirse, alt taraftan 
doğacak yeni sürgünlerin aleyine olarak filizde büyüme başlar. Bu da 
mahsulün kart ve sert olması sonucunu doğurur. Eğer bir çay fidanı 
üzerindeki sürgünler belirli aralıklarla sık sık toplanırsa bu mahsul 
makbul nitelikte olmaktan başka arkadan yetişecek sürgünlerin daha 
kuvvetli olmasını sağlar ve mahsul adedi artar. 

Eürgün devresinde bir hafta veya en çok 10 gün ara ile her çay 
fidanının başına giderek yetişmiş olan filizin koparılması gerekir. Ve 
ancak böylece filizlerin kartlaşmaması çaresi bulunur. Bu tarzda 
bir vejetasyon devresinde bir çay fidanını bizim şartlarımızda ve bizim 
bölgemizde 15-16 defa taplamak mümkün olur. Taze toplamakla kart 
toplamak arasında dekar verimi bakımından yetiştirici aleyhine bir fark 
görülmez. Aksine taze toplama, fidanları hırpalamaktan korur. 

Mahsulün tarifi ve ayırdedilmesi: 

Bölgelerde fabrika teşkilâtı ile yetiştiriciler arasında devamlı 
surette anlaşmazlık konusu olan yaprak mahsulünün tarifini ve ayırt 
edilmesini, her hangi bir tartışmaya meydan vermeyecek şekilde açık¬ 
lığa ulaştırmak gerekir. Böylece kabul edilecek açık ve belirli bir 
tarifin Çay Kanunu yönetmeliğinde yeralması ve aynen uygulanmasına 
ihtiyaç görülür. 

Ancak uygulamayı yapacak fabrika yetkililerinin, kabul edilecek 
olan bu açık tarif karşısında tam ve âdil bir uygulama yapabilmeleri 
için her hangi bir üst makam etkisi ve hatta tavsiyesinden uzak kala¬ 
rak çalışmalarını sağlamak gerekir. 

Aşağıya iki alternatifli tarif kaydedilmiştir, bunlardan uygun 
olanının yürürlüğe konması ve tariflere sadık kalınması ve uygula¬ 
mayı yapacak teşkilâtın yeterli hale getirilmesi ve özgür bir çalışmaya 
sokulması takdirinde yaprak mahsulüne ait meselemizin halli müm¬ 
kün olur. Ve bu alternatiflerden birinin veya diğerinin uygulanmasının 
aynı soucu vermesi umulur. 

Tek m>ahsul sistemine göre tarif : 

Bugüne kadar uygulanmakta olan tek mahsul sistemine göre çay 
yaprağı mahsulünün tarifi şöyle yapılabilir : 
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Çayırı mahsulü: Çay fidanları üzerinde büyüyen sürgünlerin 
ucunda yetişen açık sarı yeşil renkli taze ve körpe vasıflı iki yaprak 
ile bir tepe tomurcuğundan müteşekkildir Çok taze ve körpe olmak 
şartiyle fazla büyümemiş ve iki yaprak arası çok açılmamış olan filiz¬ 
lerin üçüncü yaprakları da mahsul olarak kabul edilebilir. Ancak 
üçüncü yaprağın koparıldığı noktadaki sap kısmının çok taze ve iki 
parmak eti arasına sıkıştırıldığmda kolayca ezilebilir halde yumuşak 
olması ve bu kısım büküldüğünde kolayca kırılabilir olmasından başka 
kırılan noktadan ayrılan sap parçasının bir elyaf bırakmaması ve bu 
noktanın renginin yeşil bulunması, odunlaşma ve sertleşme görülme¬ 
mesi şarttır. 

Bundan başka birinci, ikinci ve üçüncü yaprakların renklerinin 
parlak açık sarı yeşilimsi olması sert ve kart vasıfta bulunmaması gere¬ 
kir. Sertleşmeye, kartlaşmaya ve çok fazla büyümeye yüz tutmuş olan 
yapraklar 1,5 veya 2,5 yaprak dahi olsalar mahsul değildir. 

Kezalik taze ve körpe vasıfta olan açık sarı yeşil renkli ve yumu¬ 
şak nitelikteki tek veya çift kör filizler mahsul olarak kabul edilir. 
Fakat bunların nisbeti % 25 i geçmez. Sertleşmiş, rengi koyulaşmış 
fazla irileşmiş kör filizlerin tek halde olanları bile mahsul değildir. Taze 
ve körpe olarak getirilen ve çok büyük boyda olmayan üçüncü yap¬ 
rakların nisbeti de % 25 i geçmez. Ve bunların daha erken toplan¬ 
ması suretiyle bahçelerde fazla büyütülmeden koparılıp getirilmesi 
icabeder. 

İlk mevsim mahsulü: 

Nisan veya Mayıs ayında ilk sürgünün ilk gelişme günlerinda hava 
şartlarının soğuk e çok serin devamı sebebiyle bir arada başak halinde 
toplanıp birbiri üzerine dik durumda ve çok kısa aralıklarla bir sap 
üzerine sıralanan üçüncü ve dördüncü yapraklardan müteşekkil olan 
ve gayet körpe ve taze vasıfta, açık sarımtrak yeşil renkli yapraklar 
mahsul olarak kabul edilir. Körpeliklerini ve tazeliklerini ve küçük 
boyluluklarını muhafaza ettikleri müddetçe mahsul olarak kabul edilen 
bu yapraklar; havaların ısınmaya, sürgünlerin büyümeye, yaprak ara¬ 
lıklarının açılmaya başlaması ile erken sürgün vasfını kaybederler. Ve 
bu takdirde derhal normâl mahsul vasfı şartlarına göre yaprak teslim 
alınır. 

Çay yapraklarının 3 kalite sınıfına ayrılmaları halindeki tarif : 
Sınıf I. : 

Taze ve körpe vasıfta 1,5 + 2,5 ve taze tek bir yapraktan müte¬ 
şekkil olur. Ancak tek taze kör yaprak nisbeti % 15 i geçmez. 
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Sınıf II. 

Taze ve körpe 1,5 -f 2,5 -j- 3,5 yapraklarla tek ve çift kör yaprak¬ 
lardan müteşekkil olur. Ancak, taze ve körpe 3,5 yaprak nisbeti % 25 i 
geçmez ve yine taze ve körpe vasıfta tek ve çift kör nisbeti % 25 i 
geçmez. 

Sınıf III. : 

Taze ve körpe vasıfta 2,5 + 3,5 yapraklarla taze ve körpe tek veya 
çift kör filizden müteşekkil olur. Ve taze körpe 3,5 yaprağın nisbeti 
°/c 40 ı geçmez. Kezalik taze ve körpe tek ve çift körlerin nisbeti de 
yine % 25 i geçmez 

Sınıflar arasındaki fiat farkı: 

I. nci sınıf ile II. nci sınıf arasında 100 kuruş. 

II. nci sınıf ile III. nci sınıf arasında 100 kuruş. 

Fark bulundurulması takdirinde bu sistem başarıya ulaşabilir. 
Bundan daha az fiat farkı ile etkili olmaz. 

Sınıfların ayırt edilmesi ve muayene sekli: 

Bunu Güney Hindistan’daki Kooperatif fabrikalarının yaptığı gibi 
yapmak en doğrusudur. Şöyle ki : 

Her alım yerimizdeki eksperin önünde geniş bir masa bulunur. 
Bunun üzerinde beyaz renkli temiz bir çarşaf yayılıdır. Yan tarafta 
hassas ve küfeli bir terazi bulunur. Terazinin bir küfesinde ağırlıkları 
aynı olan 100 adet ufak boylu madenî bilya vardır. Muayene edilecek 
yaprak örneği terazinin bir kefesine konarak 100 adet bilya ağırlığına 
göre dengeye getirilir. Bu yapraklar masa üzerine dökülerek içindeki 
kart ve körlerle 3,5 yapraklı filizler ayırt edilir. Ve bunlar terazide 
tartılarak kaçar bilya ağırlığına tekabül ettiği kayıt edilir. Ve yukarki 
nisbetlerden hangisine uyuyorsa bu yaprağa o sınıf fiatı uygulanır. 

III. ncü sınıfa dahi girmeyen kötü vasıflı yapraklar reddedilir. 

Diğer taraftan kötü yaprağın asıl sebebi; Bunu yetiştiren fidan¬ 
ların Fiziyolojik sefaletinden ileri gelir. Bu da fidanın yetiştiği toprak 
ve bakımla ilgilidir. Ve bilhassa çay fidanları budandıktan sönra üze¬ 
rinde bırakılması şart olan yeşil yaprak payının çok dar tutularak ağır 
toplama yapılması ile doğrudan doğruya ilgilidir. Kezalik kör filizi 
doğuran amil de yine aynı sebepten ve fiziyolojik yorgunluktan ileri 
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gelir. Bu konular ve budama ile toplama usulleri yetiştiriciye öğretilir. 
Hataları yerinde düzeltilirse iyi ve kalite istihsal mümkün olur. Bun¬ 
lar yapılmazsa kötü yaprak toplamaktan yetiştiriciyi kurtarmak güç¬ 
leşir. 

Çay bölgelerimizde bugün uygulanan tarzde ise pek çok çaylıklar 
ancak 4-5 defa toplanmaktadır. Ve bu yüzden yetiştirici kart ve kör 
yaprak meselesi ile karşılaşmaktadır. Yaprak mahsülünün taze ve kör¬ 
pe olmasının çayın kalitesi ile sıkı ilgisi vardır. Bundan başka fabri¬ 
kaların ham maddesi olarak kullanılan yaprak mahsulünün fazla 
büyütüldükten sonra koparılması ile aylar arasındaki istihsal dengesi 
bozulmaktadır. 

c — İstihsalin kullanılışı ve dağılımı : 

Türkiye’de çay yapraklarının satın alınarak kuru çay haline geti¬ 
rilmesi, tüm üretimin kullanılması, 4223 sayılı çay inhisarı kanunu 
gereğince Tekel İdaresine ait ve Tekel inhisarı altında bulunmaktadır. 

Daha önceki 3788 sayılı çay kanunu 1940 yılında yürürlüğe gir¬ 
miştir. Bu tarihten itibaren o zamanki Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
tarafından başlayan yaprak satmalma işi fabrika ve tesislerin Tekele 
devredilmesi tarihi olan 1950 yılma kadar 10 yıl müddetle bu kurum 
tarafından yürütülmüş, bu tarihten sonra da Tekel idaresi tarafından 
yaprak satmalma işine ayni usullerle devam edilmiştir. 

İstihsalin illere dağılışı: 

Son yıllar içinde istihsalin yaş yaprak olarak illere dağılışını gös¬ 
terir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. \ 

Yıllar 

Rize 

İstihsali 
Kg. 

Artvin 

İstihsal 
Kg. 

Trabzon 

İstihsal 
Kg. 

Giresun 

Ordu 
İstihsal 

Kg. 

Toplam 
İstihsal 

Kg. 

1961 21 803 213,3 1 320 126,7 1 065 501,6 41 695,4 24 230 537 

1962 33 461 320,1 2 028 671 1 953 173,4 97 313,9 37 540 478,4 

1963 39 980 970,6 2 885 853,1 2 549 533,2 158 213,9 45 574 370,8 

1964 38 694013 3 441 873,7 3 013 831,2 170 299,3 45 320 017,6 

1965 51 331 857 4 333 436,8 3 762 203,2 192 852,9 59 620 343,6 
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İstihsal dağılışının İller itibarile oranı: 
1964 yılı 1965 yılı 

I^er istihsali % istihsali % 

Rize 85,37 86,10 

Artvin 7,60 7,26 

Trabzon 6.65 6,32 

Giresun-Ordu 0,38 0,32 

100 100 

İstihsal sahasının % 61,99 Rize’de olmasına mukabil toplam istih¬ 
salinin % 86,10 u Rize ilinden alınmaktadır. Artvin ve Trabzon çayla¬ 
rının yeni gelişmekte olması sebebiyle bu illerimizdeki çaylıklarının 
istihsal oranı Rize’ye nazaran randıman bakımından henüz düşük sa¬ 
yılır. Fakat zamanla bu oranın bu iki ilde yükselmesi ve istihsal artma 
hızının daha çok Rize’nin doğusundaki bölgelerde olması beklenir. 

Tali saha içine giren Ordu ve Giresun ilindeki ve Trabzon’un Sür¬ 
mene 'den sonraki bölgelerinde yetiştirilen çaylıkların durumunun diğer 
illerimizdekilerle mukayeselendirilmesi halinde bunların bugün için 
verim bakımından düşük oldukları görülür. 

Bu düşüklüğün nedeni doğrudan doğruya vejetasyon ayları yağışı¬ 
nın bu bölgelerde aslı sahaya nazaran % 48 ilâ % 50 oranında düşük 
olmasına bağlıdır. 

Toplam üretimin kullanılış sahaları itibariyle dağılışı: 

Son yıllardaki yaprak istihsalini işleyen fabrika ve atölyelerin kul¬ 
landıkları çay yaprağı miktarını gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Fabrika ve 

1) Merkez Çay Fb. 

2) Gündoğdu Çay Fb 

3) Çayeli Çay Fb. 

4) Fındıklı Çay Fb, 

5) Arhavi Çay Fb. 

6) îyidere Çay Fb. 
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şledikleri yaş yaprak miktarı kgr. 

î  1962 yılı 1963 yılı 1964 yılı 

3 301 031 3 957 085 3 805 083,4 

2 798 106 2 761 443 2 452 340,1 

5 070 329,1 5 831 696,1 5 014 980,2 

— — 1 043 270,2 

— — 1 295 398,4 

2 893 150,1 3 342 803,2 3 462 965,2 



Fabrika ve atöiye 1962 yılı 1963 yılı 1964 yılı 

1) Azaklı Çay atölyesi 2 312 303,7 3 428 986,1 3 028 264,8 

2) Salarka Çay Atölyesi 2 148 699,2 2 696 793,7 2 452 340,1 

3) Derepazarı Çay Atölye. 1 585 543,3 2 005 019,3 1 864 908,4 

4) Taşlıdere „ 1 417 305,8 1 675 361,7 1 622 294,6 

5) Pazarköy 1 212 948,8 1 367 608,4 1331 618,9 

6) Güneysu „ 1 390 611,8 1621 111,3 1,615 440,7 

7) Veliköy 1 728 917,4 1 976 028,3 1 937 299,4 

8) Musadağı „ „ 1 172 834 1 322 856,9 1 061 366,7 

9) Büyükköy 1 201 333,7 1 355 553,6 1 233 830,7 

10) Pazar 2 589 100,8 3 721 089,6 3 043 270,2 

11) Hopa 2 028 671 2 885 653,1 2 146 475,3 

12) Kendirli 1 457 700 1 694 778 1 707 960,4 

13) Çiftlik 1 181393 1 221 862,4 1 207 272,8 

14) Eskipazar „ „ 1 953 173,4 2 549 533,2 3 013 831,2 

15) Tirebolu 97 313,9 158 213,9 170 299,3 

Toplam 37 540 478,4 45 574 370,8 45 320 017,2 

Çaylık sahasındaki fabrika ve atölyeler ve bunlara bağlı çay alım 
yerleri bölgelerin ve köy gruplarının istihsal durumuna göre tamamen 
değilse bile kısmen ayarlanmıştır. Diğer çay memleketlerinde bir çay 
fabrikasının ekonomik çalışabilmesi için en uzak çaylıkla fabrika me¬ 
safesinin 10-15 Km. den fazla olmaması dikkate alınırken bizde bu me¬ 
safe bazen 110 Km. ye kadar uzamaktadır. 

Son durumu göstermek üzere 1965 yılında istihsal olunan 59620 
ton çay yaprağının fabrika ve atölyelere dağılışını gösterir bir cetvel 
aşağıya çıkarılmıştır, 
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1965 KAMPANYASINDA FABRİKA VE ATELYELERCE 
İŞLENEN ÇAY YAPRAĞI (Kg.) 

Fabrika 

Atölye adî. Mayıs Haziran Temmuz 

Merkez. 2 223 051,5 266 738,— 1 288 464,— 
Azaklı 961 151,4 14 475,4 630 809,8 
Salarha 1 436 735,4 37 342,2 995 446,5 
Derepazarı 1 090 840,7 61519,7 618 232,— 
Kalkandere 1 351 096,9 82 557,1 1 010 265,— 
Gündoğu. 1 335 464,1 172 494,4 866 474,7 

Taşlıdere 872 819,2 77 298,1 514 019,1 
Pazarköy 743 374,2 39 798,4 417 843,1 
Güneysu. 1 116 857,2 40 222,9 682 228,— 
Veliköy 1 114 954,5 67 586,6 799 376,2 
Cayeli 3 263 003,1 182 537,6 1 947 637,2 
Musadağr 551 357,9 17 981,1 347 101,4 
Büyükköjr 748 725,— 26 639,7 462 372,— 
Fındıklı 554 510,1 102 064,— 230 454,1 
Pazar 1 797 366,— 382 294,8 906 336,2 
Arhavi. 665 857,7 62 411,4 468 851,9 
Hopa 1 250 664,7 92 979,5 864 023,4 
İyidere 2 097 440,6 106 231,4 1 127 472,8 
Kendirli. 946 775,6 72 643,1 654 347,2 
Çiftlik 707 573,2 58 045,2 428 260,9 
Eskipazar 1 934 957,7 94 274,3 954 356,3 
Tirebolu. 133 691,5 26 576,6 43 595,— 

Toplam 26 898 268,2 2 031711,5 16 157 966,8 

Toplam istiHsaîe 
oranı : % 45,00 % 3,40 % 27,10 

Ağustos Eylül Ekim Kasım Toplam 

827 748,4 404 291,8 152 055.6 713,9 5 163 063,2 
161 115,— 231437,1 28 551,— 104,2 2 032 643,9 
392 292 4 307 235,2 59 180,2 252,1 3 228 484,— 
341 747,3 163 785,4 76 228,5 158,4 2 352 512,— 
232 050,7 330 418,4 22 843,2 114,6 3 029 345,9 
587 109,5 264 366,4 126 397,1 58,2 3 333 364,4 
343 956,8 128 537,3 71 247,6 582,7 2 008 460,8 

266 034,9 88 503,3 47 995,5 25,5 1 593 574,9 
313 885,4 183 699,6 55 939,7 50,— 2 392 882,8 
474 171,5 172 558,7 107 530,5 39,8 2 736 217,8 

1 157 402,9 487 614,2 245 936,1 17,3 7 284 148,4 
1 835 071,— 80 316,8 39 745,3 75,1 1 220 084,7 

180 511,9 113 415,8 31 980,8 — 1 563 644,9 
180 794,1 86 586,5 23 692,— — 1 178 100,8 
786 370,7 294 405,7 110 359,5 — 4 226 132,9 
223 637,4 114 499,3 35 265,4 112,8 1 470 635,9 
307 681,4 295 848,4 51 362,7 240,8 2 862 800,9 
515 585,7 373 174,7 100 909,7 204,8 4 321 019,7 
174 607,2 258 063,— 25 538,6 3,— 2 131 977,7 
143 914,1 174 512,5 23 870,8 14,— 1 536 190,7 
402 938,5 264 706,2 68 585,7 97,6 3 719 916,3 

22 730,7 8 112,7 442,5 — 235 149,— 

8 194 793,6 4 829 089,— 1 505 657,7 2 864,8 59 620 351,6 

% 13,70 % 8,00 % 2,50 % 30 % 100,00 



d — İstihsal dalgalanmaları : 
1938 yılında başlayan ilk çay bahçeleri kurulması işlerinin ve ilk 

çay istihsalinin 1965 yılma kadar olan seyrini gösterir cetvel aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Yıllar 
Yıl içinde 

ulaşılan çaylık 
sahası dekar 

Yaprak 
istihsali Kg. 

1938   135 
1939 1 550 815 
1940 7 343 855 

1941 8 981 2 700 
1942 9 881 32 916 
1943 12 696 68 346 

1944 15 629 168 200 

1945 17 943 225 088 
1946 20 672 382 315 
1947 24 462 411 319 
1948 25 924 647 421 
1949 25 982 679 063 
1950 26 579 883 542 

1951 28 748 1 442 950 

1952 38 927 1 876 740 

1953 49 952 2 276 592 
1954 64 381 3 214 142 
1955 71 842 5 438 028 
1956 80 597 6 997 222 

1957 104 403 10 976 097 
1958 117 079 14 364 505 
1959 123 520 10 417 347 

1960 135 431 25 958 903 
1961 149 518 24 136 875 

1962 159 437 37 541 478 
1963 175 427 45 574 375 
1964 190 281 45 319 519 
1965 200 000 56 620 351 

Bu yıllar mahsulü pe¬ 
rakende dikilmiş fi¬ 
danlardan toplanarak 
yapılmıştır. 

Bölgelerdeki istihsal artış seyri ilk devrede istihsal sahalarının faz¬ 
lalaşması ve bunların mahsul çağma girmesi ile hızlı artmış ve bu ar¬ 
tış 1951 yılından itibaren her yılda Önemli oranda yükselmeye devam 
etmiştir. Bu arada 1960 ilâ 1961 yılı arasında ve 1963 ile 1964 yılı ara- 
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smda mahsul artışında duraklama olmuştur. Buna benzeyen 1948 ile 
1949 yılları arasında da önemli artış farkı kaydedilmemiştir. 28 yıllık 
istihsal devresi boyunca yalnız üç yıla ait olan istihsal temposundaki 
bu kabil duraklamanın sebebi, doğrudan doğruya o yıllara ait hava 
şartlarının etkisine bağlı olmuştur. Filhakika 1949 yılının devresinde 
önemli sayılabilecek az yağışlı ve kurak denebilecek bir kampanya ge¬ 
çirilmiştir. Ayni hal 1961 yılında da görülmüştür. 1964 yılında ise şid¬ 
detli ev çok donlu geçen kış mevsiminin ve erken ilk baharda yüksek 
bölgelere yağan kar ve arkasından gelen donlu bir havanın bu bölgede¬ 
ki çaylıkların taze sürgünlerini yakmış ve bu yüzden mahsul artışı 
durmuştur. 

İstihsal dalgalanmasının nedeni: 

Dünya’da çay ziraatı genellikle 30 güney ve 42 kuzey enlem dere¬ 
celeri arasında yapılmaktadır. Bu kuşak içerisinde tabiatiyle çok çeşit¬ 
li ekolojik şartlar mevcuttur. Bu sebeple bazı memleketlerde çay bitki¬ 
sinden hemen hemen bütün yıl boyunca mahsul elde etmek mümkün 
olduğu halde bazı bölgelerde Sonbahar’ın son ayları ve İlkbahar’m ilk 
ayları soğuk ve serin geçmekte bu sebeple de çay bitkisi bu şartlarda 
dinlenmeye girmekte ve dolayısiyle de 6 aylık süre içinde (Mayıs-Ekim) 
ancak mahsul vermektedir. 

Memleketimizdeki çay alanı bu iklim durumu içinde bulunmakta¬ 
dır. Yani devreli mahsul vermektedir. Hangi ekolojik şartlarda olursa 
olsun çay bitkisinde yeknesak bir seviyede mahsul istihsali mümkün 
değildir. Zira çayda mahsul sürgün olduğuna göre, gerek bitkinin içe¬ 
risinde bulunduğu fizyolojik ortam ve gerekse sürgünü teşvik edici 
iklim, toprak ve kültürel faktörler bu istihsale etki yapmaktadır. Bu 
sebeple mahsûl istihsalinde, gelişme periotlarmda dalgalanmalar mey¬ 
dana gelmektedir. 

Çay bitkisinin hususiyle dinlenme devresine girdiği memleketlerde 
ise bu dalgalanmalar çok daha şiddetli olmaktadır. Memleketimizdeki 
ekolojik şartlar altında çay nebatı genellikle Kasım ayından Nisan ba¬ 
şına veya ortasına kadar dinlenme devresi geçirmekte ve bundan sonra 
havaların ısınması sebebiyle ilk syrgün devresi çok hızlı bir gelişme 
göstermektedir. İlk sürgün devresinin hızlı ve yüklü olması keyfiyeti 
ise çay sanayiimizi geniş çapta etkilemektedir. Aşağıdaki cetvelde, yu¬ 
karıda sayılan şartların cereyan ettiği memleketimizdeki çay mahsu¬ 
lünün aylara göre istihsal dağılışı gösterilmiştir. 

Aşağıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi İ0 yıllık 
ortalamalara göre Mayıs ayında elde edilen mahsul toplamı istihsalin 
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(1955 - 1964) YAŞ MAHSULÜN AYLARA DAĞILIŞI 

Yıl 
Nisan 

ü> 
Mayıs 

(2) 
Haziran 

(3) 
Temmuz 

(4) 
Ağustos 

(5) 
Eylül 

(6) 

Ekim 

(7) 
Kasım 

(8) 
Toplam 

(9) 

1955 109 944,5 2 001 583,4 679 081,1 942 322,2 102 477,3 480 681,6 1 996 638,4 — 5 438 028,3 

1956 — 3 005 976,9 403 973,4 1789 411,9 1 311 658,— 380 744,2 105 457,8 — 6 997 222,2 

195T 15 861,2 3 807 444,1 900 809,— 2 347 579,6 2 036 145,9 1 376 045,9 92 117,7 — 10 576 003,4 

1958. 119 111— 6 366 554,6 934 535,8 3 429 302,4 2 048 165,8 1 085 455,2 379 811,5 3 569,6 14 364 505,9 

1959f — 6 937 403,8 1 655 918,6 5 374 219,1 3 299 756,3 1 055 087,9 94 961,8 — 18 417 347,5 

1960 — 11 589 485,3 823 575,2 7 483 690,6 3 506 271,5 1 936 623 — 558 020,9 56 703,9 25 954 370,4 

1961 — . 10 460 515,0 2 959 000,4 4 226 195,5 5 065 821,7 1 147 538,— 371 456,4 — 24 230 527,— 

1962 856 556,8 14 997 690,9 4 377 193,1 7 073 773,2 6 928 332,— 2 131 976,6 1 174 388,2 567,6 37 540 478,4 

1968 — 14 126 941,9 7 805 314,9 12 570 101,6 5 323 535,6 4 450 695,2 1 290 514,6 7 267,— 45 574 370,8 

1961 — 18 117 429,6 5 995 254,3 12 714 946,3 5 672 589,5 2 439 761,8 380 035,6 — 45 320 017,2 

On yıl 
ortalaması 110147,33 9 141 102,55 2 653 465,58 5 795 154,25 3 621 505,36 1 648 460,94 464 640,29 6 810,81 23 441 287,11 

Aylara % 

Dağılış 
ortalaması % 0,47 % 39,60 % 11,32 % 24,72 % 15,45 % 7,03 % 1,98 % 0,03 % 100 



% 39 una ulaşmaktadır. Bu yüksek miktar mahsul ilk sürgün devre¬ 
sine aittir. Ve bu hal fabrika kapasitelerinin doğru olarak tespit edile¬ 
bilmesini ve fabrikaların rantabl çalışabilmelerini engellemektedir. 

Aylar arasındaki istihsal dalgalanmalarını tamamiyle ortadan kal¬ 
dırmak mümkün değildir. Bu tabiatın icabettirdiği bir durumdur. Ba¬ 
har gelince bütün bitkiler gibi çay bitkisi de uyanır. Büyüme ve geliş¬ 
menin en hızlı olduğu devre sühunetin yükseldiği Mayıs ayma tesadüf 
eder. Böylece çay, sürgünlerinin en çoğunu bu devrede meydana geti¬ 
rir. 

Yukarıdaki cetvelde görülen ve Mayıs ayı sonuna kadar gelen çay 
yapraklarının 10 yıllık ortalaması olan % 39 oranı aslında makûl de¬ 
ğildir. Diğer aylarla yapılan mukayesede Mayıs ayı sonuna kadar gelen 
yaprakların bu derece yüksek oranda olmasının sebebi, istihsal sahası¬ 
nın kontrolsuz gidişinden ve metodsuz tatbikattan ileri gelir. Bu oran 
bazı yıllarda ve meselâ 1965 yılında daha da yükselmiştir. 1965 yılı yap¬ 
rak istihsalinin % 45 i Mayıs ayında gelmiştir. Diğer çay memleketle¬ 
rinin hiç birinde görülmeyen ve bir aya mahsus olan bu derecedeki 
dengesizlik ve bunun nedenleri üzerinde ileriki bahislerde durulmuş¬ 
tur. 1965 yılında mahsul aylarına dağılan çay yaprağı miktarlarını ve 
bunun yıllık mahsule oranını gösterir bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Oranı 

Aylar İstihsal kgr. % 

Mayıs 26 898 268 45,00 

Haziran 2 031 711 3,40 

Temmuz 16 157 966 27,10 

Ağustos 8 194 793 13,70 

Eylül 4 829 089 8,00 

Ekim 1 505 657 2,50 

Kasım 2 865 0,30 

Toplam 100,00 
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Yıllar içinde istihsal olunan çay yapraklarının baskın devre olan 
Mayıs ayma ve diğer aylara dağılışı oranmıriı 

Mayıs ayı 
sonuna kadar Diğer aylar Yıllar 
alman yaprak mahsulü yaprak 

% % 

1943 43,33 56,67 
1944 43,48 56,52 
1945 44,41 55,59 
1946 53,15 46,83 
1947 49,19 50,81 
1948 45,42 54,58 
1949 35,60 64,40 
1950 31,97 68,03 
1951 30,94 69,06 
1952 28,71 71,30 
1953 34,15 65,85 
1954 32,90 67,10 
1955 38,83 61,17 
1956 42,96 57,04 
1957 34,69 65,31 
1958 45,14 54,86 
1959 37,67 62,33 
1960 44,71 55,29 
1961 43,17 56,83 
1962 42,21 57,79 
1963 31,00 69,00 
1964 39,98 60,02 
1965 45,00 55,00 

Mayıs çay mahsulünde izdiham ve baskın halinde görülen fazlalık 
ve bunun etkisi hem çay bahçelerinin gelişimi ve hem de sanayi kolu¬ 
na olumsuz etki yapmaktadır. Bu hal fabrikaları çok sıkışık duruma 
düşürdüğü gibi randımanı ve kapasiteyi kontrolsüz duruma sokmakta, 
kalitenin mühim derecede düşmesine sebep olmaktadır. Mayıs ayı bas¬ 
kını adını alan bu konu ileriki bahislerde ayrıca yer almıştır. 

Bu bahisde ise şu noktalar üzerinde durulmakla yetinilmiştir : 
1 — Türkiye iklim şartlarına benziyen diğer çay memleketlerinde 

aylara göre mahsul orantısı ve bizdeki ile karşılaştırılması, 
2 — Bizde de aylar arasında mahsul dengesi kurulabilmesi için 

alınması düşünülen tedbirler. 
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1 — Diğer memleketlerdeki istihsal dalgalanması: 

Aşağıya çıkarılan cetvelde iklimi tıpkı bize benzeyen Batum ve ci¬ 
varı çay bölgelerinde istihsal olunan çay yapraklarının aylara göre da¬ 
ğılışı ile, kuzey Hindistan’da 28 kuzey enlemde, Himalaya dağları etki¬ 
lerinde bulunan yüksek irtifadaki Darjeeling çay bölgesi mahsul oran¬ 
ları gösterilmiştir. Darjeeling’ de yıllık ısı ortalaması Rize ve havalisi 
ısı ortalamasına hemen hemen denktir. Mahsul kışın durur ve tıpkı 
Rize’de olduğu gibi İlkbahar’dan sonbahara kadar devam eder. Yıllık 
yağış miktarı ise ortalama olarak 2500 mm. dir ve Rize’nin aynidir. 
1500-2000 metre rakımda bulunması sebebiyle serin denilecek bir ikli¬ 
me sahiptir. Bu bakımdan Rize ve havalisi çay bölgelerimizle mukaye- 
selendirilmesi uygun olur. 

Aşağıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi darjeeling 
de en yüksek mahsul ayında, yıllık mahsulün % 22 oranında yaprak 
istihsal edilmektedir. Kafkasya çaylarından ise bu oran % 25-30 ara¬ 
sında bulunmaktadır. Rize’de ise bu oran, kontrollü budama yapılan ve 
fiat tatbik edilen yıllar dışında c/o 40-45 arasında değişmektedir. 

Mahsulün aylara dağılışı : 
1964 yılına 

Aylar Darjeeling 
% 

Kafkasya 
% 

kadar Rize 
% 

1965 yılı : 
% 

Mart 2   
  

  

Nisan 22   0,47   

Mayıs 7 25,30 39,00 45,00 
Haziran 15 15,18 11,31 3,40 
Temmuz 17 29 24,72 27,10 
Ağustos 17 20 15,45 13,70 
Eylül 12 10,15 7,03 8,00 
Ekim 8 2,3 1,98 2,50 
Kasım — — 0,03 0,30 

Toplam 100 — 100,00 100,00 

Görülüyor ki aylar arasında mahsul dağılışı komşu memleket çay¬ 
lıklarına ve darjeeling çaylıklarına nazaran bizde gayri muntazam bir 
seyir takip etmektedir. Bizdeki en yüksek ay ortalama oranının % 45-45 
arasında oluşu son derece mahzurlu neticeler doğurmaktadır. Çay fab¬ 
rikalarının kapasite hesabı, kalite imalât ve dekar başına verim üzeri¬ 
ne önemli derecede etki yapan bu durum Türkiye çaycılığının en başta 
gelen problemlerinden biri olarak ayakta durmaktadır. 
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2 — Aylar arasında mahsul dengesini sağlıyabümek için düşünü¬ 
len tedbirler: 

a — Kademeli iki fiat usulünü uygulamak. 

b — Her yetiştiricinin sahip olduğu çay bahçesinin sahası ne olur¬ 
sa olsun 5-6 parçaya bölünerek, dinlenme günleri dışındaki haftanın 
diğer günlerinde ve sıra ile her gün bir bölümünün toplanmasını, diğer 
bölümlerine el sürülmemesini sağlamak. 

c — Keza her yetiştiricinin sahip olduğu çay bahçesini 4 budama 
parseline ayırmak ve her yıl parsellerden birisinin budattırılmasını, 
diğerlerine budama tatbik ettirilmemesini sağlamak. 

Veya bundan da etkili olarak her fabrikaya bağlı çay bölgelerini 
kendi aralarında 4 eşit budama bölümüne taksim ederek, o yılın buda¬ 
ma bölümüne göre köylerdeki çaylıkları budatmak. Ve bundan çaylık¬ 
lardan Mayıs ayında mahsul alınması mümkün olmayacağından, fidan 
beslenmesi için yararlı olan belirli boyda yeşil yaprak payı sürünceye 
kadar yaprak toplamasına müsaade etmemek ve ancak Haziran ayı 
içinde toplama seviyesine ulaşan fidanların toplanmasına izin vermek. 

d —Bitki fiziolojisi bakımından önemli olan budama ameliyesini 
behemehal Kasım ayı ile Mart ayı sonuna kadar ikmal ettirmek ve ha¬ 
len yanlış olarak yapılmakta olan Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı bu¬ 
damasını kat’i surette men etmek. 

Kademeli iki fiat usulünün nedeni: 

Çay bölgelerinde yetiştiricilerimizin çoğunun hatalı olarak yap¬ 
makta oldukları Mayıs sonu budaması büyük filiz halinde yaprak top¬ 
lama adeti sebebile, ilk sürgün devresine ait olan ve Mayıs sonuna ka¬ 
dar alman mahsul miktarı, bütün yıl mahsulünün % 40-45 oranını ga¬ 
yet zararlı sonuçlar vermektedir. 

Bizde çay kampanyasının 6 ay devam etmesine rağmen yıllık mah¬ 
sulün büyük bir kısmının bir ay gibi kısa bir zaman içinde koparılıp 
getirilmesi ile fabrikalar boğulmakta, miktarı kurtarma endişesi ile 
mecburen kalite imalât usulleri terkedilerek çabuk imalât gayretine 
düşülmektedir. Bu hal ve günlerce bekliyerek evsafını kaybetmiş olan 
yaprakların imalâtta kullanılması sebebiyle ilk sürgün devresinde iyi 
ve kaliteli çay yapmak mümkün olamamaktadır. 

Bu yüzden umumi rekoldenin % 40-45 ini teşkil eden baskın devre 
mahsulü, kaliteden mahrum ve hatta kötü kaliteli olmaktadır. Yuka¬ 
rıdaki cetvelde de görüldüğü gibi diğer istihsal memleketlerinde bu de- 
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rece sıkışık ve gayri tabii bir mahsul ayı yoktur. İklim ve toprak şart¬ 
ları tamamen bize benzeyen Batum ve havalisi çaylıklarında bile Mayıs 
sonuna kadar yapılan istihsal % 30 oranını kat’iyen geçmemektedir. 
Baskın devre mahsulünün Hindistan ve buna benzer memleketlerdeki 

nisbeti ise en çok % 15-22 arasındadır. Memleketimizdeki istihsalin hiç 
değilse Batum ve havalisi istihsaline denk seviyeye getirilmesi gerekir. 
Geniş bir bölgeye yayılmış olan onbinlerce çay yetiştiricisinin, kontrol¬ 
süz olarak gelişi güzel budama yapması ve yaprak toplamasının mey¬ 
dana getirdiği bu durumu kısmen olsun düzeltebilmek için yaprak fi- 
atlarmda kademeli olarak iki fiat usulünün tatbik edilmesinin uygun 
olacağın bundan önceki denemeler göstermiştir. 

Kampanya başlangıcı olan tarihten itibaren Mayıs ayı sonuna ka¬ 
dar satın alınacak yaprakların kilo fiatmın, 1 Hazirandan itibaren alı¬ 
nacak yaprak fiatından en az 100 kuruş noksan tutulması, buna mu¬ 
kabil Mayıs ayından kesilecek fiat farkının diğer aylar fiatma eklen¬ 
mesi takdirinde, bugün hatalı olarak yetiştiricilerimizin yapmakta ol¬ 
dukları Mayıs mahsulü alındıktan sonraki budama terkedilerek bunun 
yerine sonbahar ve kış budaması yapılması teşvik edilmiş olacaktır. Bu 
sayede Mayıs ayı izdihamının azaltılarak fabrikaların boğulmalarının 
nisbeten önlenebileceği ve bu usulün devamlı olarak yürütülmesi ha¬ 
linde aşağıdaki faydaların meydana geleceği umulmaktadır. 

1 — Halen yetiştiriciler arasında revaç bulan Mayıs sonu budama¬ 
sı, kışın köklerde toplanan besin maddesinin sarfedildiği bir devrede 
yapılmasından dolayı çok zararlıdır. Bunun yerine köklerde karbon 
hidrat rezervinin en yüksek bulunduğu sonbahar ve kış mevsiminde 
budamasının tatbik edilmesi teknik bir zaruret ve icaptır. Mayıs buda¬ 
ması devam ettiği takdirde çaylıklar beslenme yetersizliğine düşecek¬ 
lerinden bozulmaya, verimlerini düşürmeye mahkûm olacaklardır. Şim¬ 
diki halde bu tehlikeyi görmeyen ve anlamıyan yetiştiricilerimize ha¬ 
talı olan bu tarz yanlış budamayı terkettirmek gerekir. 

2 — Sonbahar ve erken ilkbaharda budanan çaylıklarda, ancak Ha¬ 
ziran başlarında veya ortasında yaprak toplama başlıyacağından, 4 
yılda bir defa fidanların budanması esasına göre Mayıs mahsulü 1/4 
nisbetinde noksan olur. Fakat bu noksanlık diğer aylara intikal edecek 
olan fazlalık sayesinde kısmen o yıl içerisinde telâfi edilebilir ise de, 
daha çok ikinci yılda görülecek ve diğer yıllara da sirayet edecek olan 
fazlalık sayesinde karşılanabilir ve böylece aylar arasında mümkün ola¬ 
bilen derecede mahsul dengesi sağlanabilir. 

3 — Budanan çaylıklar, Mayıs ayında toplanmayacağından dolayı 
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mahsulün en fazla olduğu bu ayda yaprak toplamada işçi sıkıntısı çekil¬ 
mesinin nispeten önüne geçilmiş olur. 

4 — Yine bu sayede alelacele yaprak toplama telâşı ortadan kal¬ 
karak yetişen mahsul, zamanında ve usulünde toplanır ve böylece mah¬ 
sul kalitesi sağlanabilir. 

5 — Ve yine bu sayede zamanında koparılan filiz çaylarının altın¬ 
daki yapraklardan yeni sürgünler peyda olarak ilk toplama devresin¬ 
den sonra gelecek olan toplamalar için yeterli mahsul yetiştirerek böy¬ 
lece mahsulde bir fazlalık sağlama mümkün olur. Halbuki bugün böl¬ 
gelerde yaprak filiz koparma sebebiyle mahsul az, miktar ise noksan 
ve kalite düşük olmaktadır. 

e — Ziraî fiat ve fiat dalgalanmaları : 

Fiat tesbit şekli: 

Yılın çay yaprağı fiatlarının ne olması lâzım geldiğini mahallinde 
inceleyen bir heyet, Çay Kanunu Talimatnamesinde yazılı aşağıdaki 
esaslara göre o yılın fiatlarını tesbit eder : 

1 — Çay bahçelerinin bakım masrafları (çapalama, gübreleme, bu¬ 
dama, ot alma) 

2 — Tarla bedeli faizi 

3 — Yaprak toplama ve taşıma masrafları 

4 — Çaylık setlerinin tamir masrafları 
5 — Zararlılarla mücadele masrafları 

6 — İşçilik ücretlerinin ve diğer toprak ürünlerinin yıl içindeki fi¬ 
at durumları 

İncelenir. 

Yukardaki esaslara göre incelemeyi yapan hey’etin tesbit ettiği fi¬ 
at o yıl için muteber olur. Çay yaprağı fiatlarının aslında serbest ola¬ 
rak tesbit edildiği ve hakiki maliyet unsurlarına göre teşekkül ettiği 
ileri sürülemez. Bizdeki çay yaprağı fiyatları daha çok hükümetlerin ta¬ 
kip ettikleri politikaya tâbi olmaktadır. Yaprak fiyatlarının dalgalan¬ 
ması ise aşağıdaki cetvelde görüleceği gibi 1939 yılı ile 1958 yılları ara¬ 
sında İktisadî şartlar etkisi altında oldukça önemli farklılık gösterme¬ 
miştir. 1959 yılında ise 250 kuruştan 300 kuruşa çıkarılan 1 kilo yaş 
çay yaprak fiyatı 1965 yılı sonuna kadar muhafaza edilmiş 1966 yılın¬ 
da ise 50 Kr. zamla 350 Kuruşa çıkarılmıştır : 
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Yıllar Bir kilo yaprak 
fiatı Krs. Yıllar 

Bir kilo yaprak 
fiatı Krş. 

1939 60 1953 160-190| 
1940 60 1954 170-210 | 2 fiat uygu-
1941 60 1955 185-210 lanmıştır. 
1942 150 1956 195-210 | 
1943 150 1957 250 

1944 180 1958 250 

1945 180 1959 300 
1946 180 1960 300 

1947 180 1961 300 
1948 180 1962 300 

1949 150-200| 1963 300 
1950 160-190 | 2 fiat uygu- 1964 300 
1951 160-190 lanmıştır. 1965 300 
1952 160-190| 1966 350 

Yaprak fiatlannın diğer memleketler yaprak 
fiatları ile mukayesesi 

fiatı kuruş 
Memleket 1 Kg. yaprak 

Seylân 70 -100 
Hindistan 70 - 100 
Pakistan 60 - 70 
Afrika memleketleri 50 - 60 
îran 260 
Türkiye (1965 yılma kadar) 300 
Türkiye (1966 yılı) 350 

Türkiyedeki çay yaprağı fiatları ile diğer Asya ve Afrika memle¬ 
ketlerindeki fiatlarm karşılaştırılması halinde bizdeki yaprak Hatları¬ 
nın İran hariç diğer memleketler fiatlarma nazaran çok farklı ve deği¬ 
şik olduğu görülür. Normal piyasaya çalışan ve doğrudan doğruya dış 
memleketlerdeki ihracat fiatlarma göre satışlarını ve maliyetlerini 
ayarlıyan belli başlı çay memleketlerinde yaprak fiatları bu memleket¬ 
lerin gerek ekonomik ve gerekse sosyal şartlarına uygun bir seviyede 
bulunmaktadır. Bunun yanında Devlet istihsal programına giren İran¬ 
daki çay yaprağı fiatları diğerlerinden çok farklı tutulmaktadır. İran, 

43 



Türkiye gibi kendi çayını kendisi yetiştirmek davasmdadır. Bu bakım¬ 
dan kendi şartları içinde yerli çay istihsalini teşvik edici fiatı ayakta 
tutmaktadır. 

Türkiye’de aynı gaye ile memlekette çay istihsalini teşvik edici fiat 
politikasını takip etmekte ve hatta İran’dan beher kilo için 90 kuruş 
fiat farkını yetiştirici lehine tanımaktadır. 

Yukarıki memleketlerden Seylân, Hindistan ve Afrika’da yaprak 
fiatlarma etki yapan ve azami asgari fiat derecelerini tayine yarayan 
en önemli unsur yaprakların kalite vasfı, tazelik ve körpelikleridir. 
Bunlardan Güney Hindistan’da 2-3 sınıfa ayrılarak fiatlandırılmakta 
ve oradaki kooperatif fabrikaları tarafından satın alınarak işlenmekte 
olan çay yapraklarının birinci sınıfı ile ikinci veya üçüncü sınıfı arasın¬ 
da çok önemli fiat farkı tutulmaktadır. İyi yaprak toplamayı teşvike 
yarayan bu usulden umumi kalite seviyesi lehine faide doğmaktadır. 

Türkiye’ye nazaran İran’dan başka Asya ve Afrika memleketlerin¬ 
de yaprak Hatlarının üç misli ve bazen üç mislinden de daha düşük 
oluşunun sebebi iki noktada özetlenebilir. Bunlardan birisi bu memle¬ 
ketlerdeki çay yetiştirmesinin hiçbir himayeye mazhar olmadan ticarî 
maksatlarla kurulan Büyük çiftlik işletmeleri halinde kurulmuş olma¬ 
sıdır. 

Diğer bir sebep de bu memleketlerdeki işçi ve insan bolluğunun 
meydana getirdiği iş gücü ucuzluğudur. Yakın tarihin bir sömürgesi 
halinde ve fakat bugün özgürlüğe kavuşmuş olan bu memleketlerdeki 
çay endüstrisi gümrük himayesi gözetilmeden doğrudan doğruya dış 
piyasalara çay satabilmek için kurulmuş ve bütün hesaplar dış piyasa 
fiatlarma göre yapılarak istihsale girişilmiştir. Şirket çiftlikleri kendi 
yetiştirdiği yaprakları kendi fabrikalarında işlerler yaprak yetiştirip 
satan küçük yetiştiricilerin istihsalleri ise bunların yanında çok düşük 
orandadır. Bu sebeple yaprak fiatları büyük işletme maliyetlerine tâbi 
olur. 

Tıpkı Türkiye’nin tütünü, üzüm, incir, fındık, fıstık, pamuk v. s. 
ihraç ürünleri gibi bu memleketlerin çayının da dış memleketlerde 
müşteri bulabilmesi için kalite derecelerinin önemi kadar fiat seviyele¬ 
rinin de elverişli olmasına ihtiyaç vardır. Yukarıdaki memleketlerin ba¬ 
zılarında ve bilhassa Seylân ve Hindistan’da çay ürünü en önemli bir 
iç ve dış gelir kaynağı halindedir. Seylân’ın ihraç maddelerinin toplam 
gelirinde çay; % 66 gibi çok önemli bir yer işgal eder. 1964 yılında Sey¬ 
lân, çay ihraçmdan 2.167.080.000 TL. döviz sağlamıştır. 

Hindistan ise çay ihracatından 1964 yılında 2.373.000.000 TLı gelir 
sağlamıştır. Görülüyor ki belli başlı çay memleketleri istihsal ettikleri 
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çayı dışarı satmakla çok şey kazanmaktadırlar. Bu bakımdan bu mem¬ 
leketler çaycılığı daima dış piyasaları kazanmak gayreti içinde bulu¬ 
nurlar. Dünya piyasalarına çay veren büyük çay yetiştirici memleket¬ 
ler, istihsallerini ayakta tutabilmek için diğer memleketler fiatlarma 
uymak, arz ve talebe göre kendilerini ayarlamak z orundadırlar. Diğer 
taraftan Dünya çay istihsal yedek potensiyelinin geniş oluşu Dünya 
çay fiatları üzerinde bir baskı yapmaktadır. Ve hele çay yetişmesine 
büyük veya küçük çapta elverişli mikrokilimaya sahip olan Dünya yü¬ 
zündeki bazı memleketlerin hiç değilse kendi ihtiyaçlarının karşıla¬ 
ma gayesi ile giriştikleri çabaların son yıllarda artmakta olması ile, is¬ 
tihsal memleketleri arasında çay sürümünü artırabilmek konusu önem¬ 
li bir problem halini almıştır. Başlıca çay istihsal memleketlerinin bu 
uğurda baş vurdukları geniş çaptaki reklâm ve tanıtma ve ticarî anlaş¬ 
ma imkânları arama ve muhtelif şekillerdeki çabalarının en baş gayesi 
istihsali ve onun temposunu ayakta tutabilmektir. 

Bununla beraber istihsal memleketlerinde, yıldan yıla istihsalin 
artmasına ve bazı memleketlerin yeniden çay yetiştirmeye başlaması 
ile (Türkiye, İran, Sovyet Rusya, Arjantin gibi) dış piyasa isteklerini 
kısmen veya tamamen kesmelerine rağmen yine de çay satışlarında gö¬ 
ze çarpacak bir durgunluk veya yavaşlama görülmemektedir. Bir taraf¬ 
tan hem istihsal memleketlerinde hem de bazı tüketim memleketle¬ 

rinde artan çay sarfiyatı bu dengeyi kurmaya yardımcı olmaktadır. 

Çay memleketlerindeki yaprak ve çay maliyetlerinin bize nazaran 
ucuz olmasının sebepleri arasında bu memleketlerdeki insan gücü ucuz¬ 
luğundan başka diğer bir faktör de, düzenli teşkilâtlanmadır. Filhaki¬ 
ka Asya ve Afrika çay memleketlerindeki insanın diğer Avrupa mem¬ 
leketlerine ve Türkiye insanına nazaran ötedenberi çok mütevazı ve 
hatta mahrumiyete razı olarak yaşamaya alışık olması onun bir hayat 
zarureti ve icabı halinden ileri gelmektedir. Çok kalabalık nufus ve bu¬ 
nun devamlı artışı yüzünden her türlü şartlara razı olabilecek işçi bol¬ 
luğunun meydana getirdiği ucuz işçilik yaprak istihsal ve fabrikasyon 
maliyetlerinde yardımcı olmaktır. 

Bunun yanında; ekolojik şartların ve imkânların yukarıdaki mem¬ 
leketlerde daha cömert oluşu verim üzerinde olumlu etki yaptığından 
bu faktör de yine ucuz maliyete yardımcı bulunmaktadır. Diğer Önem¬ 
li bir faktör olarak çay istihsal müesseselerinin toplu çiftlik ve şirket 
işletmesi halinde kurulması ve çalışması gösterilebilir. Bu memleketler¬ 
de Özel sektöre ait olan çay istihsal şirketlerinin kuruluş ve çalışmaları 
iktisadi istihsal kaidelerine denk olarak yürütülmekte, maliyet, kalite 
ve rantabilite konulan her şeyin üstünde tutulmaktadır. 
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Bugün Asya ve Afrika memleketlerinde çay endüstrisi kolunun ge¬ 
rek ziraat kısmında ve gerekse sanayi kısmında çalışan işçiler sosyal 
nizam ve kanunlar ve sendikalar himayesinde bulunmaktadır. Hiç şüp¬ 
he yoktur ki eskiye nazaran bugün sosyal hizmetlerin ve iştiraklerin 
verdiği yük ve sorumluluk sebebiyle bu memleketlerdeki istihsal mali¬ 
yetlerinde yine eskiye nazaran bir artış ve fazlalık görülmektedir. Fa¬ 
kat daha önce de belirtildiği gibi tamamen serbest piyasaya çalışan bu 
mahiyetteki çay endüstrisi müesseseleri, işletmelerinde uyguladıkları 
teknik metodlar sayesinde istihsali artırma ve mümkün olduğu nisbet- 
te işçiliği azaltma gibi tedbirlere başvurmak suretiyle artan masrafları 
azaltma yoluna gitmektedirler. 

îstihsal sahasında araştırmaya son derece önem veren bu memle¬ 
ketler gerek uygulanacak ziraat usulünün en iyisinin, en kolayı¬ 
nın ve en pratiğinin seçilmesinde, verim ve kalite bakımından en mak¬ 
bul çeşitlerin bulunup üretilmesinde ve iş gücünden azami randıman 
alabilmek için düzenli ve kontrollü bir çalışma sisteminin uygulanma¬ 
sında son derece titiz ve dikkatli davranmaktadırlar. 

Bizde ise durum bambaşkadır. Zirai sahadaki istihsal diğer mem¬ 
leketlerden çok başka şartlarda yürütülmektedir. Diğer memleketlerde 
olduğu gibi normal istihsal durumu ve şartları bizde henüz yerine ge¬ 
tirilmemiştir. Dış piyasa ve maliyet konuları üzerinde durulmasına 
bazı sebeplerle henüz imkân bulunamamıştır. 

Memleket çay endüstrisinin son yıllarda kantatif bir istikamette 
gelişme göstermesine karşılık asıl endüstri manasında bir tekâmüle 
ulaşamadığı da gerçektir. Evvelâ memlekette çay ziraatı henüz teknik 
metodların tam olarak uygulandığı bir saha haline gelememiştir. Aynı 
şekilde çay sanayii sahasında da gerek kalite ve gerekse maliyet konu¬ 
larında yapılması gereken pek çok şeyler henüz tahakkuk yoluna soku- 
lamamıştır. İstihsalin yıldan yıla artması ile eksikliği daha çok duyulan 
gerek makina ve tesisata ve gerekse teknik personel ve teşkilâta ait olan 
bu yetersizliklerin devamı güçlükleri dahada artırmaktadır. Sınai saha¬ 
daki yetersizlikler kuru çay maliyetleri üzerinde olduğu kadar kalite 
üzerinde de gayet olumsuz etkiler yapmaktadır. 

Hulâsa Türkiye’de çayın sınai ve zirai sahasına ait bir çok yeter¬ 
sizlik ve gecikmeler ve güçlükler henüz hal yoluna sokulamamıştır. Bu 
yüzden hem yaprak yetiştirmeye ait maliyetlerimiz ve hem de fabrikas¬ 
yon maliyetlerimiz diğer memleketlere nazaran yüksek seviyede bulun¬ 
maktadır. 

Yaprak maliyetlerimize olumsuz etki yapan çeşitli sebepleri şöylece 
özetlemek mümkündür ; 

46 



1 — Çay yetiştiricilerimizin yetiştirme tekniğine ait bilgilerinin 
yetersiz oluşu yüzünden uygulamada yapılan hataların verimi düşür¬ 
mekte olması (budama, yaprak toplama, gübreleme ve zararlılarla mü¬ 
cadele gibi) 

2 — Aynı sebebin kalite yaprak istihsalini asgariye düşürmesi, 

3 — Yine aynı sebepten bugün çaylıklarımızda mevcut bulunan 
birçok verimsiz çeşitlerin, verimlilerle değiştirilmemesi yüzünden uğra¬ 
nılan mahsul kaybı, 

4 — Bölgede çay yetiştirilmesi bakımından esaslı bir araştırmaya 
girişilmemiş olması, 

5 — Çay yetiştiricilerimizin bu istihsale kendilerini tam olarak ve- 
vererek ve bağlıyarak gereği gibi çalışmaya alışmamış olmaları, 

Yukarıda sıralanan meselelerimizin halli ile dir ki ancak, çaylıkla¬ 
rımızda verim ve kaliteli istihsalin artırılması ve bundan sonra da ha¬ 

kiki yaprak maliyetlerinin hesaplanması mümkün olabilir. Bugünkü 
şartlarda bölgelerimizde dekar başına 150 kilo ile 600 kilo — arasında 
değişmekte olan yaprak verimi gerek miktar ve gerekse mahsul vasfı 
bakımından tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Zirai sahada artırı¬ 
cı tedbirlere baş vurulması halinde istihsal maliyetinin bizim şartları¬ 
mıza uygun seviyeye getirilmesi mümkün olabilir. Diğer taraftan yap¬ 
rak kalitesini düzeltici ve yükseltici çalışmalara girişilmesi suretiyle bu 
memleket istihsali iç ve dış pazarlarda daha iyi değerlendirilebilir ve 
sürgün daha çok artırılabilir. 

Yaprak Miatlarının Bakanlar Kurulunca tesbiti : 

Yetiştiricilerden satın alınacak çay yapraklarının fiatı, 4223 sayılı 
kanunun 8 nci maddesi uyarınca Rize’de her yıl 30 nisan günü toplan¬ 
makta olan Tekel ve Tarım Bakanlıkları temsilcileri ile, mahalli Ziraat 
ve Ticaret odaları temsilcilerinden müteşekkil bir heyet tarafından ta¬ 
yin ve tesbit edilmektedir. Şimdiye kadar bu hey’ete, Bakanlık temsilci¬ 
leri ile mahalli temsilciler arasında fiat üzerinde mütabakat elde edil¬ 
memiş, mahalli temsilciler komisyonca tesbit edilen fiatlara daima mu¬ 
halif kalmışlardır. Komisyonun çoğunlukla tesbit ettiği fiat, yetiştiri¬ 
ciyi tatmin edici değerde bile olsa bunu sırf şahısları veya mensup bu¬ 
lundukları müessese düşüncesi bakımından kabule yanaşmamakta ve 
bir nevi anlaşmazlık halinin doğmasına sebebiyet vermektedirler. Ma¬ 
halli üyelerin gerek komisyon çalışması sırasında ve gerekse toplantı¬ 
dan önce veya sonra sağda solda yaptıkları maksatlı veya maksatsız 
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konuşmalarla bu müzakerelerde konuşulanların çevreye yanlış akset¬ 
mesine sebebiyet verdikleri de görülmektedir. 

Komisyona iştirak eden Genel Müdürlük ve Bakanlık temsilcileri¬ 
nin bu yüzden müşkül duruma düştükleri de görülmektedir. 

Bundan başka çay yaprağı fiatlarının tayin ve tesbitinde nazara 
alman esaslar, aslında Tarım Bakanlığı çay teşkilâtınca hazırlanmak- 
ta, komisyonda buna göre ve daha önceden ilgili Bakanlıklarca muta¬ 
bakata varılmış olan bir fiatı tesbit ve tayin etmektedir. 

Hal böyle olunca yaprak fiat komisyonunun her yıl Rize’ye kadar 
giderek önceden belirli bir fiatı Rize’de ilân etmesinden ibaret olan bu 
tarzın değiştirilerek, tıpkı pancar fiatlarının tayin ve tesbitinde oldu¬ 
ğu gibi çay fiatmın da her yıl Ocak ayı içinde Bakanlar Kurulu tara- 
fmdankararlaştırılarak ilân edilmesi, bunun için de ilgili kanununda 
değişiklik yapılması doğru olur. 

İigili Bakanlıkların önceden çay yaprağı fiatlarının o yıl içinde ne 
olması lâzımgeldiği hakkmdaki hesap ve görüşlerini hazırlamaları ve 
buna göre memleket İktisadî veçhesini tayin mevki’inde bulunan Hü¬ 
kümetin yaprak fiatını bir kararla tesbit ve ilân etmesi yerinde görülür. 

f — Ziraî verimlilik : 

Çay yetiştirmede verimlilik üzerine etki yapan faktörler çeşitlidir. 
Ve şöylece özetlenebilir. 

a — Ekolojik şartlar, 

b — Uygulanan ziraat tekniği, 

c — Gübreleme, 

d — Verimi ve kalitesi yüksek çeşitlerin üretilmesi, 

e — Yetiştiricinin sahip olduğu çaylık sahası (Optimum saha) 
f — Mahsulün değerlendirilmesi (fiat ve değeri) 

a — Ekolojik §artlar: 
Bundan önceki ilgili bahiste incelendiği gibi Türkiye çaylıklarının 

% 94,58 i aslî sahada kurulmuştur, % 5,42 si de tali derecedeki saha¬ 
da kurulmuştur, Tali sahadaki yağış azlığının aslî sahaya nazaran ve¬ 
rime olumsuz etki yapması sebebiyle bundan böyle kurulacak çaylık¬ 
ların aslî saha içerisindeki elverişli topraklarda olması ekolojik şartlar 
bakımından gerekli görülür. 
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b — Ziraat tekniği: 

Uygulama tekniğinin verim üzerinde etkisi pek büyüktür. Ekolo¬ 
jik şartlar ne kadar uygun olursa olsun tekniğe î’iayet edilmezse iyi so¬ 
nuç alınamaz. Uygulamaya bir misal vermek üzere aşağıdaki Seylân 
örneğinin ele alınmasında fayda görülmüştür. 

Seylân’da küçük çay yetiştiricileri ile çiftlik işletmesi halindeki 
yetiştirme arasında dekar basma alman mahsul bakımından önemli 
fark bulunmaktadır. Bu memlekette küçük yetiştiricilere ait çaylıklar¬ 
la nispeten düzensiz küçük işletmeler halindeki çaylıklarda verim dü¬ 
şük olmaktadır. Buna mukabil şirket işletmelerinde ise verim diğerle¬ 
rinden çok yüksektir. Şirket çaylıklarındaki ortalama verim dekar ba¬ 
şına 500 kiloyu bulduğu halde küçük çiftçi çaylıklarındaki ortalama 
168 kiloyu geçmemektedir. Daha az düzenli küçük işletme halindeki 
çaylıklarda ise yaprak verimi ortalaması 300 kilodan ibarettir. Yukar¬ 
da verilen örneklerdeki farklar doğrudan doğruya uygulama ve uygu¬ 
lama tekniğindeki dikkat ve itinaya ve düzenli çalışmaya aittir. 

c — Gübreleme: 

Çayın mahsulünün yeşil yaprak oluşu sebebiyle bu mahsulün ve¬ 
rimli olmasında azotlu gübrelerin etkisi çok büyük olur. Fosfatlı ve po- 
taslı gübrelerle diğer bazı madenî ve minör elemanların bulunduğu 
gübrelerin faydası önemli ise de bunların kullanılması azotlu gübrele¬ 
re nazaran daha az ve mahduttur. Çayda kullanılan gübrelerin en ba¬ 
şında azotlu kimyevi gübreler gelir. Amonyom sülfat, amonyom nid- 
rat veya üre halinde olan azotlu kimyevi gübreler çay için en elverişli 
olanlardır. Bunlardan bilhassa amonyom sülfat Dünya çay memleket¬ 
lerinde en yaygın olanıdır. Amonyom sülfatın çaya elverişli olan toprak 
asitliğini artırmaya yardımcı oluşu, depolanmasının, naklinin ve top¬ 
rağa verilmesinin kolay oluşu sebepleri bu gübrenin çay yetiştiricileri 
tarafından tutulmasını sağlamıştır. Memleketimiz çay bölgelerinde en 
çok kullanılan gübre de amonyom sülfattır. 

Bizdeki yetiştiricilerin dekar başına verimi artırabilmek için çok 
fazla miktarda azotlu gübre kullandıkları görülmektedir. Dekar başına 
80 kilo amonyom sülfat kullanılması yeterli bulunmasına rağmen bu 
miktarın üstünde 150-180 kilo verilmesi bir israf ve zarara yol açmakta¬ 
dır. Bundan başka topraklarda bu gübrenin devamlı olarak ve lüzu¬ 
mundan fazla kullanılması halinde asitlik derecesinin yoğunlaşması 
gibi çok asit bir reaksiyon meydana gelmektedir. Lüzumundan fazla 
asitlilik ise toprak bünyesi bakımından faydalı görülmez, 
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Ve yine lüzumundan fazla miktarda tek taraflı olarak kullanılan 
amonyom sülfatın toprak bazlarının tez erimesine ve yıkanmasına se¬ 
bebiyet vermesi bakımından da mahzuru olmaktadır. Ve bu zararlar 
zamanla daha çok kendini gösterir. Bu sebeple yetiştiricilerimizin eko¬ 
lojik şartlarımıza ve çay yetiştirmesine en uygun olabilecek nispet ve 
miktarlarda ve çeşitlerde gübre kullanmaları gerekir. Kullanılacak güb¬ 
relerin miktar ve çeşitleri Ziraat Teşkilâtı tarafından öğretilmekle be¬ 
raber uygulamadaki hata veya sevapların da yine aynı teşkilât tarafın¬ 
dan yerinde kontrol edilmesi suretiyle iyi sonuca ulaşılmasına ihtiyaç 
vardır. 

d — Çeşit : 

Çay çeşidinin verim ve miktar üzerine etkisi çoktur. Verimi az çe¬ 
şitlerin çaylıklardan sökülüp atılarak yerine en verimli olanlarının di¬ 
kilip yetiştirilmesi ile verim önemli nispette artar. (Bu konu ilgili ba¬ 
hislerde yer almıştır.) 

e — İşletme büyüklüğü : 
Bizim şartlarımızdaki yetiştiricilerin sahip bulundukları çalışma 

gücüne yeter derecede çaylık sahibi olmalarının veya olmamalarının 
verime etkisi görülmektedir. Birfarz çalışır insan gücü 12 dekar çaylı¬ 
ğı işlemeye elverişli bulunan bir yetiştirici ailesinin toprağının azlığı 
sebebiyle çalışan elemanlarını diğer iş sahalarına göndermek zorunda 
kalması, mevcut küçük çaptaki çaylığın işlerinin ister istemez ihmale 
uğramasına veya bunların zamanında yapılmamasına sebep olabilir. 

Bunun tersi olarak : Diğer bir yetiştirici aile, sahip olduğu çalışır 
nufusundan daha fazla bir çaylığa sahip olmakla bu çaylıkta zamanın¬ 
da yapılması gerekli işleri başaramadığından dolayı bakım seviyesi dü¬ 
şer ve dolayısiyle verimde de düşüklük görülür. Bundan önceki bahis¬ 
lerde incelendiği gibi bizde beher çalışır insan başına optimun saha 
olarak 3-4 dekar çaylık bugünkü şartlara uygun düşmektedir. Bölgele¬ 
rimizde fiilen ve bedenen çalışır nufusa göre optimun sahadan daha 
fazla çaylık yapmış olanların durumu bazı zorluklar doğurmaktadır. 
Bazı yetiştiricilerimiz sahip bulundukları 20-40 dekar vüs’atindeki top¬ 
raklarını tamamen çay bahçesi haline getirmişlerdir, Bu gibi çay yetiş¬ 
tirici aileler ekseriya bahçelerinde fiilen çalişmıyarak etraftan işçi bu¬ 
lup çalıştırmak suretiyle işlerini yürütmektedirler, Çaylıklardan yap¬ 
rak toplama işlerini de kendilerine göre bir norma bağlamışlardır ve¬ 
ya 15 lira gündelikle işçi çalıştırmak suretiyle yapmaktadırlar. Beher 
kilo yaprak toplama normu bizde ortalama olarak 100 kuruştur. 
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Seylân ve Hindistan örneğinde olduğu gibi, bizde işçi çalıştırmak 
suretiyle istihsal yapan yetiştiriciler, işçilerin başında bulunup kart ve 
kör yaprakların toplanmamasını sağlayıcı bir kontrol ve tedbire baş 
vurma lüzum görmemektedir. Tersine toplama masraflarını düşürmek 
düşüncesiyle Mayıs ayında bir çaylıkta bir haftada veya 10 günde bir 
yapılması gereken yaprak toplamayı daha uzun zamanda ve diğer ay¬ 
larda ise 3 hafta veya bir ay gibi aralıklı yaptırmak suretiyle filizlerin 
fazla büyümesi ve böylece kantarda ağır basması gibi yanlış bir düşün¬ 
ce ve gayrete kendilerini kaptırmaktadırlar. Yaprak toplama işçileri 
üzerinde kontrol olmayınca da, yapılan toplama yaprak sayısı ve mah¬ 
sul niteliği hesabına göre değil de filiz kırma şeklinde olmakta ve bu 
yaprakların fabrika alım yerlerine böylece getirilip teslim edilme çare¬ 
lerine baş vurulmaktadır. Bir ailenin başarabileceği çaylık sahasından 
fazla çay bahçesi kurmuş olanların yalnız yaprak toplama mevsimine 
inhisar eden devrede işçi bulup çalıştırma zorluğu çektikleri aşikârdır. 
Fazla çaylık sahiplerinin kendi çalışır iş gücünden fazla gelen çaylık¬ 
larını en iyi ve randımanlı olarak işletebilmeleri için kendilerine göre 
bir hal çaresi bulmaları gerekir. Ve bu takdirde bugün görülen kalite¬ 
siz istihsal güçlüğü ancak ortadan kalkabilir. 

Çay yetiştirici bir ailenin istihsal gücü : 
Çalışır bir ferdin iş gücü : 

Haftada en az 5 gününü çaylığındaki işleri yapmaya kendini veren 
bir aile içindeki bir tek yetiştiricinin 4 dekar çaylığın bütün işlerine 
yetebileceği, diğer çaycı memleketler normlarına ve bizdeki iş kabili¬ 
yetine uygun olarak hesaplanabilir. Buna göre bir yetiştirici çay yetiş¬ 
tirmesine ait bütün işlerini kendisi fiilen ve bedenen yapabilmesi için 
bir yılda en az 140 iş gününü çay işlerine vermesi gerekir. Ve böylece 
iş günlerini değerlendirebilir. 

Bir ferdin 4 dekar çaylık için sarfedeceği iş günlerinin hesabı: 

Gün sayısı 

110 Yaprak toplama ve alım yerlerine taşıma işleri, 
10 Budama işleri (Her yıl çaylığın 1/4 ü olan 1 dekarı budanır 

ve ilâçlı su ile kötükler temizlenir ve budama artıkları dışarı 
taşınır,) 

4 Baş çirpma “Skiffinğ,, her yil 2 dekar çaylığın çırpma işleri 
yapılır, 

4 îlâçlama işleri (4 dönüm çaylık) 
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4 Gübre verme ve taşıma işleri 
8 Set, çıt ve kanal tamiri ve diğer işler. 

140 

4 dekar çaylık için kimyevî gübre, iiâç ve diğer masraflar : 
Lira Kr. 

234 00 Amonyum sülfat bedeli (beher dönüme 80 kilo hesabiyle 
4 dönüme 360 kilo ve beher kilosu 65 kuruştan) 

80 00 Potas ve fosfatlı gübreler ile diğer minör elamanları ih¬ 
tiva eden çeşitli gübreler bedeli (yılda ortalama 4 dö¬ 
nüm için 80 kilo hesabiyle ve beher kilosu 100 kuruştan) 

100 00 Koşnil ve Pulivinaria ilâç bedeli (beher dekara 10 kg. 
hesabiyle kilosu 250 kuruştan) 

52 00 Püseron ilâcı (beher dekara 2 Kg. hesabiyle ve beher ki¬ 
losu 650 kuruştan) 

64 00 4 dekar çaylığın vergi v. s. masrafları. 
70 00 Diğer masraflar. 

600 00 

Yukarıda kaydedildiği gibi tam 140 iş gününde çaylığında çalışan 
bir yetiştirici tek başına 4 dönüm çaylığın bütün işlerini görmeye 
muktedir olabilir ve bunun karşılığında alacağı mahsul, dekar başına 
ortalama 600 kiloyu bulur. Bu takdirde 4 nüfustan müteşekkil iyi bir 
yetiştirici ailesinin 2 çalışır nufusu 8 dekar çaylıktan 8 X 600 == 4800 
Kgr. çay mahsulü elde eder. Bunun da karşılığı. 

4800X3 = 14400 lira tutar. Bu paradan gübre ve malzeme mas¬ 
rafları olan 600 liranın düşülmesi halinde geriye 13800 lira kalır. Bu 
hesap bir ailede 2 çalışır nufusa göre yapılmıştır. Ailenin 3 çalışır nu¬ 
fusu olması halinde 12 dekar çaylık işleneceğinden gelir ve giderde bu¬ 
na göre; artma olacağı şüphesizdir. Bu taktirde 12 dönüme göre gider 

hesaplanması ve safi gelirinde 3. çalışır yetiştirici ferdine bölünerek 
çaylarının ayrılması gerekir. 

Yukarıki hesapta: Yetiştiricinin dışardan işçi tutmadan kendi ça¬ 
lışır nufusunu münhasıran çaylığa bağlaması ve başka bir iş peşinde 
koşmaması esası gözönünde tutulmuştur, Bu istihsalde uğraşacak kim¬ 
selerin haftanın pazar günleri hariç diğer günlerinde yaprakların kart¬ 
laşmasına meydan verilmeden haftada bir defa toplanması ve 4 yılda 
bir yapılacak budamanın, kezalik çaylığın 4 parsele bölünerek sıra ile 
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yapılması ve budama işlerini sonbahar ve kış aylarında tamamlaması 
şekli kabul edilmiştir. 

Teknik kaidelere riayet ederek çalışacak olan 2 çalışır nüfusa sahip 
bir yetiştirici ailesinin çay bölgelerinde ideal bir çaycılık yapmaları ha¬ 
linde dekar başına ortalama 600 kilo yaprak alabileceği şüphesizdir. 
Ancak bu ideal çalışmada çaylıklardaki verimsiz fidanların iyi vasıflı 
ve bol verimli çeşitlerle değiştirilmesi ve her türlü ameliyatın usulünde 
ve zamanında yapılması bu hesapta şart ve esas olarak alınmıştır. Yi¬ 
ne Yukarıki hesapta; ideal manada bir çay yetiştiriciliği gözönünde 
tutulmuş ve buna göre en iyi bir çay bahçesinde toprak kazması ve ot 
alması gibi işler tamamen kaldırılmıştır. Zira çay bahçelerinde uygu¬ 
lanacak budama ve toplama metodları sayesinde fidanların tablaları 
çok genişletilmekte ve bunlar birbirine kavuşacak derecede etrafa ya¬ 
yılarak toprak yüzünü tamamen kapatmaktadırlar. Böylece de dallar¬ 
la kapatılan toprakta ot bitmediğinden ot alma ve çapalama gibi işle¬ 
re lüzum kalmamaktadır. 

İdeal şartlar içerisinde yetiştirilen bir çaylığın yaprak maliyetinin 
ne olduğunun hesabı yapılmak istenilirse; 

a — Çaylık ilk tesis masraflarının, 

b — Bu maksatla kullandığı arazinin ve sermayenin faiz veya 
amortismanının 

c — Ve diğer araçların ve malzemenin masraf veya amortisman¬ 
larının, 

Yıllara bölünmek suretiyle tesbit edilmesi ve buna göre ele geçecek 
mahsule düşen paylarının hesaplanarak asıl maliyetin çıkarılması 
mümkün olur. Yukarıki hesapta sadece yetiştiricinin kendi mesaisi dı¬ 
şında sarfettiği nakit para ele alınmıştır. Ve gelirden bu masraf düşül¬ 
mek suretiyle, içinde iş gücünün dahil bulunduğu gayri safi gelir bu¬ 
lunmuştur. İdeal bir yetiştirici ailenin yaprak maliyetinin hesabında 
bu işe kendini tam olarak bağlayan ve bu yüzden boş geçen diğergün- 
leri için dışarda başka iş takip etmeyen çalışır ferdlerin iş günleri ile 
diğer günlerinin de dikkate alınması gerekir. Dekar başına hesaplanan 
600 kilo yaprak verimi teknik şartların uygulanışı halinde ancak ta¬ 
hakkuk eder. Şartlarda eksiklik olursa verim düşer. 

/ — Mahsulün değerlendirilmesi: 

İlgili bahiste diğer memleket fiatları ile mukayesesi yapılan Tür¬ 
kiye’deki çay yaprağı fiatlarınm bugünkü şartlarda yetiştiriciyi teşvik 
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edecek seviyede bulunduğu bir gerçektir. Bu fiatlar muvacehesinde 
yetiştiricilerimizin kalite mahsul ve fazla verim konularında çok ciddi 
ve düzenli bir çalışmaya girmemeleri için ortada başka bir engelin bu¬ 
lunmadığı da meydandadır. 

2 —ZİRAÎ İSTİHSALLE İLGİLİ TEŞKİLÂT 

Memleketimizde çay istihsali ile ilgili doğrudan doğruya veya do¬ 
laylı olarak ilgili başlıca 3 ayrı teşkilât vardır : 

1) Zirai Teşkilât. (Tarım Bakanlığına aittir) 
2) Çay Sanayii Teşkilâtı. (Tekel Genel Müdürlüğüne aittir) 

3) Çay Kooperatifleri. (Yetiştiricilere aittir) 
Çay sanayii ile ilgili teşkilât ilgili bölümde izah olunacaktır. Aşa¬ 

ğıda zirai teşkilât ile çay kooperatifleri üzerinde durulacaktır. 

Zirai Teşkilât: 

Bölgelerde çay istihsali ile fiili olarak meşgul olmaya başlıyan ilk 
zirai teşkilât 1938 yılında kurulmuştur. 1940 yılında çıkan ve 30000 
dekar çaylığın kurulmasını hedef tutan 3788 sayılı Çay Kanunu gere¬ 
ğince yalnız Rize ilinin kıyı bölgelerinde ve 15 kilometre derinliğe ka¬ 
dar olan saha içerisinde çalışan bu teşkilât aynı saha içinde yeni ku¬ 
rulacak çaylıkların topraklarının seçilmesi, P. H derecelerinin tayini, 
arazinin setlendirilmesi, fidanların yetiştirilmesi ve büyütülmesi, di¬ 
kim, bakım, gübreleme, budama ve yaprak toplama gibi işlerde yetiş¬ 
tiricilere öğreticilik yapmış, onların doğru yolda çalışmalarını sağla¬ 
mıştır. Fakat çay ziraatının batıda Ordu iline kadar, doğuda Sovyet 
Rusya hududuna kadar genişletilmesiyle ve bilhassa 1955 yılından 
sonra bu derece geniş sahanın ihtiyacı bulunan teknik elemanın teda¬ 
rik edilmemesi sebebiyle zirai sahada büyük bir yetersizliğe düşülmüş¬ 
tür. 1955 yılına kadar bir ilin mahdut yerlerinde çalışan zirai teşkilât 
elemanları yeni sahalarda kontrolü ele almaya imkân bulamamışlar¬ 
dır. Teknik eleman ve teşkilât yokluğunu gidermek maksadı ile ma¬ 
halli ziraat müdür ve memurlukları çay ekim ve dikim işleri ile ilgilen¬ 
dirilmişler ise de bu elemanların hem yeteri kadar çay bilgisine sahip 
bulunmamaları ve hem de ek görev olarak verilen ve başlıbaşma bir 
çalışmayı icabettiren bu iş lâyıkile başarılamamıştır. Bu yüzden de 
bölgelerdeki ilk tutum ve sıkı kontrol gevşemiş, yeni bölgelerdeki ye¬ 
tiştiriciler kendi bildiklerine göre hareket etme serbestliği içinde kal- 

54 



mışlardır. Yeni bir ziraat çeşidi yepyeni bölgelere yayılırken, Bunun 
yetiştirilmesinden haberi olmayan insanlar elinde çok ilgisiz kalmış 
bu yüzden çay bölgelerindeki yetiştiriciler budama, toplama ve gübre¬ 
leme gibi işleri ondan bundan duydukları ve gördükleri veya anladık¬ 
ları gibi yapmaya koyulmuşlardır. Geçmişte 10 yıldan da fazla bir 
devreye ait olan bu tarz genişleme ve yayılma arzu edilen teknik kont¬ 
rol e eğitimden uzak kaldığından çay bölgelerindeki halk bilerek veya 
ya bilmeyerek çok hatalı usulleri uygulamaya yönelmiş ve bu hatalı 
usullerin etkisi umumi sahada kendini göstermiştir. Rize Merkez böl¬ 
geleri istisna edilirse diğer bölgelerdeki çay yetiştiricileri halen teknik 
bilgiden yoksundur. Bunların uyguladıkları usulün çoğu da yanlıştır. 
Bundan önceki bahislerde değinilen yaprak toplama, budama, gübre¬ 
leme ve zararlılarla mücadele gibi önemli ve çayın verimli veya verim¬ 
siz olmasında yüzde yüz etkili bulunan usuller hakkmdaki bilgilerden 
mahrum bulunan çay yetiştiricilerimizin bu durumlarının bundan 
böyle devam ettirilmesi halinde yurd çaycılığının gerilemeye gideceği¬ 
ne şüphe yoktur. 

Tarım Bakanlığının Rize’deki çay araştırma istasyonuna bağlı 5-6 
teknik personeli içine alan dar kapasiteli çay teşkilâtı, ihtiyacı gör¬ 
mekten çok uzak ve çok yetersizdir. Diğer illerdeki ziraat müdür ve 
memurlarının sadece çay taahhüt işlerine ait kayıt tutmaktan ileri 
gidemedikleri de bir gerçektir. 

Diğer çay memleketlerindeki zirai araştırma ve eğitim : 

Belli başlı çay yetiştirici memleketlerde çay yetiştirmesine ve bu¬ 
nun ekolojik şartlarına, toprak konusuna, fidanların gübrelenmesine, 
budanmasına, toplanmasına ve zararlılarla mücadelesine ve çayın iş¬ 
lemesine ait teknolojik ve bioşimik şartların ve muhtelif maksatlarla 
yetiştirilecek çeşitlerin seçilmesine, araştırılmasına ve üretilmesine ait 
çalışmaları yapmak üzere araştırma istasyonları kurulmuştur. Kuzey 
Hindistan’da Toçklai, Seylân’da ST. COOMBS, Güney Hindistan’da 
COONOR, Cava’da BUİTENZORG, Afrika’da KERİÇHO ve Kenya ile 
Nyeasaland’da, ve Japonya’da SHİZÎOKA ve KİYOTO’da Batum’da 
CHAKVA’da kurulmuş olan çay araştırma istasyonları kendi çapları 
nispetinde bölgelerine ait her türlü araştırmalarla meşgul olmakta ve 
araştırma gayelerine uygun olarak diğer İlmî araştırma müesseseleri 
veüniversitelerle işbirliği kurmakta, bir taraftan da araştırma sonuç¬ 
larını çeşitli neşriyat halinde yaymlıyarak bölgelerindeki yetiştiricile¬ 
rine göndermekte ve ayrıca istasyonlara bağlı olarak kurdukları yeter¬ 
li bir eğitim şubesi vasıtasiyle bütün bölgelerde bu istihsalle uğraşan¬ 
ların faydalanmasına yardım etmektedirler. 
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Bunlardan Seylân’daki ST. COOMES çay araştırma enstitüsünün 
yıllık bütçesi 10 milyon TL., Hindistan’daki TOCKLAİ istasyonu ise 20 
milyon liraya yakın bir bütçe ile çalışır. Pakistan’da kurulmuş olan 
araştırma istasyonu yeni bir tesis olmasına ve Pakistan Cumhuriyeti
nin teşekkülünü takip eden yıllardan sonra kurulmaya başlanmış ol
masına rağmen hemen hemen bütün tesislerini ve çalışacak teknik 
personelini tamamlamış durumdadır. Bu istasyonun yıllık tahsisatı 
kendi çapında 2 milyon lirayı bulmaktadır. 

Çay araştırma istasyonları, tahsisatlarını genellikle bu memleket
lerde kurulmuş olan ve münhasıran çaya ait bir teşekkül olan TEA 
BOARD veya buna benzer bir kuruldan alır. Bu kurullarda çay yetiş
tirici müesseselerden istihsal ettikleri mahsul nispetinde ve yüzde he
sabı ile muayyen bir gelir kaynağına sahip olmakla beraber ayrıca her 
devletin ekonomik politikasına uygun nisbette Devlet bütçesinden de 
yardım alırlar. 

İran’da çay araştırma istasyonu Maliye Bakanlığına bağlıdır. Ve 
çay İşleri Umum Müdürlüğü tarafından yöneltilir. Bu Umum Müdür
lük tahsisatını ve ayrıca sahip olduğu döner sermayeyi Maliye Bakan
lığından alır. İran Araştırma İstasyonunun, çay araştırma işlerinden 
ayrı olarak çay fabrikalarının işleyişini kontrol yetkisi de vardır. Bu 
yetki icabında her fabrikadaki işlere müdahale ederek, fabrikalar nam 
ve hesabına işletme yapmaya ve istenilen vasıfta yaprak satın almaya 
kadar geniş tutulmuştur. Böylece geniş görev ve yetkiye sahip bulunan 
İran Çay Teşkilâtı gerek yaprak kalitesi ve gerekse kalite imalât üze
rinde etkili olabilmektedir. 

Japonya’daki araştırma enstitüleri kendi vasıta ve teşkilâtla
rından başka ilgili üniversitelerle işbirliği yapar. Kafyasya’daki çay 
araştırma enstitüsü ise Moskova’da Biosheny enstitüsü ile işbirliği yap
maktadır. Seylân ve Hindistan çay araştırma istasyonları borsalarda 
çay fiatlarına etki yapan faktörleri yerinde inceleyebilmek maksadiyle 
Londra’da şubeler açarak araştırmaya devam etmekte ve bunlardan 
pratik neticeler çıkarmaya çalışmaktadır. 

Bilhassa kalite imalâta yarayışlı, verim kabiliyeti yüksek, bölge 
özelliğine uygun elverişli çay çetişlerinin araştırılması konusu bu istas
yonların bellibaşlı çalışmaları içine girmiştir. Yıllardır devam eden bu 
çalışmalarda her istasyon tarafından özel vasıflı ,‘CLONE,, 1er elde 
edilmiş ve bunların en uygun olanlarının bölgelerde üretilmesi için ye
tiştiricilere imkânlar hazırlamıştır. Böylece hem kalite ve hemde yük
sek verim seviyesine ulaşabilmek için yapılan çalışmalar bu memleket 
çay istihsalini geniş çapta etkilemiş böylece sektörün herhangi bir ha-
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tali yola düşmesinin önlenmesinden başka istihsali arttırma ve kaliteli 
yapma suretiyle dayanma ve teşebbüs gücünü kuvvetlendirmiş ve milli 
gelirin artmasına yardımcı olmuşlardır. 

Rize çay araştırma istasyonunun teşkilâtlandırılması lüzumu: 

Evvelâ Çay ve Fidanlıklar Müdürlüğü sonra da Bahçe Kültürleri 
İstasyonu Müdürlüğü halinde kurulmuş olan Rize’deki çay teşkilâtı 
bundan 7-8 yıl önce çay araştırma istasyonu adı ile yeniden teşkilât¬ 
landırılmak istenilmiş ise de henüz bir araştırma istasyonunun sahip 
bulunması lâzım gelen tesisat, teşkilât ve personelden mahrum olma¬ 
sından dolayı bugünkü hali ile ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 

Diğer çay memleketlerinde olduğu gibi yeterli bir bütçeye ve lâbo- 
ratuvarlara ve deneme tarlalarına ve araştırma vasıta ve personeline 
sahip olarak çalışması gereken bu istasyonun Tarım Bakanlığı Tara¬ 
fından herşeyden önce yeniden teşkilâtlanarak asıl araştırıcı manada 
çalışma sahasına sokulmasına çok ihtiyaç vardır. 

İstasyonun çalışma konuları: 
Çay yetiştirmede verim ve kalite üzerine etkisi bakımından bölge¬ 

ye yarayışlı çay çeşitlerinin seçilmesi, üretilmesi ve mevcut çaylıkların 
buna göre yenilenmesi, yeni çaylıkların bu yarayışlı çeşitlerle kurul¬ 
ması işleri ciddi çalışma ve araştırmaları icabettiren bir konu teşkil 
etmektedir. Bölgelerde yetiştirilmek üzere vaktiyle Batum ve civarı 
çaylıklarından alınmış olan tohumlar çeşit bakımından Çin melezidir. 
Ancak bu melezlerin zamanla açılmaları, melezlerdeki genlerin ay¬ 
rılması gibi ve daha önemli olarak üretmede kullanılan tohumların, 
tabii ve fizyolojik etkilerle çok karışık çeşitlerde olmaları yüzünden tek 
bir çaylıkta bile her bakımdan çok farklı çeşitlerin meydana gelmesini 
sonuçlamıştır. 

Çay araştırma istasyonunun belli ve yarayışlı çeşitlerde tohum 
yetiştirmek üzere kurulmuş tohum damızlık bahçeleri yoktur. Bu se¬ 
bepten bölgede çay çeşitleri çok karışmıştır. Bunlardan verim ve kalite 
bakımlarından yarayışlı olanların seçilmesi, çelik suretiyle üretilmesi, 
üretme araç ve imkânlarının sağlanması icabeder. Bu hususta istasyo¬ 
nun yeniden ve esaslı bir şekilde hazırlanacak projelere göre sistemli ça¬ 
lışmaya girerek bölgelerin gerek eski bahçelerin yenilenmesi ve gerek¬ 
se yeni dikilecek çaylıkların fidan ihtiyacının istasyon tarafından ye¬ 
tiştirilip karşılanması en başta gelen işlerden biridir. 

Ancak yarayışlı çeşitlerin seçilmesinde, denizden 900 metreye ka¬ 
dar yükseklikte olan çay sahasının ekolojik şartlarının dikkate alın- 

57 



ması ve çeşitlerdeki yarayışlığm ayırt edilmesi için bu ayrımı yapacak 
eleman, vasıta ve tesislerin tedarik edilmesi ve bu sahada çalışacak 
elemanların ciddi ve sistemli olarak yetiştirilmesi de gereklidir. İstas¬ 
yon çalışmalarında ecnebi uzmanlardan faydalanmak ve bu uzmanlar 
refakatinde çalıştırılacak genç elemanları yetiştirmek doğru olur. 

Bugün çay çeşitlerinde olduğu gibi, yaprakların toplanmasında 
ve budama işlerinde yapılmakta olan hataların düzeltilmesi ve en uy¬ 
gun olan toplama norm’unun tesbiti, bübre ve budamaya önem veril¬ 
mesi, yanlış alışkanlıkların önlenmesi, yaprak toplamanın yetiştiriciler 
arasında haftalık veya 10 günlük programlara bağlanması, kezalik bu¬ 
dama program ve halkalarının en uygun şekilde denemeye konup tes¬ 
pit edilmesi icabeder. Yukarıda sayılan hususların bugün ihmal edil¬ 
miş olmasından dolayı toplanmakta olan yapraklardan mühim bir 
kısmının fabrika ve atelyelerde bekletilerek bozulması ve bu sebepten 
çay kalitesinin çok önemli derecede düşmesi gibi zararlar meydana gel¬ 
mektedir. Mayıs ayında fabrika ve atelyelere gelen yaprak miktarının 
diğer memleketlerdeki nispetten çok yüksek oluşunun sebepleri yine 
aynı noktaya dayanır. 

Bundan başka araştırma istasyonunda, çayın işlenmesi faideli ve 
zaruri görülmektedir. 

Öğretici, yayıcı ve uygulatıcı teşkilât ihtiyacı: 
Çay araştırma çalışmalarının yürütülmesine paralel olarak yine 

bu istasyona bağlı olmak üzere istasyonun uygun bulduğu usulleri ye¬ 
tiştiricilere öğretmek ve yaymak ve bu usullerin istihsal alanında uy¬ 
gulanmasını sağlamak ve bu maksatla ciddi ve sıkı takip ve kontroller 
yapmak gayesiyle bir zirai teşkilât kurulması ihtiyacı ve zarureti var¬ 
dır. 

Bundan önceki konularda incelenmiş ve belirtilmiş olan istihsal 
alanına ait devam ede gelen teknik hata ve uygulama yanlışlığının bu 
teşkilât vasıtasiyle düzeltilerek yetiştirme ve istihsal işlerinin en iyi 
duruma getirilebilmesi için etkili kanunî bazı müeyyidelere ihtiyaç 
vardır. 

Bundan başka yetki ve sorumluluğu da bünyesinde toplaması ge¬ 
reken bu zirai teşkilâtın, bütün bölgelerdeki teknik elemanları vasıta- 
siyle yetiştiricilerin eğitilmesi ve öğretilmesinin başarılabilmesi için 
yeterli personel araç ve imkânlara sahip kılınması gerekir. Zira : 

1 — Köylerde örnek uygulamalar yapılabilmesi, 

2 — Köylerde yayın yapılabilmesi ve örnekler gösterilebilmesi, 
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3 — Belirli teknik metodları bütün çaycılara uygulatabilmesi için, 
bu teşkilâtın geniş bir yetkiye ve imkâna sahip olması halinde başarı 
anca sağlanabilir. Diğer şekilde sadece nasihat yolu ile bu işlerin yürü¬ 
tülmesi imkânsız olur ve bu taktirde herkesi eskisi gibi kendi bildiğine 
bırakmak şekli ihtiyacı karşılamaktan uzak olur. 

Aşikârdır ki Türkiye’de çay yetiştiriciliği Devlet öncülüğü altında 
başlamış, bundan böyle de aynı öncülüğün devamı bir zaruret halinde 
hissedilmiştir. İşsiz vatandaşlara iş bulmak, istihsal yoluyla milli geliri 
arttırmak ve dışardan döviz kazanmak gayesini güden bu sektörün yi¬ 
ne devlet öncülüğünde geliştirilmesinde zaruret bulunduğu kadar bu 
sektörde serbest çalışan çay yetiştiricilerinin, hiç değilse Devletin İkti¬ 
sadî politikasına uygun ve kendilerine verilen imkânlar nispet ve de¬ 
recesinde mukabil bir sorumluluk ve görev almaları ve bu istihsalde 
kendilerine düşeni yapmaları gerekir. Bu bölgelerin geçim ve hayat 
kaynağını sağlıyan çayın daha verimli ve daha kaliteli olabilmesi için 
toplu ve düzenli ve tekniğin icabettirdiği bir çalışmayı, bunun yetişti¬ 
ricisinden ve bu işle meşgul olan vatandaşlardan istemek en doğrusu¬ 
dur. 

Son yıllarda görülen ve adeta başıbozuk bir manzara arzeden is¬ 
tihsal sahasının bu gidişini; yine bu istihsal alanında çalışanların ya¬ 
rarına olarak düzenlemek için fazla gecikilmemelidir. Yetiştiriciye ba¬ 
zı görev ve sorumluluk verme şeklinde tertiplenecek olan toplu ve 
ahenkli çalışmanın merkezi, çay araştırma istasyonu olmalı ve bu is¬ 
tasyonun tespit ettiği teknik metodlar her bölgede aynen uygulanma¬ 
lıdır. Bu uygulamayı yapmaktan çekinen ve kaçınanların sorumluluğu 
da, düzenlenecek bir talimatname ile belirtilerek herkesin yapacağı 
işler önceden duyurulmak ve sonra da köylerde bunların uygulama 
derecesi sıkı bir kontrola tâbi tutulmalıdır. (Şeker Fabrikalarının pan¬ 
car yetiştirmesinde yaptığı gibi) 

Öğretici, gösterici ve yayıcı maksatlarla çalışacak olan zirai teşki¬ 
lâtın, bütün bunlardan sonra hala hatalı yolda devam edenlere ve di¬ 
renenlere karşı etkili bir cevabı ve istenileni yaptırabilecek yetkiye sa¬ 
hip olması gerekir. (Bu konuda vaktiyle Tekel Genel Müdürlüğü uz¬ 
manları tarafından hazırlanmış olan Yöntmelik tasarısından faydalan¬ 
mak mümkündür.) 

Çay Kooperatifleri: 

1946 senesinde Rize’de kurulan ilk “Çaycılar Yardımlaşma Koope¬ 
ratifi,, ile çay müstahsilinin kooperatifleşme hareketi başlamıştır. Bu¬ 
gün Hopa ile Sürmene arasında resmen kurulmuş 14 çay kooperatifi 
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vardır. Bunlardan 4 ü ortak kaydetme kampanyası içinde olup fiilî 
olarak faaliyete geçmiş değildir. Çay istihsalinin yüksek olduğu bir 
çok köy, bucak ve ilçede yeni kooperatifler kurma faaliyetleri tesbit 
edilmiştir Rize’deki başta olmak üzere ortak sayısı fazla olan bazı koo¬ 
peratiflerin bölünüp ufak ufak mahalli kooperatifler haline gelme ha¬ 
reketi başlamıştır. 

Çay Kooperatiflerinin toplam üye sayısı 33.615, ödenmiş sermaye¬ 
leri tutarı 9.047.200 TL. sı ve taahhüt edilen sermaye miktarının top¬ 
lamı ise 14.563.690 TL. sidir. 

Hemen hepsi mahdut mesuliyetli olan kooperatiflerin tüzüklerin¬ 
de gaye maddesi çok çeşitli işleri ve hizmetleri ihtiva etmektedir. Hal¬ 
buki bu kooperatifler çoğunlukla gübre ve kredi temini ile uğraşmak¬ 
tadırlar. Bu arada bir iki kooperatifin ortaklarına un, kavurma ve ot 
gibi maddeler alıp dağıttiğı müşahade edilmiştir. Kooperatif idarecile¬ 
rinin çoğu bir istihlâk kooperatifi gibi çalışma arzu ve niyetindedirler. 

Ufak tefek farklarla birbirlerine çok benzeyen tüzükler ortaklara 
dağıtılmamıştır. Bir çok İdare Kurulu Üyeleri dahil tüzüklerin muhte¬ 
vası ortaklar tarafından bilinmemektedir. 

Kooperatiflerde yabancı müellifler ideal ortak sayısını 150 ilâ 350 
arasında tesbit etmişlerdir. Halbuki Rize ve Çayelin’de olduğu gibi çay 
kooperatiflerinin üye sayıları normalin üstündedir. Çay kooperatifleri 
için en pratik üye sayısının 1000 ilâ 2000 arasında olması uygun düş¬ 
mektedir. Üye sayısı arttıkça idarecilere karşı itimatsızlık artmakta ve 
idareciler de çalışmalarını şirketçilik zihniyeti içinde yürütmektedir¬ 
ler. 

Yedek akçe % 5 ve fevkalâde yedek akçe % 10-15 nisbetinde ay¬ 
rılmakta, kâr dağıtımı ise senbolik rakkamlarda kalmaktadır. 

Çeşitli tüzüklerde ortaklık payları, 50, 200, 325 veya 500 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 50 ve 200 liralık ortaklıklar gübre ve kredi konusunu 
içine almayan ortaklıklardır. Bu durumda pek az ortak vardır. 

Gübre ve kredi dağıtımında esas olan ortağın ödeme gücüdür. Ve 
Haziran,- Temmuz aylarında çay fabrikasına sattığı çay yaprağı fiatı 
tutarının yarısı yukarı limit olarak kabul edilmiştir. Kooperatifin ala¬ 
caklarını tahsilde büyük bir kolaylık sağlayan bu usul birçok şikâyet¬ 
lere konudur. Ortaklar çoğunlukla kendilerine verilen gübre ve kredi¬ 
nin azlığından şikâyetçi olmuşlardır. Gübre dağıtımı bu sene daha bü¬ 
yük şikâyetlere yol açacaktır. Zira Ziraî Donatım Kurumunun aradan 
çıkması ile gübre ortaklara 55-56 lira (yüz kilosu) üzerinden dağıtıla- 
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bilecek ve fazla gübre alan bazı ortakların gübrelerin bir kısmını piya¬ 
saya sürmeleri ihtimal dahiline girecektir. 

Genel Kurul Toplantısı için Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine 
mahalli idare âmiri bir komiser göndermektedir. Ve çok defa bu vazife 
küçük memurlara yaptırılmaktadır. Genel Kurula gündem ve bilânço- 
dan habersiz olarak gelen ortaklar bir olup bitti ve siyasî parti kongre¬ 
si havası içinde okunan raporu tasvib etmekte ve kendilerine empoze 
edilen kimseleri idare organlarına seçmektedirler. 

Çoğunlukla çay Kooperatifleri politik mücadelelerin yapıldığı 
merkezler haline gelmiştir. Ortakların çoğunluğu tarafından tutulan 
siyasî parti idarecileri Genel Kurul toplantısına hâkim olarak kendi 
adaylarını İdare Kuruluna ve murakıplığa seçtirmektedirler. Karşılık¬ 
lı yardımlaşma yerine karşılıklı çekişme her şeye hâkim olmaktadır. 

Zaman zaman ortaya çıkan dedikodular, şüpheler ve ithamlar or¬ 
taklar ile idareciler arasındaki 'itimat ve sevgiyi azaltmakta ve koope¬ 
ratiflerin gelişme imkânları daralmaktadır. 

Başta Rize’deki kooperatif olmak üzere bazı büyük kooperatifler 
sermayelerinin oldukça büyük bir kısmını gelişemiyen ve mahdut kim¬ 
selere kredi veren çay Bankasına yatırmışlardır. Genel olarak bu koo¬ 
peratiflerin idarecileri bu bankanın kapatılması fikrini savunmakta¬ 
dırlar. 

Tedbir teklifleri: 

1 — Mahalli ihtiyaç ve şartlar gözönünde bulundurularak bir tip 
tüzük hazırlanarak Çay Kooperatiflerine gönderilmelidir. 

2 — Ticaret Bakanlığı Kooperatifçiliğin geliştirilmesi yönünde da¬ 
ha aktif davranmalı ve ilgili servislerini takviye etmelidir. 

3 — Rize Ticaret Lisesinde Kooperatifçilik Seminerleri tertip edil¬ 
melidir. 

4 — Kooperatif İdarecileri Danimarka, Hollanda ve İtalya gibi bu 
sahada ileri memleketlere görgü ve tetkik gezilerine gönderilmelidir¬ 
ler. 

5 — Ziraat Bankası Kooperatiflere daha düşük faizle ve daha faz¬ 
la kredi vermelidir. Bu arada budama kredisi ihdas edilmelidir. 

6— Çay Kooperatifleri Birliği kurularak gübre ithali ve kredi te¬ 
mini gibi hususların bir elden ve daha az masrafla yapılması sağlan- 
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malıdır. Bu Birlik direkt olarak gübre ithal edecek ve böylece muta¬ 
vassıtlara komisyon verilmemiş olacaktır. 

V — Politikanın Kooperatifler dışında tutulması yolunda mahalli 
paıti teşkilâtlarına telkinde bulunulması ve hatta parti idarecilerinin 
bu yönde eğitimleri faydalı olacaktır. Bu yönde ayrıca idare âmirlerine 
ve banka müdürlerine büyük vazifeler düşmektedir. 

8 — Çok fazla ortak sayısıyla çalışmaları zorlaşan kooperatiflerin 
daha derli toplu kooperatifler teşkil edecek şekilde bölünmeleri teşvik 
edilmelidir. 

9 — Malî durumları ve çaylıkları fazla olan ortakların paylarını 
daha çok artırmalar, tüzük tadilâtı veya telkin yoluyla sağlanmalıdır. 

10 — Kooperatifçiliğin inkişâfı için kooperatif kârlarının en az beş 
sene kurumlar ve gelir vergisinden muaf tutulması sağlanmalıdır. 

11 — Kooperatif idarecilerinin çay yetiştirme ve imâl etme konu¬ 
sunda bilgilerini arttırmak üzere seminerler tertip edilmeli ve yurt dışı 
gezilere gönderilmelidirler. 

12 — Kooperatifçiler için Rize’de en kısa zamanda bir seminer ter¬ 
tip edilmelidir. 

Bölgede 

Mevcut Kooperatifler : 

Bölgelerde mevcut çay kooperatiflerinin bugünkü durumunu gös¬ 
terir liste aşağıya çıkarılmıştır. 
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ÇAYCILIK KOOPERATİFLERİ LİSTESİ 
(10 Kasım 1965 tarihindeki durumu) 

Sıra 
No. Ticaret unvanı 

Taahhüt 
Faaliyet Pay Mik. Kuruluş edilen Ödenmiş Ortak 
konuları tarihi sermaye sermaye sayısı 

oı 
co 

1 Hopa mahdut mesuliyetli çaycılar 
yardım koop. 

2 Arhavî mahdut mesuliyetli çaycı¬ 
lar yar. koop. 

3 Ardeşan mahdut mesuliyetli çay¬ 

cılar istih. Satış ve Kredi koop. 

4 Pazar mahdut mesuliyetli gübre 
çaycılar satış, Kredi ve Kredi is¬ 

tihsal kooperatifi 

5- Mahdut mesuliyetli çayeli çaycılar 
yardım koop. 

6 Rize çaycılar yardım koop. 

1 Kıyıcık mahdut mesuliyetli çaycı¬ 
lar istihlâk satış ve Kredi koop. 

Gübre 

Kredi 

Yiyecek 

Gübre 

Kredi Un. 

Gübre 
Kredi 

Yiyecek 

Gübre 

Kredi 

Gübre 

500 

500 

500 

500 

50 200 

325 500 

50 200 

325 500 

325 500 

1965 

1960 

1965 

1955 

1946 

1959 

1 028 500 675 408 2270 

615 000 424 335 1375 

3 500 875 7 kurucu: 

1961 1 178 000 400 000 2356 

2 300 640 1 295 285 5245 

6 000 000 4 500 000 14800 

1 026 325 692 800 2416 



ÇAYCILIK KOOPERATİFLERİ LİSTESİ 
(10 Kasım 1965 tarihindeki durumu) 

Sıra 

No. 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ticaret unvanı 

Taahhüt 

Faaliyet Pay Mik. Kuruluş edilen Ödenmiş Ortak 
konuları tarihi sermaye sermaye sayısı 

Of çaycılar yardım koop. 

Mahdut mseuliyetli Of Dumlusu 
Köyü çaycılar istihlâk ve isthisal 
kooperatifi 

Mahdut mesuliyetti Uğurlu tarim- 
sal üretim satış ve kredi koop. 
Of mahdut mesuliyetli istihsal ve 

istihlâk çaycılar kooperatifi 

Kemerli, Kuşluca, Gökçesu, Kut¬ 
lular Köyleri çay Müs- istihlâk ve 
Kredi kooperatifi 

Kurumu mahdut mesuliyetli çay 
istihsal kooperatifi 

Sürmene çay müstahsilleri mah¬ 
dut Mes. istihsal, istihlâk ve kredi 
kooperatifi 

Gübre 

Kredi 

Gübre 
Kredi 

Gübre 

Kredi 

Gübre 
Kredi 

325 500 

500 

500 

500 

500 

500 

325 500 

1955 

1962 

1964 

1965 

1965 

1965 

1959 

1 053 725 

124 500 

48 500 

7 500 

4 500 

5 500 

628 984 

35 400 

4 738 

1 167 500 445 000 

2295 

249 

97 

1875 17 kurucu 

1125 9 kurucu 

1275 11 kurucu 

2470 

NOTLAR: O Fındıklı, Hayrat (Of), Mavrant (Of), Aksu (Sürmene) ve Araklı’da da kooperatif kurma teşebbüsleri, 
başlamıştır. 

=) Yukarıda listesi çıkarılan kooperatifler Genel Kurul toplantılarını yapmışlardır. 



II — SANAYİİN BÜNYESİ 

1 — Çay sanayii teşkilâtı 

Çay sanayii bölgede çay ziraatının ekonomik olarak yerleşmeye 
başladığı sırada çıkarılan 3788 sayılı Kanunla 1941 yılında Devlet Zi¬ 
raat İşletmeleri Kurumu bünyesine alınmış ve istihsal olunan çay yap¬ 
raklarını işlemek üzere evvelâ küçük atelyeler kurulmuştur. Çay üreti¬ 
minin artması ile 1947 yılında Rize merkezindeki ilk çay fabrikası, adı 
geçen kurum tarafından tesis edilerek faaliyete geçirilmiştir. Ancak 
5443 sayılı Kanunla memlekette çay inhisarı Tekel İdaresine verildi¬ 
ğinden çay fabrika ve atelyeleri de 1950 yılının Mart ayından itibaren 
Tekel İdaresine devredilmiştir. 

Yıldan yıla artan istihsali işlemek üzere; Gündoğdu, Çayeli, Eski¬ 
pazar ve İyidere’de birer çay fabrikası kuran Tekel İdaresi, istihsalin 
hızla artışı karşısında acele bir tedbir olarak 1955 yılı ile 1960 yılları 
arasında bölgenin muhtelif yerlerinde 13 çay atelyesi daha tesis etmek 
suretiyle çay imalâtı işlerini yürütmeye çalışmıştır. Bu sırada artan 
işletmelerin yönetilmesi maksadiyle, Rize Çay Fabrikası Müdürlüğü 
Çay Fabrikaları Merkez Müdürlüğü haline getirilmiştir. 1961-1965 yıl¬ 
ları arasında da; Hopa, Fındıklı, Arhavi, Ortapazar, Kalkandere, Sür- 
mene’de birer çay fabrikası kurulmuş, ayrıca Çayeli Fabrikası’nın bi¬ 
tişiğinde, eski fabrikaya benzer ve aynı tipte diğer bir fabrika tesisi 
daha kurularak genişletilmiştir. Bu arada mevcut çay atelyelerinde 
bazı ilâveler yapılmış ise de, barakalar altında kurulan ve tesisat ve ci¬ 
haz bakımından yetersiz olan bu atelyelerde kalite vasfında çay imali 
mümkün olamamıştır. 

Bölgede halen 11 fabrika ile 13 çay atelyesi vardır. Atelyeler, Atel- 
ye Amirlikleri, Fabrikalar ise Müdürlük halinde idare edilir. Atelyeler 
fabrikalara bağlıdır. Fabrikalar da Rize Fabrikası merkezinde bulu¬ 
nan Çay Fabrikası Merkez Müdürlüğüne bağlıdır. Merkez Müdürlüğü 
ise Tekel Genel Müdürlüğüne bağlıdır. 

Çay Fabrikaları Merkez Müdürlüğü İstanbul’daki Genel Müdür- 
lükle olan münasebetlerini, İşletmeler grubuna bağlı Çay Fabrikaları 
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şubesi Müdürlüğü banaliyle tanzim eder. İşletmelerin çalışması ve yö¬ 
neltilmesi Tekel Genel Müdürlüğü Kanun ve nizamlarına göre yapılır. 
Her fabrikanın ve atelyenin kendi bölgesi içinde müteaddit çay yapra¬ 
ğı alım yeri vardır. Yetiştiriciden yapraklar bu alım yerlerinde tartıla¬ 
rak ve muayene edilerek teslim alınır. Bunlarda toplanan yapraklar 
kamyonlarla, bağlı bulundukları atelye veya fabrikaya taşınarak işle¬ 
nir. 

1965 yılında bölgelerde mevcut alım yerlerinin sayısı 325’i bulmuş¬ 
tur. Ordu İlinden Sovyet Rusya sınırına kadar uzanan sahanın 30 
Kim. derinliğine yayılmış olan çay alım yerlerinin sevk ve idaresi ve 
kontrolü çok güç olmaktadır. Evvelâ alım yerlerinin başında tam bilgi 
ve yetkiye sahip bir sorumlu bulunmamaktadır. Buralarda çalışanların 
hemen hepsi de gündelikli işçilerden seçilmişlerdir. Personel yokluğun¬ 
dan ileri gelen bugünkü durum çay alım işlerinin aksamasına, bazı 
yolsuzlukların meydana gelmesine ve iyi kalite yaprak almamamasına 
sebep olmaktadır. 

Çay alım yerlerinden başka fabrika ve atelyelerde yeterli nitelikte 
personel bulunmamaktadır. Ve hele teknik personel yetersizliği had 
derecededir. Bu boşluk idarenin diğer yerlerinden gönderilen memur¬ 
larla kapatılmak suretiyle yönetime ve imalâta devam olunmaktadır. 
Çay imaline ait bilgiden mahrum bulunan veya bu bilgiye yeterli dere¬ 
cede sahip olmıyan elemanlar tarafından yürütülmesine çalışılan fab¬ 
rikasyon işlerinde önemli aksaklık ve kusurlar olmaktadır. 

Tekel İdaresinin bağlı bulunduğu belirli ve sınırlı nizam ve ka¬ 
nunlardan dışarı çıkarak işe ve icaba göre hareket edememesi zorun¬ 
luluğu sebebiyle, zamanında karşılanamayan ihtiyaçlar yüzünden iş¬ 
letmelerde çay teknolojisine uygun bir imalât sistemi kurulamamıştır. 
Veya bu sistemin kurulmasında mecburi gecikmeler olmuştur. İdare 
yıllık katma bütçesinde tahsisatı olmadan bir iş yapma imkânına sa¬ 
hip değildir. Bütçe ise çok defa teklif edilen tahsisattan büyük nispette 
kısıntılar yapılmak suretiyle ele geçmektedir. Veya Bütçede yeterli tah¬ 
sisat bulunması halinde idarenin bağlı bulunduğu kanun ve nizamlar¬ 
la 2490 sayılı Kanun ve Umumî Muhasebe Kanununun icabını yerine 
getirebilmeye ait formalitenin tamamlanması için çok zaman kaybe¬ 
dilmekte ve bu yüzden mevcut tahsisat bazen zamanında kullanılama¬ 
dığından işler görülememektedir. Yıllık bütçe sadece yatırımlar konu¬ 
suna ait bulunmakta ve bütçede yer almıyan herhangi bir tahsisatın 
dışında, çıkacak acele ve zarurî bir ihtiyaç için sarfiyat yapılamamak¬ 
tadır. 

İşletme masrafları ile yaprak bedelleri döner sermayeden karşılan¬ 
maktadır. Döner sermayeden herhangi bir yatırım ihtiyacı için sarfi- 
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yat yapılamamaktadır. Sadece demirbaşla ilgili olmamak şartı ile, iş¬ 
letme işlerine ait tamir ve diğer işletme malzemesi masrafları maksa- 
diyle müstacel hallerde fabrika müdürlerine bir ay içinde 5.000. — li¬ 
raya kadar sarf yetkisi tanınmaktadır. 5.000. — liradan yukarı sarflar 
için Genel Müdürlükten yetki istenir. Grup müdürleri ise 10.000 liraya 
kadar sarf oluru verme yetkisindedir. 

Genel Müdürlük işletmeden gelecek teklif ve şartnameleri ve pro¬ 
jeleri inceledikten sonra 25.000. — Liraya kadar sarf yetkisi verebil¬ 
mekte, 25.000 liradan yukarısı için de Müdürler Encümeninden karar 
çıkarılması gerekir. 

Bu tarz sarf yetkisi yalnız döner sermayeye aittir ve bu masrafla¬ 
rında doğrudan doğruya ayrılan istihsal maliyetine girecek cinsten ol¬ 
ması şarttır. 

Bütçedeki tahsisata göre yaptırılacak inşaat vesair işler veya satın 
alınacak makina, araç, malzeme vesaire 2490 sayılı Artırma Eksiltme 
ve İhale Kanununa göre işlemi yapılır ve bu muamelelerin tamamlanıp 
yürütülebilmesi için ise çok zamana ihtiyaç hasıl olur. 

Çay imali çok dikkat ve titizlik içinde yürütülmesine ihtiyaç gös¬ 
teren bir iştir. Bu imalâtta herhangi bir noksanlık, arıza veya yetersiz¬ 
lik olursa kalite önemli derecede zarar görür. Çayın bahçelerden top¬ 
lanıp alım yerlerine getirilmesi, alım yerlerinde muayene edilerek tar¬ 
tılıp hesaplarına işlenmesi ve bundan sonra da fabrikalara ulaştırıl¬ 
ması işlerinin en iyi şartlarda yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Bundan başka fabrikanın istihsal sahasından gelecek yapraklara 
göre hazırlıklı ve ayarlı bulundurulması da bir zarurettir. Halbuki is¬ 
tihsal sahası Tarım Bakanlığının kontroluna verilmiştir. Tarım Ba¬ 
kanlığı bu sahada sadece istihsalin artışı seyrini izlemekle ve yeni çay 
bahçesi kuracaklara avans dağıtmakla yetinmektedir. Tekel İdaresine 
bağlı olan fabrikaların ise, istihsal sahasında yapılan yeni dikim, buda¬ 
ma ve toplama gibi işlerden hiç haberi bulunmamakta ve bu işler fab¬ 
rikaların malûmatı dışında cereyan etmektedir. Bu durum ve iki idare 
arasındaki ayrılık sınaî bünye için olduğu kadar zirai bünyenin ihma¬ 
le uğraması yüzünden sektörün umumi bünyesine zarar vermekte ve 
böylece işlerin REORGANİZASYONU konusu ortaya çıkmaktadır. 

Çay ziraatı ve işletmelerinin bir İktisadî kuruluş halinde toplan¬ 
ması (REORGANÎZASYON) 

Bugün dağınık iki ayrı teşkilât halinde çalışan, biri üretim alani° 
na diğeri de işletmeciliğe ait bulunan müesseselerin birleştirilerek bif 

67 



tek teşkilât haline getirilmesi en önemli konulardan biri olarak ortada 
durmaktadır. 4-5 yıldır üzerinde durulan ve bugüne kadar halledileme¬ 
miş olan, çayın ziraatı ile fabrikasyonunun birleştirilmesi gayesini gü¬ 
den projenin uygulanması halinde; üretim alanına ait programların 
üzerinde durulması ve bunun işletme bölümü ile münasebetlerinin dü¬ 
zenlenmesi mümkün olacaktır. Halen böyle bir işbirliğinden mahrum 
bulunan ve Tarım Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât¬ 
larına ayrı ayrı bağlı bulunan bu iki kolun birbirinden bazen habersiz 
ayrı istikametlerde çalışmalarından dolayı sektörde ahenksizliğin mey¬ 
dana geldiği veya karşılıklı anlaşma imkânlarından mahrum durum¬ 
lara giren iki ayrı müessese halinde bulundukları bir gerçektir. Aslın¬ 
da bütün Dünya’da olduğu gibi bizde de çay işlerinin tümünün bir çatı 
altında toplanarak yürütülmesi gerekir. Birinci 5 yıllık plân hedefi içi¬ 
ne alınmış olan bu konunun bu dönemde ve en kısa zamanda tahakkuk 
ettirilmesinden çok faide hasıl olacaktır. 

Tıpkı Şeker fabrikalarının kuruluş ve işletilmesinde olduğu gibi 
İktisadî bir kuruluş halinde teşekkül etmesi düşünülen çay işlerinin 
gerek zirai ve gerekse işletme konularının aynı çatı ve organizasyon 
altında birbiri ile ahenkli ve düzenli çalışmaya -girmelerinde zaruret 
bulunmaktadır. 

Hazırlanacak kanun tasarısında şeker fabrikalarında olduğu gibi 
tarım sahasında etkili bir zirai teşkilâtın meydana getirilmesi hususu 
en başta gelen ihtiyaçlardan biridir. Yeni kuruluşun İktisadî devlet te¬ 
şekkülü olması halinde düşünülen faydalar ise şöylece özetlenebilmek¬ 
tedir. 

İktisatî Devlet Teşekkülü halindeki faydalar : 

1 — Muhasebei Umumiye Kanununa ve Artırma, Eksiltme ve İha¬ 
le Kanununa tâbi olunmıyacağından dolayı, satın alma, bina yaptırma 
vesair ihtiyaçların icabında sür’atle temin ve tedariki mümkün olur. 
Ve yine aynı sebeple yapılacak ihalelerde seçme hakkı kullanılacağın¬ 
dan en iyisi, en faydalısı, en ucuzu en kısa yoldan sağlanabilir. 

2 — Bütçe, Yönetim Kurulunca düzenleneceğinden tahsisat yeter¬ 
sizlikleri halinde ihtiyacın zamanında ve lüzum görülecek aktarmalar¬ 
la karşılanması imkân haline girer. Ve bu ihtiyacı mahallinde inceleme 
yaparak anlama hareket ve seyyaliyetine sahip olan Yönetim Kurulu, 
en iyi kararı verebilir, böylece iş yürür. 

3 —Memur ve yöneticilerinin seçimi ve bunların sorumlulukları¬ 
nın kontrolü, randıman, maliyet ve kalite problemleri üzerinde daha 
dikkatle durmak mümkün olur. 
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4 — Alım ve satımda ve diğer ilişiklerde ticarî zihniyet ve akti- 
vite’ye sahip olunur. 

5 — İşletmelerde kâr ve zarar hesabı tutulacağından, başındakile¬ 
rin kâr gayesini gütmeleri ve masrafları azaltacak tedbirlere baş vur¬ 
maları, böylece maliyetlerin düşürülmesi nispeten mümkün olur. 

6 — Denetleme, kontrol ve işlerin takibi formaliter sistemden ayrı 
ve daha rasyonel olarak yürütülebilir. 

7 — Zirai teşkilâtla fabrikasyon teşkilâtı arasındaki ayrılık kalka¬ 
cağından her iki kolda birbirini tamamlayıcı müşterek bir çalışma ve 
ahenk sağlanır. 

8 — Bu arada zirai araştırmadan elde edilen sonuçlar bölgelerdeki 
uygulama elemanları vasıtasiyle üretim sahasına daha çabuk aktarılır. 

9 — Yazın çay alım yerlerinde çalışan eksperler, kampanya sonun¬ 
dan itibaren bütün kış müddetince ve yeni kampanya açılmcıya kadar 
kendi bölgelerinde zirai eğitim öğretim elemanı olarak çalıştırılır ve 
böylece büyük bir kadronun kış boyunca boş durması önlenir. Bu ele¬ 
manlar vasıtasiyle yetiştiricilerin budama, gübreleme, çelik usulü üret¬ 
me, hastalıklarla mücadele, ekim ve dikim ve yetiştirme işleri kontrol 
edilir ve bölgeler arasındaki uygulamalarda metod birliği sağlanır. Ve 
yine bu elemanlar vasıtasiyle bölgelerdeki çaylıkların tahriri ve fidan 
sayılarının ve gelişme durumlarının tespiti yapılarak hakikî bir istatis¬ 
tik tutulabilir, buna göre de gelecek yıllar mahsulünün ve fabrikalar 
kapasite hesabının yapılması mümkün olur. 

10 — Ve yine bu elemanlar vasıtasiyle bölge usulü budamanın uy¬ 
gulanması ve kontrolü imkân dahiline girer ve böylece Mayıs izdihamı 
probleminin halli kabil olur. 

Fabrikaların çay yetiştiricilerine devredilmesi (Kooperatifleşme) : 

Yerli çayın maliyet konusuna ait olan problemleri ile kalite konu¬ 
suna ait olan problemlerin halledilebilmesi için, bundan önceki bahis¬ 
lerde ileri sürülen teknik ve yönetimle ilgili tedbirlerden başka diğer 
bir tedbir olarak da şimdiden ele alınması gerekli olan bir konu da, 
fabrikasyonun çay yetiştiricilerine devredilmesi ve onların bu istihsa¬ 
lin tümüne birden ortak edilmesidir. 

Diğer çay memleketlerindeki küçük çay yetiştiricilerinin, hükü¬ 
metlerin yardımı ile kooperatifleşme halinde kurdukları fabrikalarda 
bu tip ortaklaşma son yıllarda uygulama alanına girmiştir. Hindistan, 
Seylân ve Güney Afrika’da görülen bu tip ortaklaşmanm memleketi- 
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mizde de uygulanması halinde birçok problemlerin bugünkünden çok 
daha kolaylıkla hal yoluna girmesi mümkün olur. 

Bu tarz kooperatifleşme ve ortaklaşma müessesesi kuruluncaya 
kadar özgür bir iktisadı devlet teşekkülünün fabrikasyonla ziraat işleri¬ 
ni bünyesinde toplayarak aksamadan yürütmesi bir zarurettir. Koope¬ 
ratifleşme ve yetiştiriciyi çay sanayiine ortaklaştırma işleri örgütlenin- 
ceye kadar bu tarzda devam etmek mecburiyeti vardır. Kooperatifleş¬ 
menin uygulanması halinde bütün çay yetiştiricilerinin istihsâl ettik¬ 
leri yaprak bedelinden belirli oranda ve fabrikalarca tahsil edilmesi 
mümkün olan ortaklık paralarının yine belirli bir miktara ulaşıncaya 
kadar bu maksatla açılacak bir hesapta toplanarak sermayenin mey¬ 
dana getirilmesi ve bundan sonrada peyderpey mevcut fabrikaların böl¬ 
ge kooperatiflerine maliyet değeri üzerinden devredilmesi plânlanabi- 
lir ve bu yeni kuruluşun çalışması şöylece düzenlenebilir. 

1 — Çay fabrikaları bölgelerinde, ortak sayısı 2000 ni geçmemek 
üzere bölge kooperatifleri kurulur. 

2 — Bölge kooperatiflerinin üzerinde de, kooperatifleri kontrol yet¬ 
kisini taşıyan bir kooperatifler birliği kurulur ve bunun merkezi Rize 
olur. 

3 — Her fabrika veya birkaç fabrika, fabrikaların sahibi olan Te¬ 
kel idaresi tarafından veya İktisadî kuruluş tarafından bölge koopera¬ 
tiflerine teker teker devredilir. Devir maliyet bedeli üzerinden yapılır. 
Devirden sonra kooperatif fabrikaya sahip olarak imalâta devam eder. 

4 — Kooperatifler fabrika bedelini 20 yıl içinde taksitlendirilmek 
suretiyle hâzineye öder. 

5 — Çay yetiştirici ortaklar hesabına çalıştırılacak olan fabrikala¬ 
rın istihsâl ettiği kuru çaylar kooperatifler birliği tarafından, kalite 
derecesine göre fiat tayin edilerek satın alınır. Satın almada degüstas- 
yon usulü uygulanır. Başka memleketlerde olduğu gibi kalite derecesi 
yüksek olan çay değer fiatını bulur. Düşük kaliteli çaylar ise düşük fi- 
atla alınır. Böylece fabrikalar ve kooperatiflerin iyi vasıflı ham madde 
almaları ve imalâtta en iyi şartları sağlamaları teşvik edilmiş olur. 

6 — Kooperatifler Birliği, fabrikalarda satın aldığı bu çayları har¬ 
man ve paketleme fabrikalarında kalite derecelerine göre cins cins ve 
çeşit çeşit harmanlar yaparak paketler ve memleketin her köşesine sa¬ 
tılmak üzere sevk eder. Çay paketleme atelye ve fabrikalarının tümü 
bu birliğe maliyet bedeli ile devredilir bedeli ise 20 yılda tahsil olunur. 

7 — Piyasaya verilen ve satılan bu çayların beher kilosuna koope¬ 
ratifler birliği hâzineye belirli bir rüsum verir. 

70 



8 — Birliğin satacağı çayların fiatı hükümetçe kontrol altında tu¬ 
tularak tüketici vatandaşın hakları ve hâzinenin hissesi korunur. 

9 — İhtiyaç fazlası çayların dış piyasalara ihracı da yine koopera¬ 
tifler birliği tarafından yapılır. İhraçlık çayların maliyetten düşük sa¬ 
tılması halinde arada doğacak zarar iç satış fiatlarına taksim edilmek 
suretiyle karşılanır. 

10 — Devlet Kooperatiflere ve yetiştiricilere yardım etmek üzere 
bölgelerde araştırma istasyonları, örnek bahçeleri kurar, elektrik ener¬ 
ji santralları yol, köprü ve deniz nakliyatında kolaylık olmak üzere is¬ 
kele ve liman meydana getirir. 

Ayrıca meslekî kurslar ve okullar açılmak ve köylerde tarım eğitim 
teşkilâtı kurulmak suretiyle teknik bilginin artmasına yardım edilir. 
Böylece dekar verimi ve kalite derecesini yüksek istihsâle ulaşma he¬ 
defi içinde çalışılır. 

Yetiştiricilerin imalâta ortak olmasıyla bugünkü tek taraflı duru¬ 
mun değişeceği şüphesizdir. Halen tek alıcı durumunda olan Devlet 
yerine yetiştirici geçince, bu mahsulün değerlendirilmesinde kalite ve 
maliyet esaslarının uygulanması yine yetiştiriciler tarafından mal sa¬ 
hibi olarak daha etraflı düşünülür ve çaresine başvurmak lüzumu his¬ 
sedilir. 

Yetiştirici de doğacak olan böyle bir düşünüş ve bunun icabı olan 
benimseme içindeki yeni tutum ise, bugünkünden çok daha faydalı so¬ 
nuçlar vererek yurt çaycılığının asıl manada gelişmesini kolaylaştırır. 

2 — Sanayiin kuruluş yerleri : 

Çay yapraklarının bahçelerden toplandıktan sonra en kısa bir za¬ 
manda ve birkaç saat içinde fabrikalara ulaştırılması zarureti bu sana¬ 
yiin en önemli bir özelliğidir. Çay yaprakları bünyesinde suyun % 78 
oranında bulunması ve terkibindeki esas maddelerin kısa zamanda de¬ 

ğişime uğramaya müsait bulunması sebebiyle, lüzumundan fazla bek¬ 
letilmeleri kalite aleyhine bir sonuç verir. Bunun içindir ki çay yaprak¬ 
larının istihsal bölgelerine en yakın noktalarda ve istihsal sahasının 
merkezinde fabrikalar kurulması zarureti bu sanayiin bir özelliğidir. 

Bundan başka yaprakların münakale vasıtası imkânları da kuru¬ 
luş yeri üzerinde etki yapar. Bahçelerden toplanan yapraklar hemen 
her memlekette olduğu gibi sepetlerle toplanır. Kamyonlara taşıma za¬ 
ruretinde ise yine aynı sepetler veya özel taşıma sandıkları kullanılır. 
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Bölgelerimizdeki çaylıklar genel olarak meyilli arazide ve denizden 
içeriye doğru giden vadi ve dere boylarındaki yüksek yerlerde kuruldu¬ 
ğundan arazinin bu durumu sebebiyle sahanın her tarafı aynı derece¬ 
de çay nakliyatına elverişli bulunmamakta ve bu yüzden çay yaprakla¬ 
rının insan sırtında veya hayvan vasıtasiyle taşınması zarureti fabri¬ 
kalar kuruluş yerlerinin tespitinde gözönünde tutulan önemli bir nok¬ 
ta olmaktadır. Yol ve münakale imkânı, çay yapraklarının taşınmasın¬ 
da olduğu gibi mamûl çaylar için de önemlidir. İmâl olunan kuru ça¬ 
yın rutubet almadan, ıslanmadan paketleme fabrikalarına taşınması 
işi önemlidir. Bundan başka çay işletmelerinin kuruluşunda bu işlet¬ 
melerin işçi, yakıt vesair ihtiyaçlarının tedariki bakımından iskele, 
şose ve kasabalara olan yakınlıkları ve bunlarla olan münasebeti de göz 
önünde tutulur. 

Bölgelerde mevcut fabrika ve atelyelerin kuruluş yerleri ile, bağlı 
bulundukları merkezleri ve mesafelerini gösterir cetvel aşağıya çıkarıl¬ 
mıştır. (Bu işletmelerin 1965 yılında işledikleri yaprak miktarı bundan 
önce geçen istihsalin kullanılışı bahsinde kaydedildiğinden burada tek¬ 
rar edilmemiştir.) 

Çay fabrikaları merkez müdürlüğüne bağlı fabrika müdürlükleri: 
Rize Merkezine 

Kuruluş Yılı mesafesi 
Km. 

1) Merkez Fabrikası 1947 3 

2) Kalkandere ıı 1965 18 

3) Çay eli 11 
1956-1965 20 

4) Gündoğdu a 1956 10 

5) İyidere » 1962 23 

6) Eskipazar fi 1956 26 

7) Ortapazar 11 1965 8 

8) Hopa 11 1965 107 

9) Ar havi 11 
1965 93 

10) Fındıklı 11 1965 71 

11) Sürmene 11 1965 41 

72 



Merkez fabrikasına bağlı atelyeler 

Kuruluş Yılı 

1) Salarha 1956 

2) Derepazarı 1960 

3) Azaklı 1956 

İyidere fabrikasına bağlı atelyeler : 

1) Çiftlik 1958 

2) Kendirli 1957 

Gündoğdu fabrikasına bağlı atelyeler : 

1) Veliköy 1959 

2) Taşlıdere 1960 

3) Pazarköy 1957 

4) Güneysu 1957 

Çayeli fabrikasına bağlı atelyeler : 

1) Musadağı 1958 

2) Büyükköy 1960 

3) Pazar 1958 

Eskipazar fabrikasına bağlı atelyeler : 

1) Tirebolu 1958 

Merkez fabrikasına 

mesafesi 

 Kim  
15 

10 

16 

İyidere fabrikası 
mesafesi 

Km. 

11 

20 

sına mesafesi 

Gündoğdu fabrika- 
 Km.  

5 

5 

15 

14 

Çayeli fabrikasına 
mesafesi 

Km. 

6 

14 

22 

Eskipazar fabrika¬ 
sına mesafesi 

Km. 
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Sanayiin yatırım değeri: 

Yurtta Çay sanayiinin kuruluş tarihi olarak 1941 yılından bu yana 
ve 1965 yılma kadar bu sanayi için yapılan yatırımlar değerinin, 
166.607.117 Lirayı bulduğu hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre : 

1 — Arsa bedelleri : = 7.448.871 TL. 

2 — Bina bedelleri : == 53.006.764 TL. 

3 — Makina ve tesisat bedelleri: = 106.151.481 TL. 

Toplam : 166.607.117 TL. Tutmaktadır. 

3 — Kapasite : 

Çay fabrikalarında kapasite hesabında gözönünde tutulan tek nok¬ 
ta, çay yapraklarının bozulmaya yüz tutmadan ve tazeliklerini kaybet¬ 
meden fabrikalara gelir gelmez hemen işlenerek kuru çay haline geti¬ 
rilmesidir. Bu nokta gözönünde tutularak hazırlanan fabrikaların ka¬ 
pasite hesaplarında yine de birbirinden değişik bir kapasite esası ve 
farklılığı görülür. 

Kapasite esası olarak ele alman ölçü çok ahvalde yerden yere az 
veya çok farklarla değişir fakat bu değişimde iklim gidişinin, yaprak 
üretim sahalarının özelliği ve işletme tarzı, üretim alanında uygulanan 
budama ve toplama metodlarıyla bunların uygulama şeklinin önemli 
etkisi bulunur. 

Kuzey Doğu Hindistan çay fabrikalarındaki günlük kapasite, umu¬ 
miyetle yıllık mahsulün % 1—% 1,5 nisbetine tekabül eder. Bilfarz 
yılda 2.000.000 kilo yaprak istihsali olan bir müessese % 1,5 nisbetine 
göre fabrika kurmayı kabul etmişse bunun günlük kapasitesi 30.000 ki¬ 
lo olur. Nisbet % 1 ise günlük kapasite 20.000 kilo yapraktır. 

Kuzey Hindistan’da ki çay behçelerinin ve fabrikalarının hepsi de 
istisnasız olarak özel sektöre ait birer çiftlik işletmesi halindedir. Ve 
çoğu Limitet şirketlerinden müteşekkildir. Buralarda yaprak toplama 
ve budama işleri tam bir kontrol altında yürütülür. Bundan başka ik¬ 
lim özelliği sebebile 7 - 8 ay devamlı bir kampanya süresi vardır. Bu 
özel şartlar sebebiledir ki Kuzey Hindistan çay fabrikasında yaprak ge¬ 
lişi gayet muntazam bir seyir takibeder. 

Yaprak toplama süresi, yıllık ortalama ısı ve yağış ve arazinin for¬ 
masyonu, çayın variyete ve ortalama yaprak verimi bakımlarından 
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Türkiye çay bölgelerine çok benzeyen Darjeeling’i bir örnek olarak ele 
almamız mümkündür. Darjeeling’de yaprak istihsali bize nazaran çok 
daha intizam içinde yürütülür. Darjeeling’de baskın devre mahsulünün 
bir ay içindeki miktarı yıllık mahsulün % 20 si ve bazen fevkalâde hal¬ 
lerde % 22 sini geçmez. Assam ve Dooars’da bu nisbet en çok % 15-% 
17 arasındadır. 

Çay yetiştiricilerimizin çoğunun halen hatalı olarak yaptıkları 
Mayıs sonu budaması ve büyük filiz halinde yaprak toplama adeti se- 
bebile ilk sürgün devresine ait bulunan ve Mayıs sonuna kadar topla¬ 
nıp fabrikalara getirilen yaprak miktarı umumî yıllık mahsulün bazan 
% 45 ini bulmaktadır. 

Hava durumuna göre bazen bir ay bazen bir aydan da kısa bir za¬ 
manda toplanıp fabrikalara yığılan milyonlarca kilo çay yaprakları, 
fabrika ve atelyelerde istenilen şartlarda işlenmemektedir. Yetiştiricile¬ 
rimizin hiç bir kaide ve şarta bağlı olmayarak toplayıp getirdikleri ka¬ 
pasite dışı yapraklar muhtelif binalar içinde ve dış sahalardaki düzlük¬ 
lerde bezler veya beton üzerine serilmek suretiyle muhafazaya çalışıl¬ 
makta olmasına rağmen bunların evsaf bakımından bozulmalarının, 
kirlenmelerinin ezilmelerinin, kurumalarının ve çürümelerinin önüne 
geçilememektedir. 

Memleketimizde çay kampanyasının 5-6 ay müddetle devam etme¬ 
sine rağmen kampanyanın ilk sürgün devresinde yıllık mahsulün % 
45 inin bir ayın sayılı günlerine mahsus olan bir devre içinde koparılıp 
getirilmesiyle fabrikalar boğulmakta, miktarı kurtarma endişesiyle 
mecburen sür’atli ve çabuk kurutma gayretlerine düşülmektedir. Kali¬ 
te imalât usulleri terk edilerek başvurulan bu tarz imalât, günlerce ve 
gayet kötü şartlarda bekletilerek evsafını kaybetmiş olan yaprakların 
kurtarılması endişesinden ileri gelmektedir. Bu vasıftaki yaprakların 
imalâtta kullanılması sebebiledir ki iyi ve kalite çay yapmak mümkün 
olamamaktadır. İlk sürgün devresinde olduğu gibi Temmuz ayında gö¬ 
rülen ikinci sürgünün kısmı baskın devresinde de fabrikalarda yaprak 
birikintisine rastlanmakta ve bekletmeden ileri gelen vasıf bozukluğu 
kendini göstermektedir. 

Birinci sürgün devresinin mahsulü yapraklar, yıllık rekoltenin 
% 40 - % 45 nispetini bulmakta ve bu nispete yakın çay mahsulümüz 
kaliteden tamamen mahrum bulunmaktadır. İstekle içilemiyecek dere¬ 
cede kötü vasıflı bir çay olan bu devre mahsulü, memleket çaycılığının 
kalite zararı hanesini kabartmaktadır. 

Başka memleketler çay fabrikalarında yıllık rekoltenin % 1 - % 
1,5 nispeti esas alınmak suretiyle ve günde 10 saat veya 12 saat çalışı- 
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laeağmagöre hazırlanan fabrikalar hiçbir zaman bu nispetten daha 
yukarı bir mahsul ile karşılaşmazlar, bu yüzden de onlarda baskın dev
re mahsulünün kalitesizliği diye bir problem ortaya çıkmaz, Bizde ise 
fabrikalarımıza bir günde gelen yaş yaprak miktarı umumî rekoltenin 
% 3,5 - c/c 5 nispetleri arasında değişmektedir. Ve bu nispetin geçen 
yıllardan birinde % 6 ya kadar yükseldiği de görülmüştür. 

Söz konusu oranın diğer memleketlerden çok yüksek olarak 
bizde görülmesinin sebepleri, yukarda kaydedildiği gibi istihsal alanı
nın kendine göre özelliğinden ileri gelmektedir. Halen çay bölgelerimiz
de sayısı 80.000 bulan yetiştirici ailesi yaprak toplama ve budama işle
rinde yeter bilgiye sahip olmadıkları bir gerçektir. Ayrıca yetiştiricile
rimizin kendi kolaylarına geldiği gibi hareket etmekte serbest bırakıl
dıkları da diğer bir gerçektir. 

Çay bölgelerinde kuvvetli ve yeterli tarım teşkilâtımız yoktur. Bu 
yüzden çaylıklardaki budama ve toplama işleri gelişi güzel yapılır. 
Zirai Teşkilât kuruluncaya kadar ve buna paralel olarak teknik usul
lerin her yetiştirici tarafından istisnasız ve müsamahasız yürütülmesi
ni sağlıyacak etkili kanuni müeyyide ve hükümlerin çıkarılmasına ka
dar bu halin devam edegeleceğini kabul etmekte yine bir gerçeğin ifa
desidir. 

Yukarıda sayılan ve tamamen bize mahsus olan bu gerçekler sebe-
biledir ki, Rize ve havalisindeki çay fabrikaları ve atelyeleri, imalât du
rumlarını tamamen istihsal sahasının gidiş ve akışına tâbi olarak yü
rütmek zorundadırlar. Diğer çay memleketlerinde olduğu gibi ve onla
rın oranında her güne ve her aya muntazaman taksim edilebilen bir 
mahsul gelişine ve böylece fabrikaların normal olarak çalıştırılmaları
na bugünkü şartlarla imkân bulunamamıştır. Üretim alanında çalışan 
yetiştiricilerin budama ve yaprak toplama gibi, fabrika kapasite hesa
bında önemli rol oynayan işlerinin sıkı bir kontrol altına alınması sa
yesinde ancak özlenen ve istenilen sonuca varmak mümkün olur. 

Bu imkân yeterli kanuni yetkilerin verilmesi ve bölgede kuvvetli 
ve sevk edici ve öğretici bir tarım teşkilâtının kurulması ve bundan son
ra da uygulamaların sonunun alınmasına kadar geçecek önemli bir za
man meselesidir. Bu meselelerin çabucak halledilmesi ve kusurların 
hemencecik ortadan kaldırılması elbette mümkün olmayacaktır. Öyle 
bir çalışmaya bugün girişilmiş ve başlanmış olsa bile beklenen iyi sonuç 
ancak uygulamadaki başarı derecesine göre ileriki yıllarda semeresini 
gösterir. 

Bu sebepledirki baskın devrelerde çay fabrikalarına koparılıp geti
rilen ve büyük miktarlara ulaşan yaprak mahsulünü kabul edebilecek, 
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onları bekletmeden ve bozmadan işleyebilecek veya imalât sırasına ka¬ 
dar en iyi şartlarla muhafaza edebilecek tesisata sahip olunması zorun¬ 
lu ğu vardır. 

Aslında çayda yaprak muhafazası diye bir usul yoktur. Diğer çay 
memleketlerinde bizde olduğu gibi yaprak birikmesinden ileri gelen bir 
problem de mevcut değildir. Ancak son yıllarda gelişen C.T.C. ve Rotor- 
vane imalâtında 12-18 saatlik bekletme müddetleri için kullanılmakta 
olan “Leaf Storage Tank,, yaprak muhafaza tankları bir bakıma bizim 
için faydalı olabilir. 

Rize’de yapılan denemelerde bu tanklarda yaprakların en çok 3-4 
gün kadar bekletilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. An¬ 
cak bekletme tanklarına konacak yaprakların (75) Cm. den fazla yı- 
ğılmaması ve kattiyen bastırılmadan konulması şarttır. Böylece tank¬ 
lara konulan yapraklarda, üçüncü günden sonra ezüme ve kırılma kı- 
son derece arttığı, bu yüzden fermantasyonda matlup olan bakır kır¬ 
mızısı yerine mat veya koyu mat renginin husule geldiği görülmüştür. 
Dördüncü ve beşinci günden sonra ise bu yaprakların yeşilliğini ve için¬ 
deki su nispetini kısmen muhafaza etmesine rağmen, iyi bir çay imali¬ 
ne yarayan malzeme vasfını kaybettiği görülmüştür. 

Yaprak muhafazasında diğer bir alternatif olarak yaprağın soğuk 
hava depolarında muhafazası şekli akla gelir. Plâstik torbalar içerisine 
basılmadan doldurularak soğuk hava deposuna üst üste istif etmek 
suretiyle konulacak yapraklar bir müddet bu depolarda muhafaza edi¬ 
lebilir ise de bu tarz yaprak muhafazası için özel tesisatlı cihazlara ih¬ 
tiyaç görülür ve bu takdirde alınacak netice imalât bakımından hem 
tatmin edici olmaz, hem masraflı olur. Ve hem de bir soğuk hava de¬ 
posu tesisatını kurmak ve meydana getirme kiçin sarfedilecek para, 
bir fabrika maliyetine karşı bulunacak derecede masraflı ve külfetli 
olur. 

Görülüyor ki çay bölgelerimizde baskın devrelerde fabrikalara yı¬ 
ğılan muazzam miktarlardaki yaprağın bozulmadan işlenmesi konusu 
çaycılığımız için en başta gelen bir problemdir. Yukarıda bahsedilen 
yaprak tankları kullanmak sayesinde fabrikalara yığılan yaprakları 
yerlerden kaldırıp bu tanklar içerisine daha iyi şartlarda ve yerde kal¬ 
dıklarından daha fazla müddette bekletmek mümkündür. Fakat bek¬ 

letme müddetinin yukarıdaki denemede anlatıldığı gibi yaprak vasfı 
bozulmadan kullanılabilecek müddeti aşmaması gerekir. Bekletme 
tankları yeteri kadar hesaplanıp bunlara doldurulur ve böylece yıllar- 
danberi devam eden yerlere yaprak dökme ve serme ve bunların içine 
sık sık girip karıştırma gibi iptidai ve zararlı halden ancak sakımla- 
bilir, 
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Baskın devre mahsulü ve rekolteye nisbeti 

Aşağıdaki bir numaralı cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı 
gibi 1965 kampanyasının Mayıs ayında baskın günlerinin sayısı 16 gün 
olmuştur. Bu 16 günden evvel ve sonra ki günlerde ise fabrikalar tam 
yükle meşgul bulunmuşlardır. Kampanya başlangıç tarihi olan 3 Ma¬ 
yıs. 1965 günü fabrikalara 522 kilo yaprak gelmesine mukabil bundan 
11 gün sonra bu miktarın 1.227.149 kiloya yükselmesi 24 Mayıs’ta bu 
miktarın 2.259.930 kiloya çıkması izdihamı büsbütün arttırmıştır. 

Cetvel : I 

ÇAY İŞLETMELERİNE 1965 MAYIS AYINDA GELEN 
YAPRAKLARIN GÜNLÜK MİKTARI 

G U N 
YAPRAK 

Kilo 

3 . Mayıs . 1965 522,9 

10 

5 
6 

22 944,2 
7 663,5 

87 654,9 
153 257,4 
244 301,4 
145 185,5 
594 783,4 
640 858,8 
717 638,4 
912 124,4 

15 
1 227 149,— 
1 292 882,9 

784 690,3 
1 771 560,1 
1 636 349,7 
1 667 755,4 
1 705 025,4 
1 718 253,2 
1 828 176,7 
1 079 911,4 
2 259 930,5 

26 ,, o 
1 474 283,5 
1 326 740,7 
1 117 610,5 

984 140,0 



GÜN 
YAPRAK 

Kilo 

735 009,7 
226 535,1 
535 303,0 

26 898 241,— 

Çay fabrikalarımıza Mayıs ayında gelen yaprakların bu gayri mun¬ 
tazam hali ve gayri tabii olan fazlalığı sadece 1965 yılma mahsus ol¬ 
mayıp bundan önceki yıllarda da görülmüştür. Nitekim aşağıya çıka¬ 
rılan II. numaralı cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1950 yılı 
ile 1965 yılları arasında 16 yıl boyunca Mayıs ayının izdiham günlerin¬ 
deki en fazla yaprak miktarının yıllık rekolteye oranı ortalaması % 
3,75 dir. 1958 yılında bu oran % 5,62 ye çıkmıştır. Bu cetvelde kayıtlı 
olmayan ve 1950 yılından önceki 1948 yılında ise söz konusu oran % 
6,49 gibi pek çok fazla bir seviyeye fırlamıştır. 

29 . Mayıs . 1965 
30 ,, ,, 
31 

Cetvel : II 

1950 - 1965 KAMPANYALARINDA MAYIS AYI SONUNA KADAR 

GELEN EN ÇOK YAPRAĞIN 

1 Günlük 1 Aylık 

Yıllar 
Miktarı 

Ton 

miktarının yıllık 
mahsule oranı 

% 

miktarının yıllık 
mahsule oranı 

% 

1950 28 3,16 32 

1951 31 2,14 31 

1952 52 2,77 29 
1953 80 3,51 34 

1954 100 3,11 33 

1955 150 2,75 38 
1956 271 3,87 43 

1957 352 3,20 35 

1958 808 5,62 45 
1959 864 4,69 38 

1960 1 521 5,86 45 

1961 1 076 4,44 43 
1962 1 344 3,58 42 

1963 2 164 4,75 31 

1964 1 331 2,93 40 
1965 2 259 3,76 45 

Ortalama 3,75 37,7 



Diğer memleketler çay fabrikalarının günlük kapasite hesabında 
günde 10-16 saat çalışmaya göre ele alman yıllık mahsulün % 1-1,5 
oranına göre fabrika kapasite ihtiyacımızı karşılamaya kalkarsak, Ma¬ 
yıs ayında görülen ve 16 yılın ortalaması olan % 3,75 oranındaki yap¬ 
rak baskınını karşılamamıza imkân olmaz. Bu takdirde bilfarz % 1,5 
kapasiteden fazla gelecek yapraklar % 3,75— % 1,5 — % 2,25 oranın¬ 
da fabrikalarda büyük bir yığıntı teşkil eder. Bu yığıntının yukarki 
kapasite imkânı dışında işlenip kaldırılabilmesi elbette imkânsız olur. 
Bu defa fabrikalar sür’atli ve gelişi güzel imalât yoluna saparlar, bu 
tarz aslında bir imalât tedbiri değildir. Fakat alelâde bir ot kurutması 
gibidir. Ve sonuç gayet kötü vasıflı mahsule gider. 

Mayıs ayının baskın devrelerinde acele ile işlenip kuru çay haline 
getirilen yapraklardan elde edilen çayın normal şartlarda işlenenlerle 
kalite mukayesesinin yapılması halinde değer bakımından çok düşük 
olduğu görülür. Böylece her yılın baskın devresinde kaybedilen kalite 
değeri çok büyük olur. 

Buna bir örnek olarak 1965 yılı Mayıs ayı ele alınabilir. Bu ayda 
bütün yaprak toplamı 26.899 tondur. Bu miktarın 22.000 tonu tam 
baskın günleri olan 15 günde gelmiştir. Diğer 14 günde de 4896 ton tes¬ 
lim alınmıştır. 15 günlük sıkışık devrenin her bir gününe düşen yaprak 
ortalaması 1455 tondur. Halbuki bu yılda işletmelerin forse kapasite 
toplamı kıyma yapmak suretiyle 850 tondan ibarettir. İşletmeler 15 
gün içinde ancak, kaliteden uzak kalarak kötü şartlarda, sadece alela¬ 
cele kurutma gayreti içinde çalışmak şartiyle 850 X 15 = 12.750 ton 
yaprağı işleyebilecek durumdadır, geri kalan 9251 ton kapasite fazlası 
yaprak çok kötü şartlarda sağda ve solda imalât sırasının gelmesini 
bekleyerek asıl vasfını kaybetmiştir. Bu sırada tedbir olarak sadece 3-4 
gün yerlerde bekleyen yapraklar kaldırılıp imalâta verilmiş bunun ye¬ 
rine de yeni gelen yapraklar doldurulmuştur. Forse ve gelişi güzel kıy¬ 
ma suretiyle işlenip kurutulan yapraklardan elde edilen kuru çay çok 
bozuk vasıfta olmakla beraber bu izdihamın ve sıkışıklığın baskı yü¬ 
zünden makinalarma ve dairelerin yıkanma ve temizlenmeleri müm¬ 
kün olmamış, her tarafı saran bakteri bulaşımı bu yaprakların ortadan 
kaldırılmasına kadar kalite üzerinde tahribatına devam ederek ayrıca 
bu bakımdan da bir zararın sirayet haline sebep olmuştur. 

Yukarıki hesapta nazari olarak görülen 1956 yılının kötü vasıflı 
çayı aslında 9251 ton yaprağa mahsus değildir, İzdihamın başladığı 13. 
Mayıs’tan itibaren ay sonuna kadar alman yaprakların hepsinede şa¬ 
mildir ki bunun toplamı 22.000 ton yapraktır. Bu yapraklardan 
yapılan kötü çay ise 6080 tondur. Bu çayların fiat ve değeri nor- 
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mal devre çaylarımıza nazaran düşüktür. Dünya çay fiatları müvace- 
hesinde kilosu 2-2,5 Liradan daha fazla fiat bulmaz. Normal şartlarda 
işlenen çaylarımızın kilosu ise 7-8 Lira değer alır. Kalite farkından do¬ 
ğan bir aylık zararımızın takribi bir hesabı yapılırsa; 

(7-2,5 — 4,5 beher kilo çaydaki kalite zararı olan 4,5 liranın 6080 
ton çayla çarpımı sonunda 27.760.000 Liralık bir zarar doğduğu görü¬ 
lür. 

Bu zarar doğrudan doğruya fabrika kapasitelerinin yetersizliğin¬ 
den doğmaktadır. Yeterli kapasiteye sahip olunsa bu zarar olmaz. 

Aslında işletmelerimizin 1965 yılındaki kapasite toplamı : 437 ton 
soldurma, 901,5 ton kıvırma ve 1.848 ton kurutmadan ibarettir. Sol¬ 
durmanın diğerlerinden çok yetersiz oluşu umumi kapasite üzerinde 
kötü etki yapmaktadır. Ve bu yetersizlik “Leeg-Cut,, yaprak kıyma ma- 
kinalariyle doldurulmak yoluna gidilmektedir. Yaprak kıyma suretiy¬ 
le yapılan imalât bizim şartlarımızda çok kötü olmaktadır. Yine yeter¬ 
sizlik sebebiyle yaprak kıyma makinalarınm çok kaim boyda kıymaya 
devam ettirilme zorunluğu ise kaliteyi büsbütün bozmakta ve çayın 
ham kalmasına sebeb olmaktadır. 

Görülüyor ki kapasite yetersizliği, soldurma ile kıvırma tesislerin¬ 
de çok fazla ve çok ahenksizdir. Çok acele ile ve mahsulü kurtarma en¬ 
dişesiyle, normal imalât şartlarının düşünülmesine imkân bulunmayan 
şartla içerisinde 8-10 yıl önce kurulmuş olan atelyelerin bu durumu 
bir türlü ıslah edilemiyerek yıllardanberi buralarda ve gayet fena şart¬ 
lar içerisinde imalâta devam edilmek zorunluğunda kalınmıştır. Mec¬ 
buren ve sadece yaş mahsulü kurutup çürümekten kurtarma endişesiy¬ 
le, kurutma makinalarınm arttırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki bir 
işletmede her safhaya ait kapasitenin birbirinin aynı ve denklik içinde 
olması şarttır. Soldurma ve kıvırma kapasitesinin arttırılması kurut¬ 
maya nazaran daha güç ve çok daha masraflıdır. Eldeki tahsisatın çok 
yetersiz olmasından ileri gelen bu durum bu yıla kadar devam edegel- 
miştir. 

16 yılın ortalaması olan 11 sayılı cetvelin incelenmesi de göste¬ 
riyor ki bizde baskın devre izdihamı, üzerinde önemle durulması gere¬ 
ken bir konu olarak ayakta durmaktadır. Bu cetvelde günlük en çok 
yaprak miktarının yıllık mahsule oranı ortalaması % 3,75 dir. Bu or¬ 
talamaya esas olarak fabrikalar kurmaya kalkarsak bugünkü tesislerin 
en az 3 mislini daha meydana getirmemiz gerekir. Bilfarz 3.75 nisbeti 
ele alınmış olsa 1965 yılında, % 3.75 oranına göre günde 2200 ton yap¬ 
rak işliyecek kapasiteye sahip olunması gerekirdi. Bu devrede geniş bir 
kapasite ise karşılanmiyacak kadar büyük bir yatırıma bağlı bulunur 
Ve hiç de iktisadi bir tarz olmaz, 



Görülüyor ki çay işletmelerimizin diğer memleketler çay fabrika¬ 
ları kapasitelerinin hesabında esas olarak alman yıllık mahsulün en 
çok % 1,5 oranına göre kurulması ve eksikliklerinin tamamlanması ha¬ 
linde dahi baskın devrede yine kalite imalât yapmak mümkün olamı- 
yacaktır. Aslında tamamen bize mahsus olan ve çay yetiştiricilerimizin, 
istedikleri zaman budama yapmalarında ve yaprak toplamalarında ser¬ 
bestliğe sahip olmalarından ve hiç bir kayda ve kuyuda tâbi olmıyarak 
istedikleri kadar çay bahçesi kurarak fabrikalara istedikleri zaman ve 
miktarda yaprak getirip teslim etme imkânına sahip olmalarından ile¬ 
ri gelen bu durum tamamen memleketimize mahsus bir haldir. 

Bu halin böyle devam ettirilmesi takdirinde yukarıda belirtilen 
kalite zararından başka randıman düşüklüğü ve yaprak çürütülmesi 
gibi zararların devam etmesi tabiidir. Nitekim III numaralı cetvelde 
görüleceği gibi çay istihsalinin başlangıcından beri bu hal devam etmiş 
gelmiştir. Sadece 1950 yılından sonra kısa bir devre için Mayıs ayı 
mahsulünün önemli düşüş kaydederek 1951 yılında % 31, 1952 yılında 
% 29 oranına kadar indiği görülmüştür. Aşağıdaki 1950 yılından ön¬ 
ceki miktar ve oranları gösterir cetvelden de anlaşılacağı gibi : 

Cetvel: III 

MAYIS AYI SONUNA KADAR GELEN YAPRAĞIN 

Miktarı Yıllık 
Yıllar Ton Mahsule oranı % 

1943 29,6 43,3 
1944 69,6 43,5 
1945 99,6 44,4 
1946 203,3 53,2 
1947 185,8 45,2 
1948 294,0 44,4 
1949 241,7 35,6 
1950 282,4 32,0 

1965 yılında % 45 olan yukarki oran 1946 yılında % 53,2 oranına 
kadar yükselmişken 1948 Sonbaharında uygulanmıya başlıyan bölge 
usulü budamanın ekseriyetle bu oran 1949 yılında % 35,6 ya, 1950 yı¬ 
lında % 32 ye 1952 yılında da % 29 a düşürülmüştür. Bu güzelnetice 
o zamanın Tarım Teşkilâtı ile Fabrika Teşkilâtı arasında kurulan an¬ 
laşmalı ve sıkı ve tamamen mahalli işbirliği sayesinde elde edilmiştir. 
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1955 Yılında bölge usulü budama terk edilmiş, bunun yerine her¬ 
kes kendisi çaylığını dörde bölsün ve her yıl dörtte birini budasın den¬ 
miş fakat müteakip 1956 yılı baskın devre mahsulünün derhal % 43 e 
çıktığı görülmüştür. 1957 de görülen hava şartlarının yarattığı % 35 
oranından sonra gelen oranlar % 38 ile °/o 43 arasında değişmiş ve en 
son 1965 yılma ait oran % 45 e fırlamıştır. 

Bizde baskın devre mahsulünün oran ortalamasının başka memle¬ 
ketlerden çok yüksek oluşu, istihsal alanının kontrolsüzlüğünden ileri 
gelen bir hâdisedir. Ve bugünkü kontrolsüzlüğün bir an önce çaresine 
bakılması en başta gelen problemdir. 

Baskını önlemek için iki çare vardır : 

1) Ya Fabrika kapasiteleri devam eden baskına göre hazırlanır. 

2) Veya üretim alanı kontrol ve disiplin altına alınır. 

Birinci şık imkânsız ve İktisadî olmıyan bir yoldur. En iyisi vakit 
kaybetmeden ve hiç değilse ikinci beş yıllık plân devresinde tahakkuk 
ettirilmek üzere üretim ve imalât alanında esaslı bazı tedbirlere baş 
vurmaktır. 

Tedbirler: 

Üretim alanına ait olanlar : 

1) Her yetiştiricinin sahip olduğu çay bahçesi (sahası ne olursa 
olsun) altıya bölünür. Ve pazar günü hariç haftanın her gününde bir 
bölümünü to plaması diğer bölümlere el sürmemesi sağlanır. 

2) Keza her yetiştiricinin sahip olduğu çay bahçesi 4 budama par¬ 
seline ayrılır ve her yıl parsellerden birisi budattırılır, diğerlerine el sü¬ 
rülmez. 

3) İkinci maddede yazılı olandan da daha iyi ve etkili olarak; her 
fabrikaya bağlı çay bölgeleri kendi aralarında 4 eşit bölüme ayrılır. Her 
yıl Sonbahardan başlayıp Mart sonuna kadar bu bölümlerden bir tane¬ 
si toplu halde budattırılır ve budanan bölümlerdeki çaylıklardan Mayıs 
ayında yaprak toplanmasına izin verilmez ancak filizlerin muayyen se¬ 
viyeye ulaşmasından sonra toplamaya müsaade edilir ki buda ancak 
Haziranda olur. 

4) Bundan böyle çay dikimini kontrol altına almak, izinsiz çay di- 
kimine müsaade etmemek, böylece hakiki çay sahasına ait hakiki ma¬ 
lûmat ve istatistiğe sahip olarak istihsal ve kapasite hesabi yapma ihl“ 
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kânını elde tutmak, yeni dikilecek çaylıkların nerelerde ve ne miktar 
olduğunu bilmek. 

5) Bölgelerde kuvvetli, yetkili, aktif ve etkili bir çay tarım teşkilâ¬ 
tı kurarak yetiştiricileri bu teşkilât eliyle ciddi bir kontrola ve eğitime 
tâbi tutmak, 

İmalât alanına ait olanlar : 

6) Mahsul vasfında olmıyan çay yapraklarını kat’i surette red et¬ 
mek ve kabul etmemek, politik ve idari etkilere bu noktada müsamaha 
göstermemek, 

7) Her fabrikada en az basit hangar ve sundurmalar altında yer¬ 
leştirilmek üzere 250 tonluk yaprak muhafaza tankları kurmak ve ka¬ 
pasite fazlası yaprakları bu tanklarda muhafaza ederek hiç değilse bu¬ 
güne kadar olduğu gibi, yerlerde ezilip çiğnenmelerine, kirlenmelerine 
güneşte kuruyup kavrulmalarına, yağmurda ıslanıp bozulmalarına 
meydan vermemek, 

8) Bugünkü çay atelyelerini, bulundukları yerlerde veya en yakın 
elverişli merkezlerde tam teşkilâtlı birer fabrika haline getirmek, 

8) Fabrikaların eksik olan soldurma dairelerini tamamlamak ve 
bunu kat raf sistemi yerine tekne usulü ile yapmak böylece fabrikanın 
soldurma gücünü ürettirmek, 

10) Baskın devre mahsulünü C.T.C. ve kısmen Rotorvane imalâtı 
yapmak suretiyle zamandan kazanmak ve işletme gücünü hızlandıra¬ 
rak arttırmak, 

11) Ve yıllık mahsulün % 2,5 oranına göre fabrika kapasitelerini 
arttırmak, 

Yeni teşkilâtın kuruluşu ile birlikte bu tedbirlerin uygulanması 
sayesinde baskın problemlerinin halli kabildir. Ve bu takdirde baskın 
devre günlerinde yaprak gelişinin yıllık yaprak istihsaline oranı % 2,5 
a düşebilir. Hal böyle olunca da bugünkü gibi % 3,75 ortalamasına 
göre değil fakat % 2,5 ortalamasına göre fabrika tesisleri kurmak ve 
kapasite hesabı yapmak imkân dahiline girer. Yukarda sayılan tedbir¬ 
lere baş vurmamız ve % 2,5 esasına göre fabrikalarımızı hazırlamamız 
halinde baskın derdinden kurtularak kalite imalât yapmamız kabil 
olur. 

Mevcut Kapasite: 
Bundan önceki beş yıllık plân devresi içinde Ve bü devreden de öfl- 
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ce çay fabrikalarımız önemli bir kapasite yetersizliği içinde çalışmışlar 
dır. Fabrika ve atelyeler kapasitelerini gösterir. IV. numaralı cetvelin 
tetkikinden de anlaşılacağı gibi şimdiye kadar geçen devreler içerisin¬ 
de kalite imalât yapılamamasının sebebi bu yetersizlik olmuş ve Türk 
çayının kalite problemi yıllar boyunca halledilemiyerek olduğu gibi 
kalmıştır. 

Cetvel: IV 

Yıllar 

istihsali 

Yaprak 
Ton 

İhtiyaç 
kapasite 

Ton 

Yaprak kıyma 
suretiyle 

mevcut forse 
kapasite 

Ton 

Kapasite 
Açığı 
Ton 

Kapasite 
açığını 

kapatmak için 
eksik olan 

60 tonluk 

fabrika adedi 

1962 37,540 938 605 333 5 
1963 45,574 1 138 700 442 7 
1964 45,320 1 123 700 423 7 
1965 59,800 1 495 850 645 10 

Yukarıdaki cetvelde kayıtlı kapasiteler sadece kurutma ve yaprak 
kıyma gücüne göre hesap edilmiş forse kapasitedir. Aslında çay yap¬ 
raklarının kaliteli bir mahsul haline getirilebilmesi için : 

1) İyi ve yeterli derecede soldurmaya 

2) Yeterli derecede ve çok iyi kıvırmaya 

Bu proseslerden sonra iyi bir fermentasyona ve usulünde kurutma¬ 
ya ve tam bir tasnife tâbi tutulmaya ihtiyaç vardır. 

Halbuki geçen yıllarda olduğu gibi gelecek 1967 yılında da çay iş¬ 
letmelerinde : 

1 — Soldurma tesisleri çok yetersizdir. 

2 — Kıvırma makineleri presleri noksandır. Ve kıvırmay ayarıyan 
göbek ve bıçaklara sahip değildir. Bu yüzden yaprak hücreleri iyice sı¬ 
kılıp parçalanamaz ve iyi bir kıvırma yapılamaz. 

İmalât prensibi ve yeni fabrika tipi: 

Dünyanın belli başlı çay Endüstrisi memleketleri olan Hindistan, 
Seylân ve Afrika’da son yıllarda imâl metotlarında vukua gelen bazı 
gelişmeler ve bunların meydana getirdiği yeniliklerin şartlarımıza uy¬ 
gun olanlarının bizde de uygulanması lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 
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Dünya çaycılığında görülen bu gelişmeler ve yeniliklere uygun ola¬ 
rak şartlarımıza uygun olabilecek imalât metodunun araştırması ya¬ 
pılmış ve 1963 kampanyasından beri Rize’de bu maksatla yapılan çeşit¬ 
li metot denemeleri sonuçlarına uygun olarak imalât prensibimizin 
aşağıdaki gibi tesbiti uygun bulunmuştur. 

1 — Kat sistemi ve raf sistemi (Orthodox) soldurma pahalı, kül¬ 
fetli ve el emeğine fazla ihtiyaç gösterdiğinden bunun yerine daha pra¬ 
tik olan Trough = Tekne sistemi uygulamak, (Bu bahis daha önceki 
bölümünde münakaşa edilmiştir.) 

2 — Elimizde mevcut bulunan kıvırma makinalarmdan azami de¬ 

recede faydalanabilmek için bunları pres, göbek ve parçalama bıçakları 
ile en kısa zamanda tamamlıyarak randımanlarını yükseltmek ve hüc¬ 
re parçalamasına yarıyan bu tertibatları yaptıktan sonra Seylân’da ve 
Darjeeling de olduğu gibi 20-30 dakika süren 4-6 defa tekrarlanan 
orthodox kıvırma usulünün islâh edilmesini uygulamak. 

3 — Bir taraftan da M.K.E.K. Fabrikalarında modele göre C.T.C. 
Makinası yaptırarak her fabrikayı Tendom sistemde ikişer çift C.T.C. 
ile teçhiz ederek ve böylece baskın devrede kıvırma ile karışık C.T.C. 
imalâtı yapmak ve C.T.C. imalâtını yaprak durumu müsait olduğu dev¬ 
relerde uygulamak suretiyle C.T.C. çay istihsalimizin oranını tedricen 
arttırmak ve böylece imalât kalitesi seviyesini yükseltmek. 

4 — Aynı maksatla atelyelerimizde de birer çift C.T.C. makinası 
kurmak. 

5 — Bu arada Rotorvane imalâtının bizde de C.T.C. ile karışık olan 
uygulanmasının imkânlarını araştırmak ve böylece ileride orthodox 
soldurmadan tekne soldurmaya geçildiği gibi, daha az el emeğine ihti¬ 
yaç gösteren, renkli ve buruk vasıfta çay veren, kıvırma gücünü artı¬ 
ran, zamandan tasarruf sağlayan ve el emeğine az ihtiyaç gösteren ye¬ 
ni tarz imalât metodunun işletmelerimizde uygulanmasını tedricen ve 
imkânlarımız nisbetinde geliştirmek. 

Bu maksatla mevcut fabrikalara birer adet Rotorvane kurulması, 
baskın devrede sür’atli imalât vasfından faydalanılması ve belirli za¬ 
manlarda da roto imalâtı çay istihsal ederek harmanlarımıza karıştır¬ 
mak maksadiyle hazırlık yapılması, 

C.T.C. Makinasının M.K.E.K. Fabrikalarında imali mümkün görül¬ 
mektedir. Rotovanenin imalide mümkün ise de Türkiye için patent 
yasaklaması vardır. Evvelâ bu meselenin halli sonra da mahallen yap¬ 
tırılması çaresine bakılması doğru olur. 
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6 — Fermantasyon dairelerinin tedricen yeni usul fermantasyon 
tekneleri ve Mist chamberlerle donatılarak fermantasyon şartlarının 
sağlanması. 

7 — Kurutma fırınlarında is ve duman kirliliğini giderebilmek için 
Feul oil yakmak ve buna ait tadilâtı tamamlamak. 

Bir taraftan da tıpkı rotorvane gibi Hindistan çay araştırma 
istasyonunda geliştirilen ve yakında satışa çıkarılacak olan fermantas¬ 
yon ve kurutma kombinesinden bir model getirerek denemelerini yap¬ 
mak ve bu modele göre memlekette bu tip kombinenin imali çaresine 
bakmak. 

Bu kombinenin kurutma kısmına sıcak hava üstten girip alttan 
çıkar. Bu sayede eski tipteki makinalarda görülen haşlama hâdisesi ol¬ 
maz. Bundan başka yeni makinada kurutma tablaları daha geniş ka¬ 
pasitesi daha fazladır. Randıman daha yüksek ve emindir. Fermantas¬ 
yon işi otomatik olarak ayarlanır, fermantasyonu tamamlanan çay 
doğruca kurutma makinasma kendiliğinden sevk edilir. Son yılın önem¬ 
li bir değişikliği olan bu kombinenin çay sanayiimiz için üzerinde du¬ 
rulacak bir örnek olduğuna şüphe yoktur. Bunun gibi Tocklai araştır¬ 
ma istasyonunda devam etmekte olan mütemadi sistem kıvırma maki- 
nasma ait deneme ve uygulama sonuçlarını izlemek ve bunların uygu¬ 
lama alanında tutulan ve yayılan modellerini memlekete aktarmak su¬ 
retiyle bu yeniliklerden faydalanmak gerekir. 

8 — Tasnif prensibimiz şöylece özetlenebilir : 

a) Beynelmilel çay tasnif standardına uygun tasnif yapmak, 
b) Fibre Fluff ve sınıf harici kısımlardan tamamen temizlenmek, 
c) Yabancı maddelerden tamamen temizlemek, 
d) Fabrikaları bu nitelikte günlük kapasite gücüne çıkarmak ve 

tasnifi günlük yapmak. 

9 — Alım yerlerinde çay yapraklarını bekletmeden fabrikalara ta¬ 
şımak, ertesi güne kalmalarına kat’iyen müsaade etmemek, 

10 — Yaprakların taşıma esnasında bozulmaması ve kızışmaması 
için delikli sandıklar kullanmak ve bu sandıklara yapraklan bastırma¬ 
dan gevşekçe doldurmak ve ezilmelerine meydan vermeden fabrikalara 
ulaştırmak. 

11 — Fabrikalara gelen yaprakları bugünkü gibi yerlerde değil de 
yaprak tankların aboşaltarak kirlenmelerinin ve kızışmalarının önüne 
geçmek ve icabında bir kaç gün iyi şartlarda bekletebilmek. 
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12 — Her fabrikaya ihtiyacı kadar 500-800 tonluk kuru çay deposu 
yapmak. 

Yeni Fabrika Tipi: 

Tekne sistemi soldurmanın dünya çay memleketlerinde uygulan¬ 
maya başladığı 1960 yılmdanberi çay sahalarında yeniden kurmakta 
olduğumuz, Hopa, Arhavi, Fındıklı, kalkandere, Ortapazar, Sürmene 
Fabrikaları yeni sistem soldurmaya göre tek kat ve bir kısımda asma 
kat olarak düzenlenmiştir. Yine bu devre içinde kurulan ve Çayeli 
Fabrikasının genişletilmesini hedef tutan Çayeli ek fabrika binası ise 
eskisine denk ve onun bir benzeri olarak tamamlanmıştır. 

Orthodox soldurma sisteminin bizde terk edilmemesinden sonra 

hasıl olan bu yeni durum sebebile fabrikaların 4-5 katlı yapılmasına 
ihtiyaç kalmamıştır. 

Yeni tip fabrikalarda gözönünde tutulacak en önemli nokta; Yap¬ 
rakların mümkün olduğu kadar el emeği külfetine ihtiyaç göstermeden 
proseslerde yer değiştirmelerini aktarma, boşaltma, doldurmalarım 
sağlamak olmalıdır. 

Bu aktarılmalarda konveyor ve transportör kullanılması düşünül¬ 
mekle beraber, İşletme zincirine girecek halkalarda herhangi bir yer 
kaybına ve tıkanıklığa meydan vermiyecek şekilde, daha çok yukardan 
aşağıya indirme ve akıtma tarzında şunlardan faydalanma yolu araş¬ 
tırılmalıdır. 

Bu tarzda bir örnek olmak üzere yeni fabrikaların işletme zinciri 
şöyle kurulabilir : 

1 — Alım yerlerinden gelen yaprak sandıkları bugünkü gibi eleva- 
törlerie fabrikanın en üst katma çıkarılarak bu katta sıralanacak olan 
yaprak tanklarına boşaltılır. Bu takdirde fabrika 3 katlı olur. Yaprak¬ 
ların tanklara konmaması halinde 3 katlı olur. Yaprakların tanklara 
konmaması halinde 3. ncü kattaki zemine dökülerek yığılması icabeder. 

2 — İmalât sırası gelen yapraklar bu kattan ikinci kata yerleştiri¬ 
lecek olan soldurma tekneleri içine bir şut vasıtasiyle akıtılarak doldu¬ 
rulur. 

3 — Soldurması tamamlanan yapraklar teknelerden boşaltılarak 
yine bir şut vasıtasiyle zemin kattaki kıvırma makinaları içine aktarı¬ 
lır. 

4 — Zemin katta kıvırma işinin tamam olabilmesi için müteaddit 
defalar makinalardan kalburlara ve sonra tekrar makinalara taşıma 
işleri kovetör veya transportürlerle kolay kolay yapılamaz. Ancak ara- 
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da bazı boşaltma veya doldurmada gezici bir transportör kullanılabilir¬ 
se de bu maksada kâfi gelmez. 

Buna bir çare olarak, zemin kat bir asma katla ve yarım asma kat 
şeklinde bölünerek birinci kıvırma asma katta yapıldıktan sonra, İkin¬ 
cinin zemin katta yapılması, üçüncü kıvırma için bir tranportörden 
faydalanarak yine asma kattaki kıvırma makinalarına sevk edilmesi 
ve böylece birbirini takibeden bir zincir kurulması ve mümkün olduğu 
kadar otomasyona gidilmesi faydalı olur. 

5 — Diğer bir alternatif olarak, Fabrikalar zemin kat ve onun üs¬ 
tünde bir kat halinde yapılır. Ve zemin katta bir önceki gibi yarım as¬ 
ma kata bir gurup kıvırma makinası yerleştirilir. Ve 4. ncü maddedeki 
gibi çalışılır. Zemin katın üstündeki 1. nci kata soldurma tekneleri yer¬ 
leştirilir. Ve bu kata aşağıdan veya yanlardan yaprak besleme suretiy¬ 
le zincir kurulur ki bu takdirde aşağıda veya yanlarda birer yaprak 
depolama yeri bulunması icabeder. 

Fabrikanın bir zemin kat ve üste iki kat yapılması halinde : 
a) Kıvırma dairesinin üstüne rastlayan zemin katın asma katla 

birlikte altı metre yükseklikte yapılması, 
b) İkinci katın soldurma katı olarak 2,5 metre yükseklikte, 
c) Üçüncü katın yaprak yeri olarak 2,5 metre yükseklikte ve bi¬ 

rinci katlarla ikinci katların kenarlarına duvar ve pencere yapılmıya- 
rak açık bırakılması, sadece kenarlarda birer korkuluk bulundurulması, 
böylece yaprak soldurma ve toplamaya yararlı şartların sağlanması, 

d) Fabrika boyunca kurutma ve tasnif dairelerinin sıraya girecek 
olan kısımlarının ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılması ve tasnif 
kısmının aynı sebeple bir kaç asma katlı olması, 

Yeteri kadar düz bir araziyi çay bölgesinde bulabilme zorluğu gö- 
zönünde tutulursa bir kaç katlı fabrika şeklinin bizim şartlarımıza uy¬ 
gun bir tip olabileceği üzerinde durulması ve bir fabrika işletme sahası 
için lüzumlu bulunan binanın tek katlı mı yoksa çift katlı mı yapılma¬ 
sı halinde daha İktisadî olacağının da dikkate alınması faydalı olur. 

İçilmeye elverişli olmayan çay sapları, çöp ve kart yaprak kırıkları 
ile tozlarından Kafein istihsali: 

Yan ürün tesisi : 

Çay fabrikalarında imalât ve tasnif sonunda ve çay paketleme atel- 
yelerinde harman ve paketleme sırasında mühim miktarda, içilmeye 
elverişli olmayan çay sapları ile çöpler, kırık ve tozlar birikmektedir. 
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Çay harmanlarına karıştırılması doğru olmayan ve hiç bir zaman 
çay olarak kıymetlendirilmesi mümkün olmayan bu gibi parçalar ve 
tozlar, kampanya sonunda denize dökülmek veya fırınlarda yakılmak 
suretile imha edilmektedir. 

Aslında çayın işe yaramıyan kısımları % 1-1,5 nisbetinde ka¬ 
fein ihtiva eder. Ve çay sanayii memleketlerinde bunlardan kafein is¬ 
tihsal edilmek suretiyle faydalanılır. îşe yaramıyan sap, çöp ve kart 
yaprak kırıkları ile tozları, Bizim Fabrikalarımızda umumi yıllık kuru 
çay istihsalinin % 4 - % 6 nisbetinde tekabül edecek miktarda olmak¬ 
tadır. Buna göre 1966 yılında en az 600 ton işe yaramıyan kısım topla¬ 
nacak ve bu miktar gelecek yıllarda istihsal nisbetinde faydalaşacaktır. 

5 yıllık plân sonunda istihsali beklenen 25.000 ton kuru çayın or¬ 
talama olarak 1000 ton kadar işe yaramıyan parçaları çıkacaktır. Or¬ 
talama % 1 kafein verebilecek oln bu parçalardan ise, en az 10.000 ki¬ 
lo kafein elde edilebilecektir. 

Kafein, tababette ilâç olarak kullanılır. Bundan başka “Co-Co- 
COla,, gibi serinletici şuruplar içerisine katılmak suretiyle Ticaretde de 
aranan kıymetli bir maddedir. Serinletici, dinlendirici ve uyarıcı has¬ 
sası dolayısiyle muayyen nisbet dahilinde içine karıştırılan şuruplara 
veya içkilere makbul bir vasıf kazandırır. 

Memleketimizde hem ilâç sanayii ve hem de “Co-Co-Cola„ ve 
“Pepsi Cola,, ve buna benzer soğuk şurup ve içkilerin sarfiyatı ve imali 
genişlemekte olduğuna göre kafein’e olan ihtiyaç da artmaktadır. 

Elde mevcut olan ve işe yaramıyan çay parçalarından kafein istih¬ 
sal etmek üzere Rize’deki fabrikalarımızdan birisinin bir köşesine bir 
kafein ((EXTRAKTÖR,, ü kurulması uygun bulunmuş ve 10 ton 
yıllık kapasiteli bir “EXTRAKTOR„ cihazı için tahminen 1. Milyon li¬ 
ralık bir yatırıma ihtiyaç görülmüştür. 

Yılda ortalama olarak 8000 kilo kafein istihsal edileceğine göre, 
beher kilo kafeinin Avrupa’daki Fab. kilo fiatı 4 dolardan, Türkiye’deki 
asgarî satış bedeli 75 lira tutmaktadır. Bu suretle bir yılda istihsal olu¬ 
nacak 10.000 kilo kafein ile memlekete 10.000 kg. X 4 dolar = 40.000 
dolarlık döviz tasarrufu kazandırılacaktır. 

İşe yaramıyan kısımlardan istihsal olunacak 40.000 Dolarlık gelir 
ile de çay işletmelerinin gelir kısmının arttırılması imkân dahiline gi¬ 
recektir. Kafein istihsali kampanya sonunda ve kış devresinde yapıla¬ 
cağından, bu işi fabrikanın daimi personelinden faydalanmak suretiyle 
yürütmek ve böylece 1.000.000 liralık bir yatırımı 3-4 yıl gibi kısa bir 
zamanda amorti etmek mümkün görülür ve böylece bugün heder edilp- 
gelmekte olan artıklar millî bir servet olarak değerlendirilir. 
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III — StNAÎ İSTİHSAL 

1 — Sınaî istihsal tekniği 

İyi bir çay yapabilmenin ilk şartı, taze ve körpe vasıfta yaprağa 
sahip olmaktır. Zira çay yapraklarında çayın öz hassası olan “Catechi- 
ne,, ve “Cafein,, ile diğer elemanlar yukarıdan aşağıya doğru en yük¬ 
sekten başlayarak sıra ile azalır. Bu sebeple kart ve sert yapraklardan 
iyi çay yapılmaz. 

Çayın imâl safhaları aslında 4 kısma ayrılır. Fakat buna ek ve bu 
amelyelerin devamı olan diğer iki safhanın da ilâvesi ile 6 safhadan 
ibaret olur. Ve şöyle sıralanır. 

1 — Soldurma 

2 — Kıvırma 

3 — Fermantasyon 
4 — Kurutma 

5 — Tasnif 

6 — Ambalâj 

Bunlardan tasnif ve ambalâj çayın imâl olunduktan sonra so¬ 
nuncu safhasını teşkil eder. 

1) Soldurma: 

Bahçelerden toplanan yaprakların, ezilip kırılmasına meydan ver¬ 
meden fabrikalara ulaştırılması gözönüııde tutulacak başlıca noktadır. 
Kırılan, ezilen veya kirlenen, nakil esnasında kızışan veya haddinden 
fazla bekletilen yapraklardan iyi çay yapılmaz. Çay yapraklarının 
mümkün olan kısa zamanda soldurmaya konması gerekir. 

Soldurma işi ya kerevetlere serilerek veya soldurma teknelerine 
konarak yapılır. Soldurmanın sıcak hava veya tabii hava ceryanı ile 
yapılması da mümkündür. Her iki tarzda da fabrikaların üst tarafın¬ 
daki veya bir kenarındaki soldurma dairelerinde bulunan Jut veya ken¬ 
dir bezlerinin 14-15 santimetre aralıklarla gerilen birer metre genişli- 
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ğindeki kerevetlere yapraklar beher metre kareye 500 gr. hesabiyle se¬ 
rilir. Kenar pencerelerden giren veya açık kenarlı sundurma ve han¬ 
garlarda ceryan eden hava etkisiyle bu yapraklar solmaya başlar. Ve 
% 25 ilâ % 45 oranında suyu uçtuğunda soldurma tamamlanmış, kı¬ 
vırma zamanı gelmiş sayılır. 

SOLDURMADAN MAKSAT; yaprağın bünyesinde bulunan suyun 
bir kısmının belirli oranda uçurulmasıdır. Bu maksatla kullanılacak 
sıcak hava ceryamnın 32 C° dereceyi aşmaması gerekir. Ve hatta sıcak 
havanın bu deereceden daha aşağıda bulundurulması faydalı olur. 
Orthodox sistemde soldurmanın uzun sürmesine mukabil tekne siste¬ 
minde bu müddet çok kısa 5-6 saate iner. İyi şartlarda yapılan soldur¬ 
ma esnasında yaprak bünyesindeki elemanların bir kısmı değişime 
uğrayarak kaliteye olumlu etki yapar. Fakat bu değişimin fazla müd¬ 
det bekletilmesinden ileri gelmesi halinde kalite zarar görür. Bu ba¬ 
kımdan soldurma müddetinin ayarlanması bilgi ve tecrübe isteyen bir 
iştir. İyi şartlarda soldurulmuş olan yapraklar, kolayca bükülmeye ve 
kıvrılmaya elverişli hale gelir. Solmuş bir yaprağın sap kısmı, iki par¬ 
mak arasında büküldüğünde kırılmayacak derecede elastikiyet kaza¬ 
nır. 

Soldurmanın diğer bir maksadı da; bu safhadan sonra gelecek kı¬ 
vırma işini kolaylaştırmaktır. 

Yaprak Muhafaza Tankları: 

Altından hafif ve tabiî hava ceryanı verilen 1,80 m. ve 18-20 m. eba¬ 
dında ve 70 Cm. derinlikte yaprak doldurma deposu tahtadan yapılıp 
yaprak doldurma yerinin altı kaim tel kafesle kapatılan yaprak muha¬ 
faza tankları bizim şartlarımızda baskın devre yapraklarını bir müddet 
muhafaza etmek için elverişli bir vasıta olur. 18-20 metre boyunda ve 
1.80 m. genişliğinde ve 70 Cm. yaprak deposu derinliğinde olan bir tank 
5 ton yaş yaprağını rahatlıkla muhafaza edebilir. 

Yaprakların tanklarda muhafaza müddeti isteğe bağlı olur. Bu 
tanklar yerden yüksek, etrafları çevrilmiş, üstleri geniş ve yağmur te¬ 
sirinden korunan bir çatı ile örtülmüş ve fakat çatının kenarları açık 
olduğu halde, bizim için en iyi yaprak muhafaza vasıtası olur. Ve bas¬ 
kın devrelerde fazla yapraklan en iyi şartlarda tutmaya yarar. 

Yaprak muhafaza tanklarına konan yapraklar sıkı basılmamak 
şartiyle, alttan çalışan küçük bir vantilatörün yukarıya doğru üfler de¬ 
recede sevk ettiği serin hava sayesinde dış havanın gölgedeki sıcaklı¬ 
ğından dört derece daha düşük bir ortamda bulunur. Buna mukabil 
solma olmaz. Bu yapraklar imalât sırası gelince soldurma teknelerine 
nakledilir. 
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Yaprak muhafaza tankları hem yaprakların bir müddet muhafa¬ 
zasına yarar hemde bir nevi ve en iyi yaprak anbarı azifesini görür. 
Binadan faydalanma bakımından tankların ahşap bir çatı altında üst 
üste iki kat şeklinde dizilmeleri mümkündür. Yaprak tanklarına veri¬ 
len üfler derecedeki serin havanın üst taraftan verilmesi şekli muhafa¬ 
zaya yardımcı ve alt tarafta hafif solmadan mütevellit ince bir yaprak 
tabakasının kafes deliklerine yapışarak tıkamaması bakımından fay¬ 
dalı görülmektedir. 

Soldurma Tesisleri: 

Çayda uygulanan başlıca dört soldurma usulü şunlardır : 

1 — (Chung) Sistem soldurma, açık hangar altında dış hava ile 
yapılır. 

2 — Orthodox soldurma : Bölmelerde kapalı raflar üzerinde sıcak 
hava ceryanı ile yapılır. 

3 — “Trough,, Tekne sistemi doldurma 
4 — Tünel sistemi soldurma 

Bunlardan birincisi sıcak yaz günlerinde ve yalnız sıcak iklimlerde 
istifadeli olmaktadır. Daha ziyade Assam ve Dooars ile Doğu Pakistan 
bölgelerinde bu sistem soldurma hangarları kullanılır. Bizim iklim 
şartlarımız açık hava soldurmasını geciktirdiğinden bize elverişli de¬ 
ğildir. 

Orthodox sistem soldurma ekseriya kapalı dairelerde üst üste ko¬ 
nan i ut bezi raflar üzerine yaprakların beher metre kareye yarım kilo 
serilmesi suretiyle yapılır ve sıcak hava ceriyanma tâbi tutulur. Bu sis¬ 
temde yapraklar 14-18 saatte solarlar, jut bezi yerine çok seyrek do¬ 
kunmuş naylon bezler veya tenteneler son zamanlarda Seylân Fabri¬ 
kalarında rağbet bulmuştur. Naylon bezler üstüne metre kareye 750 
Grm. yaprak serilmekte ve soldurma müddeti bir kaç saat daha erken 
olmaktadır. 

Tekne veya tünel sistemi soldurmayla 5-6 saatte soldurma yapıla¬ 
bilmektedir. Tünel sistemi rağbet bulmamıştır. Tekne sistemi başarılı 
olmuş ve süratle yayılmıştır. Yerden, işçilikten ve zamandan tasarruf 
sağlayan tekne soldurması, çay endüstrisinde son yıllarda görülen en 
önemli bir yeniliktir. Bizde de bu sistemin uygulanmasına başlanmış¬ 
tır. Bundan böyle eski ve yeni işletmelerin ve yeni kurulacak fabrika¬ 
ların soldurma tekneleriyle donatılması ve bu teknelerin merkezi ısıtı¬ 
cılara bağlanarak çalıştırılması en doğrusudur. 
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Tekne sistemi soldurma sayesinde orthodox sistemine nazaran 
ayni sahada beş buçuk defa daha fazla yaprak soldurmak mümkün ol¬ 
maktadır. Bina yatırımı bakımından önemli olan bu farktan başka iş¬ 
çilik tasarrufu da çok büyüktür. 

Orthodox sisteminde bir metre kare sahada 24 saatte ortalama 

İS kilo yaprak soldurmasına mukabil tekne sistemde; 100 kilo yaprak 
soldurulmaktadır. Bundan başka orthodox soldurmada yaprakların 
üst katlara taşınması, raf aralarına muayyen miktarlarda dökülerek 
yığılması, daha sonra bunların jut bezlerinden yapılma raflara elle 
seyrek vaziyette serilmesi ve solduktan sonra tekrar toplanması gibi 
işler çok fazla el emeğine ihtiyaç gösterir. 

Tekne sistemde ise; 1,80 metre genişliğinde, 18-20 metre boyunda 
ve 25 Cm. derinliğinde yaprak doldurma sahası olan ve bu sahanın al¬ 
tı kalın tel kafesle kapatılan ve bu tel kafesin üzerine serilen seyrek 
dokumalı jut bezleri üzerine 20-25 Cm. kalınlıkta olmak üzere dolduru¬ 
lan çay yaprakları bu teknenin altından veya üstünden verilen 30-32 
santigrat sıcaklıktaki hava cereyanı vasıtasiyle 5-6 saatte soldurulmak- 
tadır. Bu müddetin ortasında yalnız bir defa teknedeki yapraklar ka¬ 
rıştırılmak suretiyle alt üst edilir. Ve böylece soldurmada yeknesaklık 
sağlanır. Solan yapraklar tekneden jut beziyle beraber kolaylıkla kal¬ 
dırılıp toplanır. Ve derhal kıvırma dairesine sevkedilir. Tekne sistemi 
soldurmada işçilik asgariye düşmüştür. Tünel sisteminin tutulmama- 
sının sebebi ise, bu sistemde yine el emeğine ihtiyaç gösteren kerevet¬ 
lerin çok sayıda mevcut oluşu ve bunlar üzerine yaprakların elle seri¬ 
lip tekrar toplanması külfetidir. 

2 — Kıvırma: 

Kıvırmadan maksat; 

a) Yaprak hücresini patlatarak hücre özsuyunu dışarıya çıkar¬ 
mak ve öz su içindeki fermantasyona elverişli Catechine ve fermantas¬ 
yona yardımcı anzimin hava ile temasını sağlamaktır. 

b) Bir taraftan da yaprakların bükülüp kıvrılarak sıkı sıkıya sa¬ 
rılmaları ve böylece istenilen şekle girmeleri ve boylarının küçültülme¬ 
si sağlanmış olur. 

Kıvırma işi: 
1 — Kıvırma makinalari 

2 — Yaprak parçalama ve sıkma makinaiarı 
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3 — Veya bu yaprakları ezme, delme yolma ve yıpratma makinala- 
rı vasıtasiyle yapılır. Eski Çin’de torbalara konarak oğuşturulmak veya 
iki avuç içine alınarak avuçlar arasında karşılıklı ters hareketle yuvar¬ 
lanmak ve sıkılmak suretiyle yapılan kıvırma işi bugün buna mahsus 
olan çeşitli kıvırma makina ve cihazları ile yapılmaktadır. Bugünkü 
kıvırma makinaları : Silindirli kıvırma makinası, C.T.C. ve Rotorvane 
olmak üzere başlıca üç çeşittir. Ayrıca “Legg-cut,, tabir edilen yaprak¬ 
ları incecik kıyan bir makina var ise de bu sonuncu tarz rağbet bulma¬ 
mıştır. 

Halen 3. Kıvırma tarzı vardır: 

1 — Orthodox kıvırma tarzı 

2 — C.T.C. kıvırma tarzı 

3 — Rotorvane kıvırma tarzı 

Orthodox kıvırma: 

Bu tarzda solmuş yapraklar özel kıvırma makinalarında 3-6 defa 
kıvırma ameliyesine tâbi tutulurlar. Her kıvırma 20 dakika ile 40 da¬ 
kika arasında değişir. Ve her kıvırma arasında kalburlama vardır. Ort- 
hodox kıvırma 2-2,5 saat sürer ve her defasında makinalardan kal¬ 
burlara, kalburlardan makinalara aktarma, doldurup boşaltma gibi iş¬ 
ler epey vakit alır ve el emeğine ihtiyaç gösterir. 

Her kıvırma arasında 4 veya 5 numaralı kalburdan geçirilen yap¬ 
rakların kalburun altına düşenleri tekrar kıvrılmaya lüzum kalmadan 
fermantasyon dairesine götürülür. Kalbur üstünde kalanlar ise bu 
ameliyenin sonuna kadar ve kıvırma esnasında yukarıdan pres tatbik 
etmek suretiyle kıvrılmalarına devam olunur. 

Kıvırma dairesinin otamasyonu fazla bir yatırım icabettirdiğin- 
den Hindistan, Seylân ve Afrika çay bölgesinde pratikte yer almamış¬ 
tır. Fakat S. Rusya Çay Fabrikalarında otamasyon problemi hal edilme 
yoluna girmiştir. Orthodox kıvırma Seylân’da halen rağbettedir. Hin¬ 
distan’ın Darjeeling bölgesinde ve Güney Hindistan’ın dağ kesimlerin¬ 
de orthodox kıvırma henüz terk edilmemiştir. Bunun iki sebebi var¬ 
dır. Birinci ve başlıca sebep istihsal sahaları ve istihsal miktarları be¬ 
lirli olan çay fabrikalarında ihtiyaçlarına yetecek kadar kıvırma maki- 
halarinm mevcut olmasıdır. Diğer sebepte dağ bölgelerinde teşekkül 
eden Aromanın orthodox sistem kıvırmada başka bir tarzda kaybedi¬ 
leceği endişesidir. Bir diğer sebepte alışkanlık ve değişikliğe lüzum gö¬ 
rülmemesidir. 
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Assam ve Dooars çay bölgelerinde ve hatta Afrika çay sahalarında 
ise, yeni sistem tabir olunan C.T.C. ve Rotorvane tarzı kıvırma rağbet 
bulmuştur. Buralarda orthodox soldurma ve kıvırma tatbikatı çok 
azalmıştır, buna mukabil C.T.C. ve rotorvane imalât çok artmıştır. 

Orthodox kıvırma tarzında makina kapasitesine ait birim değeri 
düşük olur. Bir büyük boy kıvırma makinasmın kapasitesi ortalama 
olarak günde 2500 kilo yapraktır. Ve bu makine müteaddit kıvırma 
safhaları içerisinde kendine düşen payı karşılar. Umumiyetle 4-5 kı
vırma makinasma 6 kademlik bir kurutma makinası hesap edilir. 

C.T.C ve Rotorvane : 

Kıvırma işini kısaltan C.T.C. ve Rotorvane makinaları yine ayni 
maksat için kullanılır. Bu tarzda kalem çay yerine kırık ve ince çay el-
deedilir.Bunlarla yapılan imalât ya kıvırma makinaları ile müşterek 
olarak veya C.T.C. ve Rotorvane makinalarmın birlik halde çalıştırıl
ması ile yapılır. Kıvırma makinaları ile müşterek çalıştırılması halinde 
birinci kıvırma makinaları ile yapılır, bundan sonrakiler birer defa ve
ya ikişer defa olmak üzere C.T.C. veya Rotorvaneden geçirilmek sure
tiyle kıvırma işi tamamlanır. C.T.C. ve Rotorvane imalâtı orthodox 
kıvırmaya nazaran daha çabuk zamanda en çok 45-60 dakikada ta
mamlanır. Kıvırma makinası kullanılmaması halinde ise kıvırma müd
deti yarım saatte bitirilir. 

Bu tarz yeni metod son yıllarda geliştirilmiştir. Hindistan ile Af
rika bölgelerinde geniş sahada rağbet bulmuştur. Bizde de bu tarz kı
vırmanın uygulanması ve bilhassa kıvırma makinaları ile C.T.C. nin 
birlikte kullanılması iyi netice vermiştir. Böylece imalâtta sür’at kaza
nılması ve kıvırma kapasitesinin arttırılması mümkün olmaktadır. 

C.T.C. Tarzı: 

Solmuş yapraklar evvelâ 20-30 dakika müddetle kıvırma makina-
smda bir defa kıvrılır, sonra kalburlanır, ince çaylar fermantasyona 
gider, birinci kalbur altından düşen bu çaylar ince ve körpe yaprakları 
ve tepe tomurcuğunu zengin nisbette taşıdığından en makbul çayı ve
rir. Kalburdan artan çaylar iki defa C.T.C. makinasmdan geçirilir. Ve 
tekrar kalbura verilir. İnceler ikinci derecede bir çay olarak fermantas
yona gider kalınlar üçüncü defa C.T.C. den geçirilmek suretiyle proses 
tamamlanır. 

C.T.C. makinasmın (Büyük boy) bir saatteki normal kapasitesi 
3000 Klgm. yapraktır. Ayni yaprak üç defa C.T.C. den geçirildiğine 
göre bir C.T.C. kapasitesi 3000 * F —7— 1000 Kg. olur. 



C.T.C. Makinasmda el emeği yoktur. Sadece makinaya yaprakla¬ 
rın bir kişi tarafından verilmesi ve ikinci C.T.C. diğer bir kişi tarafın¬ 
dan alınmasına ihtiyaç vardır. Yaprak verişi makinamn elevatörü üze¬ 
rine yapılır. 

Rotorvane Tarzı : 

Solmuş yapraklar evvelâ 20-30 dakikalık birinci kıvırmadan sonra 
kalburdan geçirilir. İnce mallar fermantasyona gider, kalınları iki de¬ 
fa veya üç defa rotorvaneden geçirilerek parçalanır. Bazı ahvalde Ro- 
tovane ile birlikte C.T.C. yanyana kullanılır. Bu tarzda evvelâ rotodan 
geçen yapraklar iki defa C.T.C. den geçirilir Roto’nun proseste C.T.C. 
den önce veya arkada olmasının ve bazen iki C.T.C. yerine iki Roto 
kaullanılmasmın, imalâtçının kanaatına ve uygulanmasına bağlı oldu¬ 
ğu görülmektedir. 

Bir büyük rotorvanenin saatteki kabiliyeti 1180 Kg. dır. Ortalama 
1 Ton. itibar edilir. Roto prosesinin iki veya üç defa uygulanması ha¬ 
linde kapasite emsali bu nisbette değişir. 

Legg-Cut Tarzı: 

Solmamış yaprakların, tütün kıyma makinalarma benzeyen özel 
yaprak kıyma makinalarmda 0,8 mm. kalınlığında çok ince kıyılma¬ 
sından sonra özel surette yapılmış düz tablalı ve büyük boy orta gö¬ 
bekli kıvırma makinalarmda 20-25 dakika müddetle kıvrılmasiyle ya¬ 
pılan imalât tarzı bugün Hindistan’ın yalnız doğu Dooars bölgesinde 
ve burada da belirli bazı fabrikalarda uygulanmaktadır. Bu tarz ima¬ 
lât çaycılar arasında rağbet bulmamıştır. Zira bu imalâtın mahsulü 
çay metallik bir tat verir. Çay işletmelerimizde soldurma yetersizliği 
sebebiyle kopye edilip çok miktarda Makine ve Kimya Endüstrisi Ku- 
rumuna yaptırılmış olan yaprak kesme makinaları kullanılmaktadır. 
Mevcut atelyelerimiz Legg-Cut tarzına göre kurulmuş, kuruluş sırasın¬ 
da bu tarzda kolaylık görülerek bütün atelyelere ve hatta fabrikalara 
teşmili yoluna gidilmiştir. Fakat diğer dünya memleketlerinin rağbet 
etmediği bu tarz kıvırmadan derhal vazgeçilmesi bunun yerine diğer 
kıvırma usullerinin yerleştirilmesi gerekir. 

Bir yaprak kıyma makinasmın 0,8 mm. de çalıştırılması halinde 
günlük ortalama kapasitesi 4-5 tondur. Fakat bu makinalar şimdiye 
kadar işletmelerimizde soldurma yetersizliği sebebiyle daha kaim kıy¬ 
mak suretiyleçalıştırılmış ve bir günde 10 ton yaprak doğranarak ma- 
kinalardan kalın boyda çaylar çıkarılmıştır. 0,8 mm. den daha fazla 
kalınlıkta yaprakların kıyılması halinde hücrelerin istenilen nisbette 
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parçalanması mümkün olmuyor, böyle olunca da fermantasyon gör¬ 
meyen sahaların çokluğu nisbetinde mahsulde hamlık ve ot tadı ka¬ 
lıyor. 

Normal bir Legg-Cut imalâtı aslında şöyledir : 
1 — 0,8 mm. kalınlıkta kıyılan yapraklar kıyılmalarının ters isti¬ 

kametinde diğer ikinci bir kıyma makinasma verilerek boy tarafların¬ 
dan da 0,8 mm. kalınlığında ikinci defa kıyılır. 

2 — Kıyılmış bu yapraklar özel düz tablalı ve orta göbekli kıvırma 
makinasmda pressiz olarak 20 dakika müddetle kıvırmaya tâbi tutu¬ 
lur. (E.P. Roller) 

3 — Kıvırmadan sonra havalandırma ve yapışık parçalara ayırma 
maksadiyle özel kalburlardan veya pervaneli savurmadan geçirilerek 
fermantasyona sevk edilir. 

Bu sistem Legg-Cut imalâtına göre bir kesme makinasmın kapasi¬ 
tesi 2-2,5 tona düşer bizde halen düz tablalı ve orta göbekli kıvırma 
makinası yoktur. Makine ve Kimya Kurumunda bir modeli yaptırıl¬ 
maktadır. Bu modele göre ve sırf bu maksatla yeni kıvırma makinası 
ihtiyacı karşılanacaktır. 

Yaprak kıyma makinaları bizde Mayıs Baskınını önleyici ve buna 
yardımcı bir vasıta olarak görülmektedir. Ve günlük kapasitelerinin 
kaim yaprak kıyma suretiyle 10 tona çıkarılması da aynı sebepten ileri 
gelmiştir. 

3 — Fermantasyon : 

Çayda fermantasyon kıvırmada başlar, bu sebeple kıvırmanın baş¬ 
langıcı fermantasyonun başlangıcı sayılır. Kıvırma makinalarında 
sıkılmaya, ezilmeye ve parçalanmaya başlayan yaprakların patlayan 
hücreleri içinden çıkan öz sudaki “catehine,, havanın oksijeni ile temasa 
gelir gelmez oksidasyon başlar ki, biz buna fermantasyon diyoruz. 
Fermantasyon malzemesi olan yapraktaki Catechine ve fermantasyona 
yardımcı anzim oranının fazlalığı fermantasyonun hem yüksek olma¬ 
sını ve hem de tez ceryan etmesini sağlar. Körpe ve taze yapraklarda 
bu elemanlar yeter derecededir. Bu sayede istenilen fermantasyon 
seviyesine en kısa zamanda ulaşılır. Ve böylece iyi çay yapılması müm¬ 
kün olur. Kart ve sert yapraklardan müteşekkil fermantasyon malze¬ 
mesi, ne kadar iyi kıvrılırsa kıvrılsın ve hangi makinadan geçirilirse 
geçirilirsin ve fermantasyona ne kadar bekletilirse bekletilsin, öz ele¬ 
manlarca fakir olduğundan istenilen fermantasyon şartları bu mal¬ 
zemede sağlanamaz, sonuç fakir bir çaydır. 
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Kıvırma makinalarından çıkan çaylar, kalburlardan geçirilerek ince 
ve kaim diye ikiye ayrılır. İnce olanlar, yaprakların daha körpe ve uç 
kısımlarından müteşekkil olacağından kalınlardan 30 dakika daha 
erken olgunlaşır. 

Fermantasyon dairesinde nemliliğin önemi vardır, nemlilik oranı 
% 90 m üstünde tutulur. Bu dairenin ısısı ise 23 ilâ 26 °C arasında 
bulundurulmak suretiyle iyi şartlar sağlanır. 

Fermantasyon müddeti hava sıcaklığına tabidir. 
ORTHODOX ; inceler için = 2.00 - 2,30 saat 

kalınlar „ = 2.45 - 3,30 ,, 
C. T. C. ve Rotorvane tarzda ; inceler için = 1.30 - 2,00 saat 

kalınlar ,, = 2.00 - 2,30 „ dir 

Fermantasyonu tamamlanan çay, parlak bakır kırmızısı renk alır. 
Ve koklandığında hoş bir koku verir. Fermantasyon esnasında çay 
yapraklarının bünyesinde bulunan öz maddeler renk değiştirir. Catec- 
hine üzerindeki anzim etkisiyle değişimler ve matlub olan yeni mah¬ 
suller meydana gelir. Böylece çayda kalite, aroma, renk, lezzet, çeşni 
ve koku teşekkül eder. 

Fermantasyonun matlup olan en yüksek seviyede ve yukarıki özel¬ 
liklerin en uygun derecesinde bulunduğu anda durdurulması gerekir. 
Ve bu da bu çayı derhal kurutmakla ancak mümkün olur. Şayet fer¬ 
mantasyon matlup olan bu seviyeye ulaşmasından sonra yine devam 
ettirilecek olursa kalite, lezzet ve çeşni ile aramo vasfı zayıflar, müd¬ 
det daha da uzaması ile bu vasıflar kaybolur. 

Fermantasyon müddetinin ayarlanması bir hüner ve ustalıktır. 
Bilgi, tecrübe ve melekenin bunda yardımı önemlidir. Fermantasyon 
müddetinin 10-15 dakika fazla veya eksik oluşunun bile mahsul üzerin¬ 
de etkisi olur. Bundan başka gerek fermantasyon malzemesinin ve 
gerekse bu malzeme ile önceden temas eden kıvırma makinalarının, 
kalburların ve fermantasyon tablalarının ve bu arada bütün ferman¬ 
tasyon dairesinin temiz tutulmasının ve sık sık temiz su ile yıkanarak 
kurutulmasının son derece önemi vardır. Herhangi bir bakteri bulaşımı 
fermantasyonu bozmaya yeter. Ayrıca fermantasyon dairesinde de¬ 
vamlı değişen temiz ve yüksek derecede nemli bir hava ve yeteri kadar 
sıcaklık bulunması da şarttır. 

Bu maksatla dairenin bir kenarında “Mist Chamber,, çalıştırılması 
doğru olur. 

Mevcut fabrikalarımızın fermantasyon dairelerini fermantasyon 
tekneleri ve “Mist Chamber,, lerle donatmak, kalite imalâta yarıyan iyi 
fermantasyon şartları bakımından lüzumlu ve gerekli görülür. 



Fermantasyon tekneleri: 

Son bir kaç yıl içindeki uygulama alanında başarılı sonuç verdiği 
görülen fermantasyon tekneleri. “Fermenting Trouğh, „ fermantasyon 
dairesindeki beton veya madenî tablalara ince bir kat halinde seril¬ 
mek suretiyle yapılan fermantasyon işini daha derli toplu ve pratik 
hale getirmiştir. Bundaki prensip ve çalışma şöyledir. 

37,5 X 37,5 X 22,5 cm. ebadındaki paslanmaz çelikten yapılma 
kutular içine 20 cm. kalınlıkta olmak üzere kıvrılması tamamlanmış 
olan çay yaprakları doldurulur. Bu kutuların alt tarafı deliklidir. Veya 
paslanmaz tel kafesle kapatılmıştır. Bu kutular en az 8 adedi yan yana 
olmak üzere kendi derinlikleri kadar uzunca bir tekne üzerine sıkı 

sıkıya oturtulmak üzere yerleştirilir. Ve bu sandığın altından bir van¬ 
tilatörle temiz hava verilir. Bu hava içine istenilirse bir miktar ince 
zerreler haline getirilmiş çok az miktarda nem karıştırılarak bu kutu¬ 
lar içine verilen havada yeterli nemlilik sağlanır. Bu şartlarda bulunan 
çay yaprakları Homogen bir fermantasyon verir. Tekne fermantasyo¬ 
nunda, fermantasyon dediğimiz oksidasyon ve bunun neticesi olan 
Bio-Chemik değişim daha erken ve daha süratli cereyan ettiğinden 
diğerinden 30 dakika önce gelişme olur. Bu tarzın diğer bir faydasıda 
temizlik şartlarının daha iyi bir şekilde sağlanmasiyle, kütlede üremesi 
zamanla orantılı olarak artan bakteri çalışmasının daha az müddet 
içinde, daha az etkili olmasıdır. Böylece fermantasyon sonunda fer¬ 
mantasyon malzemesinde bulunması gereken parlak bakır kırmızısı 
renklilik nisbeti daha fazla elde edilebilmektedir. Ki, buda iyi bir fer¬ 
mantasyonun delili sayılır. 

Yukarda ebadı verilen 8 kutuyu bir araya toplayan bir ferman¬ 
tasyon teknesi, 6 kademelik büyük boy bir kurutma makinasmı bes¬ 
lemeye yetmektedir. Teknenin ebadının genişletilmesi ve kutu ebadını 
taşıma ve yerleştirme kolaylığına göre ve fakat 20 cm. derinlik muha¬ 
faza edilmek kaydıyla isteğe ve intiyaca göre ayarlanması mümkün¬ 
dür. Tekne fermantasyonla çalışılması halinde bu teknelerin konula¬ 
cağı fermantasyon dairelerinin yine çok temiz bulundurulması, sık 
sık yıkanması, havalandırılması ve nemli tutulmasını ihtiyaç vardır. 

4 — Kurutma: 

Fermantasyonu tamamlanan çayların derhal kurutma makina- 
larma verilmesi ve bu makinalarda iyi şartlarda kurutulması halinde 
fermantasyonda elde edilen kalite vasfının olduğu gibi tesbit edilmesi 
ve bu haldeki kuru çayda muhafazası mümkün olur. 

Kurutma fırınlarmagiren çayda fermantasyon sıcaklık etkisi ile 
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derhal durur. Böylece fermantasyonu sağlayan anzim aktivitesi de 
durdurulmuş olur. Kurutmada en önemli noktalardan birisi; ferman¬ 
tasyonu tamamlanıp da kurutulmak üzere gelen çayların zamanında 
ve uygun hararet derecesinde hemen makinaya verilebilmesidir. Ku¬ 
rutma makinası yetersizliğinden dolayı bekletilecek çayların vakti 
geçmiş olacağından kalite ve aroma vasfı kaybolur. Bundan başka 
kurutma makinasmdaki sıcak hava giriş hararetinin 190 F” ilâ 195 F° 
Eksoz hava sıcaklığının da 120 F° - 130 F° olması gerekir. Bu şart¬ 
larda % 2 - % 3 nem kalıncaya kadar mümkün olan kısa bir zaman 
içinde kurutulan çaylarda kalite vasfı tam olarak muhafaza edilebilir. 

Fabrikalarımızda kullanılan ve M. K. E. K. mn Ankara Silâh 

fabrikasında yaptırılan büyük boy 6 kademlik çay kurutma makina- 
sının bugünkü şartlarda ve durumda bir saatteki kapasitesi ortalama 
120 Kg. kuru çay, 24saatte ise 12 ton yaş yaprak olarak hesaplanmak¬ 
tadır. Diğer memleketlerdeki yeni modeller, soldurma imalâta göre 
saatte 180-200 Kg. kuru çay verebilmektedir. Bizdeki solmamış yaprak 
veya çok az solmuş yaprak işlenme mecburiyeti ve modelin 15-20 yü 
önceye ait oluşu ve bu makinaları imâl hassasiyetimizin bugünkü 
kapasitesi sebebiyle ancak ortalama olarak günde 12 ton yaş yaprak 
üzerinden hesap yapılabileceğini tecrübeler göstermiştir. 

5 — Tasnif: 

Kurutma makinalarına ayrı ayrı verilen ve ayrı ayrı zamanlarda 
çıkarılan ince ve kaim çaylar yine ayrı yerlere konur. Ekseriya kurut¬ 
ma veya tasnif dairesinin bir kenarına serilen temiz bezler üzerine 
küçük yığınlar halinde toplanan kuru çay ertesi sabaha kadar burada 
soğumaya terkedilir. Veya tahta üzerine 5-10 cm. kalınlığında serile¬ 
rek, 3-4 saat içinde soğutulduktan sonra tasnif makinalarına verilir. 
Tasnif dairesinin kuru olması, soldurma ve kurutma dairelerinden 
çıkan nemli havanın bu daireye girmeyecek şekilde tertibat almması 
gerekir, Tasnif dairesinde yer alan çeşitli tasnif makinalarından müte¬ 
addit defalar geçirilmek suretiyle son şeklini alan ve boy boy ayrılan 
çayların içine karışmış olan çöpler varsa bunlar da yine makinalar 
vasıtasiyle ayıklandıktan sonra belirli boylara ayrılır. Bu boylar Mil¬ 
letlerarası standarda göre yapılıp bütün çaycı memleketlerde ayni adı 
alır. Ve böylece bir çay fabrikasından 12-14 sınıf çay çıkarılabilir. 

Bundan başka bustandartlar arasına mevsim standartları da girer. 
Ve her mevsime göre değişen çayların ayrı özelliği olur. 

Belli başlı çay sınıfları şunlardır : 
Flowary B. O. P. Fannings 

B. O. P. „ (Special) 

101 



Flowary B. O. P. 
„ Pekoe 

B. O. P. 
B. O. P. No.l 

B. O. P. Fannings. 
B. P. 

B. P. 

O. P. 
F. A. P. 

Fannings 
Dust I. 
Dust II. 

Tasnif makinaları: 

Bizde çay tasnifini düzenliyebilmek ve fabrikaları günlük tasnif 
kabiliyetine getirebilmek için bunların makina ve cihaz eksikliklerini 
tamamlamak gerekir. Bu maksatla Hindistan ve Seylan’da mevcut olan 
olan en randımanlı tasnif makinaları örnekleri getirtilerek memlekette 
yapılması kabil olanları burada kopye edilebilir. Tasnif makinalarmm 
örneklerine göre mahallen yapılması mümkündür. Ancak elektrikli çöp 
seçme makinasmın Seylanda yapılan örneklerinin Japonya’da yapılan 
CHİZİOKO T. TYPE üçlü modelinin ithali suretiyle ihtiyacın karşı¬ 
lanması, ve bir taraftan da bu modelin kopye edilme çarelerinin aran¬ 
ması doğru olur. Eski ve yeni fabrikalar için ihtiyacımız bulunan tas¬ 
nif makinalarmm kullanıldıkları memleketlerdeki adları, vasıf ve 
kapasiteleri ile tipleri hakkmdaki malûmat aşağıda sıralanmıştır. 

Michie sifter veya pucca sorter 
Colomboda Walker Son and Co. Ltd. Firmasının malı olan bu kal¬ 

burun bir saatteki tasnif kapasitesi 300-400 kg. kuru çaydır. Makina 
ufki olarak çalışır. Yedek elekleri vardır. 

Rotary sifter: 

C. C. C. Malıdır. Bir saatteki kabiliyeti 300-400 kg. dır. 3 yatak 
üzerinde kısa daire çizerek devvar şeklinde çalışır 

Terry niper: 

Bu makinada C. C. C. nin malıdır. İki karşılıklı ve elâstiki silindir 
arasında çayları fazla toz haline getirmeden, renk değişikliğine mey- 
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dan vermeden kırar, mevcutlarının en iyi bir kırma makinasıdır. Bir 
saatteki kapasitesi 500 kg. dır. 

Electric stalk extrartor: 

Japonya’da yapılan üçlü CHİZİOKO T. TYPE çöp temizleme ma- 
kinası yüksek gerilim elektrik cereyanı farkından faydalanarak çalı¬ 
şan bu makina saatte 300 kg. çayı temizler. 

Deflector: 

Tasnif makinalarından geçen çaylar bir veya bir kaç defada DEF- 
LECTOR’dan geçirilmek suretiyle yoğunluğu çok hafif olan çöp parça¬ 
larından ve çayda FİBRE, FLUFF tabir olunan toz ve tüycüklerden 
temizlenir. Bu makinada bir vantilâtörün sevk ettiği hava cereyanının 
kapalı bir sandık içinden geçirilerek kullanılması ve üst taraftan 
ayarlı olarak çayların düşürülmesi suretiyle çalışılır. Hava cereyanına 
tabi olarak ileri istikamette ağırlıklarına göre düşen çaylar içindeki işe 
yaramıyan kısımlar ön tarafta toplanarak ayırdedilir. Deflectörden 
geçen çaydan parlak dem alınır. Ve tasnif sonunda her çayın bu ma- 
kinadan geçirilmesi gerekir. Deflektör’ün türlü çeşitleri vardır. Bunun 
torbalar içerisinde toz toplayıcıları olanları bulunduğu gibi düz olan- 
larıda vardır. Hindistan’da, Kalkütada Balmar Lowrie and co. ve 
kolombodaki diğer firmalardan örnekler getirtilip Memleketimizde 
kopye edilmeleri mümkündür. Bir Deflectörün bir saatteki kapasitesi 
500-1000 kg. arasında değişir. 

6 — Ambalaj: 

Çay fabrikalarında kurutmadan çıkan çaylar soğur soğumaz tas¬ 
nif edilir. Ve tasnif sonunda da hemen özel sandıklara doldurularak 
ambalâjlanır. Bu sandıklar ortalama olarak çayın sınıfına göre 40-50 
kilo çay alır. Sağlam kontroplâktan yapılan bu sandıklar içine evvelâ 
bir tabaka özel ambalâj kâğıdı, bunun üzerine de elâstiki ve gayet 
sağlam olan büyük tabakalar halinde de alüminyum kâğıt yayılır. Bun¬ 
ların uç kısmı sandıkların üstünü örtecek derecede paylı bırakılarak 
çaylar sandık içine doldurulduktan sonra sıkı sıkıya bu kâğıtlar sarı¬ 
larak ve uçlarından birbiri üzerine bükülerek dış hava ile temas kesilir. 
Ve sonra sandık kapağı çivilenerek kapatılır. 

Sandıklara konan çaylardaki nem % 4 den fazla olmaz. Böylece 
çayların uzun müddet muhafazası ve gittikleri yerlerde kalite vasıf¬ 
larını olduğu gibi göstermeleri sağlanır. Ambalâj a % 5 den fazla 
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nemli çay konulması halinde ise sonradan herhangi bir sebeple bu 
çaya % 1-2 nisbetinde karışacak hava neminin ilâvesi ile % 6 oranını 
aşacak olan çayda tedrici bir fermantasyon başlar. “Post fermantas¬ 
yon,, ve bu fermantasyon çayırı neminin artması ile orantılı olarak 
zamanla ilerleyerek çayın bozulmasına sebep olur. Bu sebepledir ki, 
çayların çok sağlam ve hava almayan sandık veya paketlerde muha¬ 
fazası ve bu şartlarda nakledilmesi gerekir. 

Bizdeki ambalâj ve malzemesinin kendi şartlarımıza göre ne ol¬ 
ması üzerinde ileriki bahiste ayrıca durulmuştur. 

Ambalâj konusu ve malzemesi: 

Bugünkü ambalâj şeklimiz gayet hatalıdır. Kaput bezi torbalara 
doldurulan ve sonrada üzerine bir mukavva zarf sarıldıktan sonra 

çarık ipi ile bağlanan çaylar her zaman hava temasına ve etkisine 
maruzdur. Yollarda gide gele eskiyen, mukavva kutu aslında çay tor¬ 
basını sıkı sıkıya saramamakta ve sadece torbaya kenarları açık bir 
zarf vazifesi görmektedir. 

Fabrikalar ve atelyelerde tasniften çıkan çaylar bez torbalar içer¬ 
sine konarak sevk sıraları gelinceye kadar ambarlarda istif halinde 
bekletilmektedir. Ambarlar ne kadar kuru olursa olsun, bez torbalar 
içinde hava temasına doğrudan doğruya maruz bulunan çaylar hava¬ 
dan nem çekerek kısa bir zamanda nemlilik dereceleri artmaktadır. Bir 
çaydaki nem % 6 m üstüne çıkması halinde post fermantasyon baş¬ 
lar. Ve nemlilik oranmın artması ve bu çayın ambarlarda bekletme 
müddetinin de etkisi oranında post f. ilerler. Ve neticede çayın vasfı 
bozulmaya doğru gider. Bir çayın evsafı ne kadar iyi olursa olsun 
uzunca bir müddet hava temasına maruz bırakılması ve hava nemini 

çekecek şartlarda bekletilmesi halinde o çayda kalite vasfı aramak 
beyhude olur. Ve aksine bu şartlarda bekletilen çaylar bozulur. Bizde 
en az bir yıl bekletme vardır. Bu demektir ki bez torbalar içine konan 
çaylarımız yıl müddetle fazla nemlilik şartlarında tutulmakta ve bun¬ 
dan sonra da aynı nemlilik halleriyle paketlere konmaktadır. Şu halde 
post fermantasyon bugünkü 100 gr. lık mukavva paketler içinde dahi 
devam etmektedir. 

Diğer çay memleketlerinde özel surette hazırlanmış olan sandık¬ 
lar içersine ambalâjlanan çayların rutubeti % 4 - % 5 i geçmez. Yolda 
ve bekletilecekleri yerde herhangi bir şekilde havadan geçmesi mun- 
temel olan nemliliğin % 6 oranını aşmaması için bazı fabrikalar çay¬ 
larındaki rutubeti devamlı kontrol altında bulundurur. Ve % 4 den 
fazla rutubetli çayı sandıklamaz. Bu farkı aşanları tekrar kurutulur. 
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Her parti çay sandıklanırken bunun rutubeti pratik nem ölçme cihaa- 
larında (İNFRA-RUJ) sistem) muayene edilir. 

Diğer çay memleketlerinde bir çayın sandıklanmadan depo ve am¬ 
barlarda bekletilmesi adeti yoktur. Günlük imalât hemen sandıklanır. 
Ve piyasaya sevk edilir. Bizim şartlarımızda ise çayın ambarlarda bek¬ 
letilmesi zarureti vardır. 

Hal böyle olunca, ya bu depolamaya yetecek kadar hava almıyan 
çay depoları yapmak gerekir. Vayahut bu çayları konturplâk sandık¬ 
lara koyarak istenilen yere göndermeye veya bu sandıklar içersinde 
bozulmadan muhafaza etmeğe azır hale getirilmesi icabeder. Veyahutta 
diğer bir şekil olarak çayların hava temasından korunabilmesi için 
polietilen torbalara doldurulup ağızlarını sıkı sıkıya bağladıktan sonra 
ambarlara istif etmek suretiyle muhafazaya koymak icap eder. Bizde 
polietilen torbalardan faydalanma şekli en iyisi olabilir. Özel çay 
depolan yapmak hem masraflı ve hemde bu depo kapaklarının sık sık 
açılıp kapatılma mecburiyeti sebebiyle tamda emniyetli bir usûl değil¬ 
dir. Yalnız polietilen torbalarının içine çay doldurulduktan sonra sür¬ 
tünmeden dolayı delinip parçalanmalarını önlemek maksadiyle yelken 
bezi gibi dayanıklı torbalar bir zarf olarak kullanılması halinde emni¬ 
yet sağlanabilir. Böylece 25 kiloluk çay torbaları ambarlarımızda üst 
üste yığılmak suretiyle tavana kadar istif edilebilir. Ve bu tarz amba- 
lâjda çaylarımız vapur veya kamyonlarla, nem etkisinden ve korku¬ 
sundan uzak kalınarak istenilen yere kolaylıkla taşınabilir. Gerek çadır 
bezi torbanın gerekse polietilen torbanın boşaltıldıktan sonra katla¬ 
narak paket halinde fabrikaya tekrar iadesi ve bunların çok defalar 
aynı maksatla kullanılması mümkündür. Böylece yalnız memleket 
içinde sarf olunacak çaylar için en ucuz ve en emin bir ambalâj sis¬ 
temine gidilmiş olur. 

İhraç edilecek çayların standart tipteki ve içi aliminyum kâğıtlı 
kontrplâk sandıklara ambalâj lanması zaruridir. Fakat memlekette 
sarf olunacak çaylar için maliyeti takriben 30 lira olan kontrplâk 
sandık kullanmak çok büyük külfet ve masrafı mucip olur. Rutubet¬ 
ten korunma polietilen torbalarla mümkün olacağına göre ambalâjı- 
mızı bu sisteme çevirmemiz ve 1966 kampanyasında elde edeceğimiz 
çayların bozulmadan muhafazasını sağlayabilmek için şimdiden buna 
ait hazırlığa girişmemiz faydalı olur. 

İhraçlık çaylar için, kontrplâk sandık malzemesi tedarik edilmesi 
halinde bu torbalardan kontrplâk sandıklara aktarmak mümkün olur. 

Polietilen torba ve sandık ambalajın maliyet mukayesesi: 
Kontrplâk özel bir çay sandığının maliyeti 30 liradır. Ve ortalama 

105 



olarak 42 kg. çay alır. Beher kilo çaya düşen maliyet hissesi ortalama 
70 kuruşu bulur. Bilâhare 1966 yılında istihsal olunacak tahminen 15 
milyon kg. çayı ambalâjlıyabilmemiz için; 

15.000.000 X 0,7 Lira = 10.500.000 TL. sarf edilmesine ihtiyaç 
vardır. Ve dış ödeme ile ithal etmek zorunluluğu mevcuttur. Zira mem¬ 
lekette çay ambalâj ına yararlı vasıfta kontrplâk henüz yapılmamak¬ 
tadır. Yapılanlarda gayet adi ve çürüktür. Diğerleri ise çok pahalı 
mobilya malzemesidir. Bizde ambalâj maksadını güden kontrplâk 
sanayii henüz kurulmamıştır. Diğer çay memleketlerinde bu malze¬ 
meyi Kanada veya Finlandiya’dan ithal ederler. Sandıklar içerisine 
döşenen alüminyum kâğıt yine mecburen ithal malı olacaktır. 

Şimdiye kadar bu derece yüksek bir bedel ödemekten ve ithal 
zorunluğundan kaçınılarak devam ettirilegelmekte olan bugünkü bez 
torba ve karton sargı ambalâj şeklinin 25 kiloluk ebatta kaim polieti¬ 
len torbalara koymak ve bunu da kaim yelken bezi torbalara koymak 
suretiyle islâh etmemiz halinde: 

a) 25 kg. lık polietilen torbanın (50 X 100 cm. ebadında) mali¬ 
yeti takriben 100 kuruş tutar. Ve bu torbanın ağırlığı en çok 100 gr. 
olur. Yelken bezi torba ise yine 50 X 100 cm. ebadında olmak üzere 
takriben 10 liraya mal olur. Polietilen torba kaim olduğu için bir kaç 
defa kullanılabilecek derecede sağlam olur. Ortalama bir hesapla poli¬ 
etilen torbaları en az iki defa kullanmamız takdirinde 25 X 2 = 50 kg. 
çay için maliyete bir torba bedeli olan 100 kuruş biner. 100 kilo çay 
için 200 kuruş ve beher kilo çay için 2 kuruş masraf edilmiş olur. 

Yelken bezi torba ise kirlenmesi halinde temizce yıkanıp tekrar 
kullanılabilir. Ve en az 20 defa kullanılması mümkündür. Fakat yır¬ 
tılma ve sair haller dışında 10 defa kullanılacağı kabul edilmese bile, 
beher yelken bezi torbanın maliyeti olan 1000 kuruşdan 1 kilo çaya 
isabet eden masraf şöyle olur: 

Bir bez torba, 10 defa X 25 kilo çay = 250 kg. çay taşır. 
(1000 kr. / 250 kg. = 4 kuruş). Beher kilo çaya isabet erden mas¬ 

raf boz torba için 4 kuruştur. Şu halde dahili istihlâk çaylarımız için 
bu tarz ambalâi yapmamız halinde; 

a) Beher kg. çay için polietilen hissesi = 2 kr. 
b) Beher kg. çay için yelken bezi hissesi = 4 kr. 

Toplam 6 krş. sarfedilmiş olur. 

Bu hesabın 1966 yılında ambalâjlanacak 15 milyon çaya uygulan¬ 
ması halinde ambalâj masrafı toplamı 900.000 liradan ibaret olur. Ve 
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bu parada bugünkü ambalâj sistemimizden daha ucuz bir yekûn 
tutar. Zira bugünkü bir bez torbanın maliyeti mukavva kutu ile bir¬ 
likte 10 liraya bulmaktadır. Ve bunların ortalama iki defadan fazla 
kullanılması mümkün olmamaktadır. İnce bez torbalar dayanıksızlık¬ 
larından ötürü çabuk yırtılmakta, mukavva kutular yağmurda ısla¬ 
narak vinçlerde ve istifte ezilerek yırtılmakta ve çabucak kullanılmaz 
hale gelmektedir. 

Ambalâj da kullanılacak polietilen ham maddesinin doğrudan doğ¬ 
ruya fabrikalarından ithal edilmesi gerekir. Araya mutavassıt sokma¬ 
dan getirtilecek polietilen hem ucuz olursa hem de kalite vasfında 
emniyet bulunur. Memleketimizde Petro kimya sanayiinin istihsale 
başlamasıyla bu ihtiyaç ileri de elbette yerli olarak karşılanır. 

Ham polietilenin torba haline getirilmesi işi çok basittir. Ve bu 
maksatla Rize’deki Merkez fabrikasının ambarının bir köşesinde ayrı¬ 
lacak 50 metre karelik bir yerde bunun makinesi kurulup istenilen 
kadar torbanın emin ve ucuz bir şekilde mahallinde yapılması mümkün 
olur. Yalnız bu işi iyi bilen bir ustanın İstanbul’daki atelyelerden seçi¬ 
lerek 7 nci sınıf bir işçi kadrosuyla Rize’ye gönderilmesi ve orada çalış¬ 
tırılması kâfi gelir. Bu işe yarayan çekme veya baskı makinası ise yine 
İstanbul’da yerli olarak yapılmaktadır. Bize yetecek olan makinaların 
en çok 10-50 bin lira sarfiyle satın alınması ve yerine kurulması müm¬ 
kündür. Bu makinalarda İstanbul’da yerli olarak yapılmaktadır. 

Kezalık pamuklu dokuma fabrikalarına sipariş verilerek yaptırı¬ 
lacak olan belirli genişlik ve kalınlıktaki yelken bezleri toptan fiatma 
daha ucuz temin edilir. Ve çay fabrikalarında esasen mevcut olan ve 
bugün bez torba dikiminde kullanılan dikiş makinalarında diktirilerek 
hazırlanır. Bu torbaların herhangi bir arızaya uğramaları halinde yine 
ayni fabrikalarda tamirleri kolaylıkla yapılarak çok defalar kullanıl¬ 
ması emniyet altına alınabilir. 

Zamanla kullanılmayacak hale gelen ve hurdaya ayrılacak olan 
polietilenlerin kilosunu toptan 200 kuruşa ve yelken bezi torbalarının 
kilosunuda aynı fiata satarak değerlendirmek mümkündür. 

Yukarda yapılan mukayeseli hesabı özetlersek, 1966 mahsulü çay¬ 
larımızın sandık ambalâj a konması halinde 9.600.000 lira tasarruf 
etmek kabil olur. Ve böylece ucuz bir ambalâj tarziyle çaylarımızı 
rutubetlendirme tehlikesinden korumuş olacağımız gibi istenilen yere 
istenilen şekilde ambarlama ve her yere her vasıtasyla yollayabilme 
imkânı elde edilmiş olur. 

Çayda kalite kontrolü : 

Çayda kalite kontrolü fabrikanın içinde başlar. Fermantasyonu 
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tamamlanan çayın rengine, şekline ve kokusuna bakılarak o mahsulün 
kalitesi hakkında ilk fikir elde edilir. Bundan sonra da; fabrikanın bir 
köşesindeki muayene odasında her günün çaylarına ait fırından çıkan 
ince ve kaim çay örnekleriyle, tasniften çıkan örnekler günde 2-3 defa 
ayrı ayrı demlenir. Ve bunların kuru çay haliyle dem bakiyesi ve demli 
çayın renk ve tadım muayenelerinde aşağıdaki özellikler araştırılır. 

1) Kuru çay : 

a) Renk; siyah, boz, mat veya koyuluk derecesi. 
b) Tasnifteki yeri ve adı başka sınıflarla karışık olup olmadığı ve 

karışıklık derecesi, 

c) Çöplü veya çöpsüz olup olmadığı ve çöplülük derecesi 
d) Yaprakların sıkı veya gevşek kıvrılmış olup olmadığı ve şekil¬ 

lerinin yeknesaklığı ve manzarası 

e) Altınbaş nisbet ve derecesi veya yokluğu ve altınbaşların rengi, 
f) Kokunun normâl olup olmadığı, 

2) Dem bakiyesi: 

a) Kokusu ve bu kokunun normâl olup olmadığı, bayatlık ve eski¬ 
lik ve AROMA ve FLAVOURY intibaı, 

b) Parlak bakır kırmızısı renge göre fermantasyon yeknesaklığı ve 
bunda başarı derecesi, hamlık, yeşillik ve renkteki diğer değişiklikler, 

c) Ham maddenin yaprak veya sap kısımlarından müteşekkil olup 
olmadığı, 

3) Demli çay : 

a) Rengin koyuluk, parlaklık, açıklık ve matlık derecesi, 
b) Soğuduktan sonra bardakta husule gelen kaymaklaşma dere¬ 

cesi, 

4) Tadım : 

a) Damakta bıraktığı intibaın sert, orta veya hafif oluşu, 
b) Bunun hoş intiba derecesi, 
c) Kalitelilik derecesi, 
d) AROMA ve FLAVOURY ihtiva edip etmediği ve bunun az veya 

çokluğu, 
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e) Yabancı bir koku bulunup bulunmadığı, hamlık veya tadsızlık 
derecesi, 

Çayda kalite kontrolü, özel deneme kaplarında ve yeknesak şart¬ 
larda yapılan “TASTİNG,, ile mümkün olur. Çayın analiz yoluyla 
kalitesinin tesbiti halen mümkün olmamakta, ancak çayın terkibine 
giren bazı maddelerin zenginlik ve EXTRACT derecesine göre bir kana- 
ata varılabilmektedir. Fakat KALİTE ve FLAVOURY tabir olunan özel¬ 
likler analiz yoluyla anlaşılamamaktadır. TASTİNG usulü çok pratik 
ve kolaydır. İyi bir taster günde 500-600 çay örneğini muayene edebilir. 
İşletmecilerin behemahal çay muayenesini öğrenmeleri şarttır. Kendi 
fabrikalarında her gün çok sayıda çay demliyerek yapacakları mua¬ 
yenelerde kazanacakları pratik tecrübe ve kazanacakları çeşitli inti¬ 
balar sayesinde bir çayın hata ve sevabını anlamları mümkün olur. 

Ayrıca Rize’de Merkez fabrikasında ve yine Rize’de kurulacak 
paketleme fabrikasında iyi yetişmiş bir kaç ecnebi taster’in çalıştırıl¬ 
masıyla her fabrikanın günlük çay örnekleri devamlı surette kontrol 
altında bulundurulacak olan fabrika imalâtçılarının hataları zamanın¬ 
da anlaşılarak düzeltilir. Bu tasterlerin yetiştireceği yerli tasterleri- 
mizin tecrübelerinin arttırılması intihalarının genişletilmesi için diğer 
dünya piyasalarından getirilecek çeşitli çay örnekleri üzerinde çalış¬ 
tırılmaları faydalı olur. 

Merkez fabrikasında bu maksatla bir kalite kontrol lâboratuvarı 
kurulur. Her fabrikanın her gününe ait çeşitli imalât sınıflarının kalite 
derecesleri tesbit olunarak bunların birer sureti fabrikalara gönderilir. 
Böylece her fabrika, diğer fabrikaların günlük imalâtlarına ait kalite 
dereceleri hakkında bilgi alır. Ve kendi durumunu ve seviyesini takip 
edebilir. 

Her fabrikanın merkez lâboratuvarma göndereceği örnekler, o 
fabrikada önceden kendileri tarafından muayeneye tabi tutulur. Ve 
neticesi lâboratuvar defterine işlenir. Merkez lâboratuvarmdan gelen 
raporla bu neticeler karşılaştırılmak suretiyle imalâtçılar kendilerini 
kontrol edebilirler ve bu tarz kontrol onların yetişmesine yardımcı olur. 

Merkez lâboratuvarmm tasting raporuna göre, fabrikaların ima¬ 
lâtlarını düzenlemeleri ve daima kaliteyi hedef tutan imalât metotları 
üzerinde dikkatle çalışmaları mümkün olur. Bu arada fabrikalarımızda 
ve merkez lâboratuvarmda yetişecek elemanlarımızdan bir grubun 3 
ay gibi kısa bir zaman için Londra veya diğer merkezlere gönderilerek 
staja tabi tutulması faydalı olur. 

Kezalik çay harman ve paketleme fabrikasında her harmanın ve 
bu harmanı teşkil eden sınıfların ayrı ayrı muayeneye tabi tutulması 
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suretiyle hazırlanması gerekir. Çay paketlemede önceki harmanlar 
niteliğini tutturabilmek için behemmahal tasting usulüyle çalışmaya 
ve paketleme fabrikalarında birer tasting merkezi kurmaya ihtiyaç 
vardır. 

Aksi halde bugünkü gibi 100 gr. 4 liraya satılmakta olan ekstra 
harmana girmesi gereken çay, 80 gramı 240 kuruşa satılan Horon çayı 
içine girer veya bunun tersi olur. 

Merkez fabrikasında kurulacak lâboratuvarda gaz kromotografi, 
Pepier kromotografi, Warburg ve diğer analiz usulleriylede çalışılarak 
çaylarımızın diğer memleketler çayları ile analiz mukayeselerinin 
yapılması ve bunlardan alınacak sonuçların Türk çayının kalite kont¬ 
rolünde kullanılması faydalı olur. Ayrıca bu lâboratuvarın Ankara Z. 
F. Ziraat Sanatlar Kürsüsü ile sıkı işbirliği kurması faydalı olur. 

2 — İstihsalin seyri ve seviyesi 

Dünya çay istihsali ve potansiyeli 

Dünya üretimi ve sahalar : 

Dünya’da çay tarımı genellikle 30-35 kuzey ve 30 Güney enlem 
dereceleri arasında bulunmaktadır. Bununla beraber, ekolojik şartların 
bahsettiği imkânlarla bu yayılış kuzey yarım küresinde 42 enlem 
derecesine kadar çıkabilmektedir. Nitekim, memleketimiz çay yetiş¬ 
tirme alanları bu ekstremde bulunmaktadır. 

Bugün çay tarımı birçok kıt’a ve memleketlere yayılmışsa da, 
üretim miktarlarının büyük kısmı Asya memleketlerince yapılmak¬ 
tadır. Çayın ana vatanının Asya olması ve bu bitkinin bu kıt’a mem¬ 
leketlerinde çok eski tarihlerde kültüre alınmış olmasının, tabiatiyle 
bunda etkisi olmuştur. 

1963 yılı dünya toplam üretimi 1 060 000 ton olup bunun 987 000 
tonu (% 93,1) Asya 55 000 tonu (% 5,2) Afrika; 11 000 tonu (% 1,0) 
Güney Amerika’dan elde edilmektedir (Tablo 1). 1964 yılı üretimi ise 
1 080 500 tonu bulmuştur. 

Dünya çay üretiminin artması üzerine Asya memleketlerindeki 
gelişmeler çok etkili olmuştur. Nitekim, bu memleketlerin 1934-38 
yılları ortalaması olan 526 000 tonluk üretimleri 1963 yılında 987 000 
tona yükselerek 30 yılda % 87,6 oranında önemli bir artış kaydetmiş¬ 
tir, Asya memleketleri içerisinde de bilhassa Hindistan, Seylan, Çin ve 
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Japonya’daki üretim artışları, diğerlerine nazaran, çok daha fazla 
olmuştur. Diğer bir deyimle, dünya çay potansiyelini bu memleketler¬ 
deki üretim artışları çok etkilemiştir. Filhakika, adı geçen memleket¬ 
lerin 1934 - 38 yılları ortalaması olan 361 800 tonluk üretimlerin 1963 
yılında, % 199 fazlasiyle, 969 400 tona çıkmış olması da bu durumu, 
açık bir şekilde göstermektedir. 

Tablo 1. in tetkikinden, çay üretimlerinde, bahsedilen Asya mem¬ 
leketlerine kıyasla daha az olmakla beraber, Rusya, Formoza, İran ve 
memleketimizde de kayda değer gelişmelerin olduğu sonucuna varı¬ 
labilir. 

Ekonomik anlamda çay yetiştiriciliği Afrika memleketleri için yeni 
bir konu olmakla beraber bu tarım kolu adı geçen kıt’a memleketleri¬ 
nin bazılarında önemli gelişmeler kaydetmiş ve oldukça hızlı sayıla¬ 
bilecek üretim artışlariyle bu memleketler de dünya çay potansiyelini 
etkilemişlerdir. Afrika memleketleri 1934-38 yılları ortalaması olan 
9 000 tonluk üretim toplamları 1963 yılında 55 000 tona çışarak % 
511.1 oranında bir artış göstermiştir. Afrika’da Kenya, Malawi Uganda, 
Belçika Kongosu, Tanzaniya ve Cenubi Rodezya’daki üretim artışları, 
diğer memleketlere nazaran, daha çok olmuştur. Bu memleketlerin 
1964 yılı üretim toplamı ise 63 400 tona yükselmiştir. Ve son yıllarda 
hızlanan Afrika çay bölgelerindeki üretim teşebbüsleri diğer Asya çay 
memleketlerini düşündürecek derecede önemlidir. Afrika’nın çay üre¬ 
timi gelecek yıllarda büyük rakamlara ulaşmaya namzettir. 

Çay tarımı güney Amerika memleketleri için, yeni bir inkişaf 
konusudur. Güney Amerika’da Arjantin Brezilya ve Peru’da çay 
yetiştirilmektedir. Bu memleketlerin 1948-52 yılları ortalaması olan 
1 000 tonluk üretimleri 1963 yılında 12 500 tona yükselmiştir. Bu geliş¬ 
meye bilhassa Arjantin’deki üretim artışları hebep olmuş, Brezilya ve 
Peru’da ortaya konacak derecede artışlar sağlanamamıştır. Bu mem¬ 
leketlerin 1964 yılı üretimleri 14 600 ton yükselmiştir. 

Büyük mikyasta çay üretimi yapan Hindistan, Seylan, Çin, Ja¬ 
ponya, Endonezya gibi memleketlerde istihsal sahalarını artırma 
yanında, mevcut sahalardan daha fazla mahsul alma gayreti vardır. 
Bu memleketlerin çay tarımına ayırabilecekleri yedek sahaları yoktur 
ve bu sahaları imkânları nisbetinde artırmak gayreti içindedirler. Bu 
memleket devletleri çeşitli tedbirlerle bu miktarların artırılmasını teş¬ 
vik etmektedirler. Ayrıca birim alandan kaldırılan mahsûl miktarını 
artıran bilhassa vegatatif üretme gibi çeşitli teknik ve kültürel tedbir¬ 
lere büyük önem vermektedirler. Rusya, (Çay kıt’ası kısmında yetiş¬ 
tirildiğinden), memleketimiz, Pakistan, İran ve diğer Asya memleket¬ 
leri için de durum aynıdır, 
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Çay yetiştiriciliği bakımından ve yakın bir maziye sahip bulun¬ 
masına rağmen Afrika memleketlerinde hızlı gelişmeler olmakta ve 
Afrika çayı Dünya piyasalarında yerini daha şimdiden almış bulun¬ 
maktadır. Bu memleketler çay tarımı bakımından büyük potansiyele 
sahiptir. 

Dünya çay sahaları : 

Dünya yüzündeki çaylıkların 1954 yılı ile 1964 yılı saha miktar¬ 
larını gösterir bir cetvel çıkarılmıştır F. O. O. kayıtlarından alman bu 
cetvel’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi son on yıl içinde dünya çay 
sahalarındaki artış (KIT’A ÇİN HARİÇ) 168 100 hektardır. 

Memleket 1954 yılı 1964 yılı 

(1 000 hektar) 

Güney Amerika : 

Arjantin 3,7 26,8 

Brezilya 5,4 4,5 

Peru 1,8 2,8 

Toplam 10,9 34,1 

Asya : 

Seylan 232,4 237,7 

Milliyetçi Çin 44,7 38,4 

Kuzey Hindistan 249,2 263,1 

Güney Hindistan 70,3 74,8 

Endonezya 78,3 75,4 
İran 11,8 23,2 

Japonya 35,2 49,3 

Malaya 3,6 3,3 
Pakistan 30,1 35,0 

Türkiye 4,9 17,5 

Güney Vietnam 7.0 9,3 

Toplam 772,5 840,0 
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Memleket 1954 yılı 1964 yılı 

(1 000 hektar) 

Afrika : 

Kameron 0,8 
Kongo 2,2 — 

Kenya 8,8 21,4 
Malavi 10,0 13,2 
Moritius 1,0 2,3 
Mozambik 11,4 15,2 
Burundi 0,1 0,3 

Güney Rodezya 0,7 2,5 

Tanzania 4,3 8,9 

Uganda 3,4 9,2 

Toplam 41,9 81,8 

Sovyet Rusya 70,0 67,8 

Genel toplam 
(Kıt’a Çin hariç) 895,3 1 023,7 



£ Tablo I 
»e*.  KIT A, MEMLEKET VE YILLARA GÖRE ÇAY ALAN VE ÜRETİMLERİ 

Kıt'a ve Memleketler 1934-38 

Alan 

1948-

(1000 Hektar) 

52 1955 1960 1963 1934-38 

Üretim (1000 Ton) 

1948-52 1955 1960 1963 

AVRUPA 

Portekiz (Azorlar) — — — — — — 0,1 — 0,1 — 

RUSYA — — — 64 (*)66 — — — 37,7 42,8 

GÜNEY AMERİKA 

Arjantin. — — 7 31 45 — 0,2 3,4 6,5 8,5 

Brezilya — 3 5 4 4 0,2 0,7 0,7 0,9 
Peru — 1 2 2 (*) 3 — 0,2 0,8 1,1 1.1 

ASYA 

Toplam — — — — — — 1,0 5,0 8,0 u,o 

Burma — 1 1 2 — 10,5 — —- — — 

Seylan 226 228 229 235 238 103,9 140,3 172,4 197,2 219,8 

Fermoza (Taiwan) 45 42 43 48 74 11,6 9,3 14,7 16,1 19.5 

Hindistan 294 316 320 331 334 167,6 273,0 307,7 321,1 344,8 

Endonezya 200 139 145 135 206 72,2 48,6 60,5 62,8 (*) 86,7 
İran — 10 — — — 1,0 5,1 — 9,6 12,9 

Japonya 39 28 38 49 49 49,3 40,3 73,0 77,6 81,0 
Malezya — 4 3 4 3 0,4 1,5 2,4 2,5 2,7 

Pakistan 44 30 31 32 34 25,6 22,3 23,8 19,2 25,3 
Rezka adaları — — — — — — 0,1 0,1 0,1 — 



KIT’A, MEMLEKET VE YILLARA GÖRE ÇAY ALAN VE ÜRETİMLERİ 

Alan (1000 Hektar) üretim (1000 Ton) 

Kıt’a ve Memleketler 1934-38 1948-52 1955 1960 1963 1934-38 1948-52 1955 1960 1963 

Türkiye — 3 7 14 18 — 0,3 1,2 5,9 10,1 

Vietnam — 4 8 7 9 — 4,1 3,5 4,5 4,7 

Toplam — — —     485 540,0 772,0 720,0 790,0 

ÇIN — — — — 
— 41,0 66,8 107,9 158,8 154,2 

AFRİKA 

Kongo — 1 2 — — — 0,2 0,9 3,4 — 

Kenya — 8 10 15 22 3,7 6,0 8,6 13,8 18,1 

Mauritius — 1 1 3 1 — 0,3 0,6 0,8 1,5 

Mozambik — 10 12 15 15 0,5 2,8 6,0 9,0 8,6 

Rodezya - Nyasaland — 9 12 12 15 4,4 6,7 8,2 11,8 1,2 
Enzimdi — — — — — — — 0,1 ' — 

Uganda 3 4 7 9 0,1 0,8 3,2 4,7 6.1 

Cenubi Afrika — — — — — 0,4 0,2 — 
— — 

Tanjranika — 4 5 7 8 0,1 1,8 2,1 3,7 5,0 

Toplam — — — — — 9,0 20,0 30,0 50,0 55,0 

Genel toplam       
  500,0 640,0 810,0 970,0 1 060,0 



Türkiye çay istihsal potansiyeli : 

Çaya elverişli arazi bakımından : 
» 

Türkiye’de çay istihsal sahasının potansiyelinin bugün faydalanı
landan çok daha geniş ve yeterli olduğu derhal söylenebilir. 

Rize, Artvin, Trabzon vilâyetleri kıyılarında ve daha çok Rize’nin 
doğusuna ve Artvin ilinin kıyı İlcilerine doğru gidilmek ve Rize’nin 
batısındaki Trabzon’a ait of ve Sürmene ilçelerinin dere boylarındaki 
elverişli sahaya yayılmak şar tiyle en az 100 bin hektar daha çay yetiş-
tirilebilecek çaya elverişli arazi ve toprak vardır. Asıl çay sahamızın 
içinde bulunan ve memleketimizde çay yetişmesi bakımından en elve
rişli ekolojik şartları ihtiva eden tüm potansiyelin hemen kullanıla
bilmesi elbette mümkün olmaz. Bu derecede geniş bir sahanın çay 
bahçesi haline getirilebilmesi için zamana ve çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Bu kıyılarda ve denizden itibaren büyük ırmak ve dere boylarında 
meyilli arazide ve dereler arasındaki hafif meyilli platolarda çay yetiş
tirmeye elverişli topraklar pek çoktur, Rize ilinde kısmen yoğunluk 
teşkil etmeye başlayan bugünkü çay bahçelerinin durumuna benzer 
diğer sahalarda da ve ayni yoğunlukta çay bahçeleri kurulması müm
kündür. İlk plânda, mevcut çaylık sahasının 300 bin dekar daha 
arttırılması ve böylece 600 bin dekara çıkarılması mümkün olabilir. 

Mevcut çaylık sahasının miktarı bugün için bir münakaşa konusu 
olmaktadır. Resmi kayıtlara göre halen dikilmiş bulunan çaylık 200 bin 
dekarı bulmuştur. Fakat bunun yanında çay teşkilâtına kaydedilmeyen 
ve herhangi bir kayıt mecburiyeti bulunmadığı için de buna lüzum 
görülmeden yetiştiriciler tarafından kurulmuş olan pek çok çaylıkların 
mevcut bulunduğu bilinmektedir. Çay araştırma istasyonunun tahmi
nline göre kayıtsız olarak dikilmiş; olan çaylıkların toplamı 12 500 
dekar kadardır. Halbuki ortalama verim ve randıman cetveline göre 
yapılan hesaplar ise kayıtsız çaylıkların 100 bin dekarı bulduğu kana
atini sağlamaktadır. Fiilen mevcut çaylık sahasının esaslı bir tekrar 
tahrir ve tesbit yapılmadan kat’i rakamını ifade etmek mümkün olma
makla beraber dekar başına alman mahsul miktarının mevcut olduğu 
bildirilen çaylık saha ile karçılaştırılması halinde bu konu aydınlığa 
ulaşmaktadır. Ele geçen mahsule göre yapılan hesabın, bugünkü saha
nın % 50 si nisbetinden fazla olması kanaatini verdiği aşikârdır. Ve bu 
hesaplara göre Türkiye’de mevcut çaylık sahasının 300 000 dekar iti
bar edilmesi lüzumu kendiliğinden meydana çıkmaktadır, 

NiifuS bakımından! 
Aile Ziraati halinde bulunan memleketimizdeki çay yetiştiriciliği 
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halen bütün bölgelere yayılmış olmakla beraber bölgeler arasında bu 
ziraat çeşidi farklı sahalar işgal etmektedir. Bu değişiklik çay yetiş¬ 
tirmeye erken veya geç başlama ile iligilidir. 

Yetiştirmeye erken başlıyan Rize merkez ilçesinde yoğunluk diğer 
ilçelere nazaran daha fazladır. Türkiye’de 1965 yılı başlarında çay 
yetiştirmesi ile meşgul olan yetiştirici sayısının vilâyetlere göre dağı¬ 
lışı, Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre şöyle bulunmaktadır : 

II 

Rize 

Artvin 

Trabzon 

Giresun 

Ordu 

Toplam 

Yetiştirici sayısı 

52 733 

9 198 

19 909 

81 840 (Asli sahadaki yetiştirici sayısı) 

8 612 Tali sahadaki yetiştirici sayısı 

802 „ ,, ,, „ 

Genel toplam 91 254 

Ekolojik yetersizlik bakımından genişleme potansiyeli incelenen 
asli çay sahasındaki; Rize, Artvin ve Trabzon illerindeki yetiştirici 
sayısı 81 840’ı bulmaktadır. Trabzon ilinde olup da tali saha içine giren 
bazı bölgelerdeki yetiştirici sayısına karşılık yukarıki rakamdan 1 840 
yetiştiricinin çıkarılması ile geriye kalan 80 000 yetiştirici sayısı bu 
konunun işlenmesi bakımından gerçek bir değer olarak kabul edilebilir 
ve tali sahadaki nüfus ve yetiştirici sayısı bu konunun dışında bıra¬ 
kılabilir. 

Buna göre: Mevcut 300 000 dekar çaylığın 80 000 yetiştiriciye tak¬ 
simi ile her yetiştirici topluluğuna düşen çaylık sahasını ortalama 
olarak 3,75 dekarı geçmediği görülür. 

Aslında bölgelerimizde 3,75 dekar ve bunun altında çaylık sahibi 
olanlar çoğunluktadır. 10 dekardan yukarı çaylık sahipleri ise pek çok 
değildir. Bunların arasında 20-40 dekar sahibi yetiştiriciler pek azdır. 

Çay bölgelerimizde bir yetiştirici topluluğuna ortalama olarak düşen 
3,75 dekar çaylık sahası buradaki insanları tam derecede meşgul ede¬ 
cek yeterlikte sayılmaz. Zira Seylân’da ortalama olarak 4-5 dekar çay¬ 
lığa bir işçi isabet etmesine karşılık bizde, bir yetiştirici topluluğuna 
ancak 3,75 dekar çaylık düşmektedir. Bölgelerimizdeki yetiştiricilerin 
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ortalama ferd sayısına 4 ve çalışacak, yaprak toplayabilecek çağdaki 
çocukları ile birlikte bunlardan 2 sini çalışır fert olarak kabul edersek, 
Seylân örneğinin asgari normuna göre beher yetiştirici ailenin bizde 
de 2X4=8 dekar çaylıkla meşgul olma gücüne sahip olması gerekir. 
Bu takdirde bugünkü 80 000 çay yetiştiricinin kendilerini çay işine 
tamamiyle bağlamaları halinde 80 000X8=640 000 dekar çaylığı işli- 
yebilmeleri nazari olarak mümkün görülür. Fakat bizde çay yetiştirici¬ 
leri çay bahçesine ve yaprak toplamasına ait işleri intizamlı ve düzenli 
bir şekilde yürütmeye alışamamışlardır. Yetiştiricilerimizin erkek 
nüfusu aile reisi mevkiindedir. Bu kisme ailenin pazar ve çarşı işi ile 
münasebetlerinden, ev ihtiyaçlarının tedarikinden kendini sorumlu 
tuttuğundan ekseriya çay toplamakla kendini meşgul etmez. 

Çay toplaması aslında devamlılık isteyen bir iştir. Tıpkı bir fab¬ 
rika işçisinin yaptığı gibi her gün sabahın erken saatlerinden akşamın 
saat 16.00 na kadar usanmadan bu işe devam edilmesi ve sadece öğle 
vakti bir saatlik bir dinlenme molası verilmesi gerekir. Yaprak topla¬ 
mada aksaklık olursa ve bazı günler geçirilirse çayın toplama vakti de 
geçmiş olur. Bu yüzden mahsûl kartlaşır ve vasfını bozmaya yüz tutar. 
Bugün bizde görülen kart ve kör yaprak derdinin sebeplerinden birisi 
de bazı ailelerin kendi pazar ve ev işlerini çay işinden önce görme- 
lerindendir. proğramlı bir çalışmaya girilmesi ve evin erkeği ile kadı¬ 
nının da çaylıkta yaprak toplamaya intizam içinde katılmaları halinde 
bizdeki yetiştirici ailelerin iş gücü büyük nispette artar. Bu takdirde 
çay işinde çalışanların yaprak toplama ve iş yapma gücü Seylân veya 
Hindistan’daki yetiştiricilerden daha aşağı olmaz. Buna bir örnek 
vermek gerekirse, Seylân’da çay işinde çalışanların 550 000 kişiden 
ibaret bulunduğunu ve bu insanların Seylân’daki 2 289 000 dekar çay¬ 
lığı işlemekte ve fabrikasyon işlerini de yapmakta olduklarını belirt¬ 
mek kâfi gelir. 

Diğer çay memleketlerinde ve meselâ Darjeeling’de de durum 
aynıdır. İş gücümüzü arttırma bakımından gözönünde tutulması gere¬ 
ken bu örneğin nüfus potansiyeli bakımından ölçü olarak alınması 
doğru olur. 

Bölgelerimizde çalışır adam başına düşen çaylık ortalaması halen 
1.875 dekardır. Yetiştiricilerimizin henüz kendilerini çay işine vereme¬ 
miş ve alıştıramamış olmalarından ileri gelen bugünkü düşük ortala¬ 
manın Seylân örneğinin asgarisi olan 4 dekara çıkarılmasının ikinci 
plân döneminde mümkün olabileceği düşünülemez. İleride ve zamanla 
bu seviyeye ulaşılması ancak düşünülebilir. Bugünkü şartlar karşısın¬ 
da ortalama bir hesapla bizde beher çalışır nüfusun 3 dekar çaylığı 
işliyebileceği düşünülebilir. Buna göre: Beher yetiştirici topluluğunda 
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mevcut bulunan 2 çalışır nüfuzun 6 dekar çaylık yapabileceği meydana 
çıkar. Ve bu takdirde yine Seylân örneğine nazaran beher çalışır nüfus 
için 1-2 dekar çaylık noksan tutulmuş olur. 

Mevcut 80 000 yetiştiricinin 6 dekardan 480 000 dekar çaylığa ait 
bütün işleri başarabileceğini anlamak yukarki hesaba göre mümkün 
olmaktadır. Kaldıki çay bölgelerindeki ailelerin bir kısmı muhtelif 
sebeplerle şimdiye kadar çay yetiştirmeye başlamamışlardır. Ve bölge¬ 
lerimizde yeniden çay yetiştirmeye katılacak olan daha bazı aileler bu¬ 
lunduğu bilinmektedir. Gelecek dönemde çay yetiştirmeye katılacak 
yeni yetiştirici sayısının 20 000 kadar olacağı tahmin edilebilir. Böylece 
Türkiye çay bölgelerinde ve yalnız asli çay sahasında olmak üzere 
100 000 yetiştirici ailenin çay işi ile meşgul olarak beher aileye 6 dekar 
hesabiyle 600 000 dekar çaylığı işleme gücüne sahip bulunduğunu 
hesaplamak mümkündür. Halen 300 000 dekar çaylık olduğuna göre 
bu miktarın bir misli kadar daha yeni çaylık kurup yetiştirmek için 
bölgelerimizde çalışır insan potansiyelinin mevcut bulunduğu bir ger¬ 
çektir. 

Bölgelerimiz arasında; Hopa, Arhavi, Borçka, Fındıklı, Kalkan- 
dere, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin, Sürmene, Of ve Çaykara ilçeleri 
çay bakımından Rize ve sahil ilçelerine nazaran henüz yenidir ve doy¬ 
mamış durumdadır. İkinci plân döneminde çay yetiştiricleri arasına 
katılacak ailelerin büyük çoğunluğunun bu sahalarda olacağı anlaşıl¬ 
maktadır. 

1965 yılı nüfus sayımının geçici rakamlarına göre çay yetiştiren 
başlıca ilçelerdeki nüfusu gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. Çayın 
temerküz ettiği asli bölgelere ait bulunan rakkamlara göre bu cetvel¬ 
deki 549 570 toplam nüfus kişiyle meşgul olma imkânına sahip olan 
nüfus rakkamım gösterir. 

ASİL ÇAY BÖLGELERİNDEKİ NÜFUSUN İL VE 
İLÇELERE DAĞILIŞI 

Artvin İl : Nüfus 

Hopa 

Borçka 

Arhavi 

18 922 

36 444 

15 740 

Toplam 71 106 
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Rize İli: Nüfus 

Merkez 113 583 

Ardeşen 22 820 

Çamlıhemşin 10 733 

Çayeli 45 373 

Fındıklı 13 773 

İkizdere 20173 

Kalkandere 17167 

Pazar 37 637 

Toplam, 281 261 

Trabzon İli : 

Araklı 49 159 

Çaykara 38 220 
Of 62 549 

Sürmene 47 275 

Toplam 197 203 

İller toplamı Nüfus 

Artvin İli 71 106 

Rize İli 281 261 

Trabzon İli 197 203 

Genel toplam : 549 570 

Bölgelerimizde çalışır insanların bilgilerinin ve çalışma kabiliyet¬ 
lerinin arttırılabilmesi için iyi bir eğitim programı tatbik edilmesi ha¬ 
linde iş gücünün arttırılması elbette mümkün olur. Diğer taraftan 
zamanla meydana gelecek nüfus artışı ve diğer çay memleketlerinde 
olduğu gibi yine zamanla ve eğitim yolu ile pratik güçlerinin arttırıl¬ 
ması suretiyle bölgelerimizde çay yetiştirici ailelerimizin mevcut arazi 
potansiyeli olarak yukarıda hesaplanan ve dikilmiş olan 300.000 dekar¬ 
dan başka 100.000 hektarlık sahayı kullanması mümkün görülür. 
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Plân dönemine ait üretim tahminleri: 

Bu konuda Tekel Genel Müdürlüğü Plânlama Ünitesi Başkanlığı 
tarafından, çay sanayii yatırım teklifleri için hazırlanmış olan hesap 
ve tahminleri gösteren ve izah eden kısım aynen aşağıya çıkartılmış¬ 
tır. Diğer bir alternatif olarak da, Trend denklemi dışına çıkılarak 
yapılan üretim tahmini yine bu bahsin sonunda yar almıştır. 

[Tekel Genel Müdürlüğü plânlama ünitesi görüşü] 

Geçmişteki yıllar itibariyle üretim seyri: 

Yıllar Alımlar(Ton) 

1957 10.976 

1958 14.365 

1959 18.417 

1960 25.954 

1961 24.220 

1962 37.522 

1963 45.508 

1964 45.313 

1965 59.620 

Yukarıdaki tablo yıllık üretim miktarlarında devamlı bir artış 
kaydedildiğini göstermektedir. 

Üretim artışının karakteristiği: 

Yukarıdaki serinin trend denklemi Y = 31.321,6 -f 5.886 x dir. 
Buna göre 1962-1965 yıllarının inhirafları aşağıya çıkarılmıştır : 

Yıllar 

Yıllık 

alımlar 

(Ton) 
Trend 

noktaları İnhiraflar 
İnhiraflar 

% si 

1962 37.522 37.208 + 314 + 0,008 

1963 45.508 43.094 + 2414 ■+ 0,056 

1964 45.313 48.980 — 3667 — 0,075 

1965 59.620 54.865,6 + 4754 + 0,087 
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Gelecek yıllardaki üretim: 

Gelecek yılların üretim seyri 2 ayrı metodla hesaplanmıştır : 
a) Serinin trend denklemine göre : 

Yıllar 
Üretim 

tahmini (Ton) 
Kuru çay 

üretimi (Ton) 

1966 60.752 14.120 

1967 66.638 15.497 

1968 72.524 16.866 

1969 78.410 18.235 

1970 84.296 19.585 

1971 90.182 20.973 

1972 96.068 22.341 

1973 101.954 23.710 

1974 107.840 25.079 

1975 113.725,6 26.448 

Not : 4,3 kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay elde edildiğine göre. 

b) Hata ihtimallerine göre : 

Bilindiği gibi çay nebatının yıllık verimleri yaşa göre değişmek¬ 
tedir. Burada -953, 1964 ve 1985 yıllarının ürünleri resmi kayıtlardaki 
dikim sahasına ve ortalama verim esasına göre hesaplanmış ve bulunan 
rekolte rakkamları fiilî rekolte rakamlariyle karıştırılmıştır. Aradaki 
farklar muhtelif nedenlerden ileri gelen hata alanlarımızı göstermek¬ 
tedir. Hatanın meydana gelişinde kaçak çaylıkların verimi, matlub 
evsafta olmayan çayların, alımı, ortalama verimin farklılığı gibi ve 
daha başka bazı faktörlerin etkisi bulunabilir. 

Fakat neticede bütün faktörlerin etkisiyle rekoltenin ulaştığı seviye 
hata ihtimallerini de kapsadığına göre gelecek yılların rekolte tah¬ 
minlerinde aynı usulü uygulamak yerinde olacaktır. İşte hesabımızda 
bu noktadan hareket edilmiş ve gelecek yılların resmi dikim sahasına 
ve ortalama verim esasına göre olması gereken rekolte rakamlarına, 
geçmiş yıllardaki hata alanlarının işaret eylediğini en az, en çok ve 
ortalama rakamlar ilâveedilerek rekolte tahmini yapılmıştır. 
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1963 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ 
Dekar 1963 

Dekar verimi - kilo ürünü - kilo 

1959 yılında ekilmiş çaylık 6 049 X 40 = 241.960 

1958 10 623 x 80 : - 849.840 

1957 19 363 X 150 = 2.904.450 

1956 9 432 X 180 — 1.697.760 

1955 ,, ,, ,, 9 238 X 200 = 1.847.600 

1954 14 342 X 230 = 3.298.660 

1953 ,, ,, ,, 10 594 X 270 = 2.860.380 

1952 ,, ,, „ 10 526 X 280 = 2.947.280 

1951 yılında ve daha önceki 
yıllarda ekilmiş çaylık 28 594 X 300 = 8.578.200 

118 761 25.226.130 

1963 yılı yas çay alım miktarı ... 45.508.274 

Aradaki fark: 25.226.130 x % 80,40 - 20.282.144 

1964 YILI YAŞ ÇAY URUNU 

Dekar 1964 

Dekar verimi - kilo ürünü - kilo 

1960 yılında ekilmiş çaylık 11 321 x 40 = 452.840 
1959 „ „ „ 6 049 x 80 = 483.920 
1958 „ „ „ 10 623 x 150 = 1.593 450 
1957 „ „ „ 19 363 x 180 = 3.485.340 
1956 „ „ „ 9 432 x 200 = 1.886.400 
1955 „ „ „ 9 238 x 230 = 2.124.740 
1954 „ „ „ 14 342 x 270 = 3.872.340 
1953 „ „ „ 10 594 x 280 = 2.966.320 
1952 yılında ve daha önceki 

yıllarda ekilmiş çaylık 39 120 x 300 = 11.736.000 
130 082 28.601.350 

1964 yılı yaş çay alımı mikdarı   45.312.817 
Aradaki fark: 28.601.350 x % 58,43 =   16.711.467 
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1965 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ 
Dekar 1965 

Dekar verimi - kilo ürünü - kilo 

1961 yılında ekilmiş çaylık 15 748 X 40 = 629.920 

1960 „ 11 321 X 80 = 905.680 

1959 „ 6 049 X 150 = 907.350 

1958 „ ,, ,, 10 623 X 180 = 1.912.140 

1957 „ 19 363 X 200 = 3.872.600 

1956 9 432 X 230 = 2.169.360 

1955 9 238 X 270 = 2.494.260 
1954 14 342 X 280 = 4.015.760 

1953 yılında ve daha önceki 
yıllarda ekilmiş çaylık 49 714 X 300 = 14.914.200 

145 830 31.821.270 

1965 yılı yaş çay alım mikdarı . 59.620.353 

Aradaki fark: 31.821.270 x % 87,36 = 27.799.083 

Gerek yukarıda zikredilen 1963, 1964 ve 1965 yılları ve gerekse da¬ 
ha önceki yıllar için yapılan hesaplar “resmi kayıtlardaki dikim saha¬ 
sına ve ortalama verim esasına” göre bulunan rekolte rakamları ile fiili 
alımlar arasında % 58 % 88 oranında bir fark bulunduğunu göster¬ 
mektedir. 

Bu esastan hareket edilerek yapılan 1968-1973 yıllarına ait rekolte 
tahminleri aşağıdadır : 

1968 - 1972 YILLARI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ TAHMİNİ 

1962 yılında ekilmiş çaylık : 9 006 dekar 

1963 „ „ „ : 14 616 „ 

1964 „ „ „ : 10 846 „ 
1965 „ „ „ : 8 940 „ 
1966 yılında ekilecek çaylık : 6 540 „ 
1967 „ „ „ : 6540 „ 
1968 „ „ : 6 540 „ 
1969 „ „ „ : 6 540 „ 
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Bu esaslara göre ; 

1968 Yılı yaş çay ürünü (resmi dikim sahasında) : 42 551 780 Kilo 
Asgari ürün tahmini: 

42.551.780 % 58 = 24.680.032 + 42.551.780 = 67.231.812 „ 

Azami ürün tahmini : 
42.551.780 % 88 = 37.445.566 + 42.551.780 = 79.997.346 „ 

Ortalama ürün tahmini : = 73.614.579 „ 

1969 Yılı yaş çay ürünü (resmi dikim sahasında) : 46.026.560 „ 

Asgari ürün tahmini : 
46.026.560 x % 58 = 26.695.405 + 46.026.560 = 72.721.965 „ 

Azami ürün tahmini : 

46.026.560 x % 88 = 40.503.373 + 46.026.560 = 86.529.933 „ 

Ortalama ürün tahmini : = 79.625.949 ,, 

1970 Yılı yaş çay ürünü (resmi dikim sahasında) : 49.224.518 „ 

Asgari ürün tahmini : 
49.224.510 x % 58 = 28.550.216 + 49.224.510 = 77.774.726 „ 

Azami ürün tahmini : 

49.224.510 x % 88 = 43.317.569 + 49.224.510 = 92.542.079 „ 

Ortalama ürün tahmini : = 85 158 403 „ 

1971 Yılı yaş çay ürünü (resmi dikim sahasında) : 52.122.800 „ 

Asgari ürün tahmini : 
52.122.800 x % 58 = 29.709.996 + 52.122.800 = 81.832.796 „ 

Azami ürün tahmini : 

52.122.800 x % 88 = 45.346.836 + 52.122.800 — 97.469.636 „ 

Ortalama ürün tahmini: = 89.651.216 „ 

1972 Yılı yaş çay ürünü (resmi dikim sahasında) : 54,711.540 „ 
Asgari ürün tahmini: 

54.771.540 x % 58 =31.767.493 + 54.771.540 = 80.539.033 „ 
Azami ürün tahmini: 

54.711.540 x % 88 = 48.198.955 + 54.771.540 = 102.970.495 „ 
Ortalama ürün tahmini; == 94.754.764 „ 
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İ973 Yılı yaş çay ürün (resmi dikim sahasında) : 57.442.580 Kilo 
Asgari ürün tahmini : 

57.442.580 x % 58 =33.316.696 f 57.442.580 = 90.759.276 „ 
Azami ürün tahmini : 

57.442.580 x % 88 = 50.549.470 + 57.442.580 = 107.992.050 „ 

Ortalama ürün tahmini : = 99.375.663 „ 

c) Serinin trend denklemine göre yapılan üretim tahminlerde hata 
ihtimallerine göre yapılan üretim tahminlerinin mukayesesi 
(1968 -1973): Ton olarak. 

Hata ihtimallerine göre üretim tahmini Trend denk- 
Yıllar En az En çok Ortalama lemine göre 

1968 67.232 79.997 73.615 72.524 

1969 72.722 86.530 79.626 78.410 

1970 77.775 92.542 85.158 84.296 
1971 81.833 97.470 89.651 90.182 
1972 86.539 102.970 94.755 96.068 

1973 90.759 107.992 99.376 101.954 

Görülüyor ki hata ihtimallerine göre yapılan ortalama üretim 
tahminleri ile trend denklemine göre yapılan tahminler birbirlerine 
çok yakın sonuçlar vermektedir. 

Ancak her iki tahminde geçmiş yılların alımları esas ittihaz edil¬ 
miştir. Buna göre; 

1 — Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bazı yıllarda trend doğru¬ 
sundan % 10 oranına kadar inhiraflar olabilir ki, bu inhiraflara ait 
tahminler yukarıdaki tabloda “en az” ve “en çok” üretim tahmini sü¬ 
tunlarında gösterilmiştir. 

2 — Gayri resmi dikim sahasının geçmişte olduğundan çok farklı 
bir seyir takib etmesi halinde fiili üretim, tahminlerimizden farklı ola¬ 
bilir. Diğer bir ifade ile yukarıdaki tahminler yapılırken kaçak çay 
dikiminin geçmişteki seyri takib edeceği kabul edilmiştir, Şayet gelecek 
yıllarda kaçak dikim sahası tahminlerin üstünde bir genişleme göste¬ 
rirse, yıllık rekolteler de buna muvazi bir yükselme kaydedecektir, Bu 
durumda çay üretimi konusunda gelecek yıllarda nahoş süprizlerla 
karşılaşmamak için çay dikim sahasının tamamen tescili ve kontrol al¬ 
tına alınması zorunlu bulunmaktadır, 



Gelecek 2. Beş Yıllık döneme ait diğer bir üretim tahmini: 

Bölgelerdeki çaylık sahası, daha şimdiden 300.000 dekarı bulmuş¬ 
tur. Bunun 200.000 dekarı yetişmiş çaylıktır. Gelecek 2. Plân dönemin¬ 
de verime girecek veya verimini artıracak 100.000 dekarlık yeni çaylık¬ 
ların da eklen mesile mahsul artışının devam edeceği de şüphesizdir. 
Gelecek yıllara ait mahsul tahmininde bundan önceki yıllar mahsulü 
ve dekar başına verim ele alınarak bulunan trend denklemine göre he¬ 
sap yapılarak bir sonuca varılmıştı. Burada ise çaylıkların gelişme du¬ 
rumu ile yeni çaylıkların mahsule girme durumları ve geçmiş yıllarda¬ 
ki artış seyri dikkate alınarak ortalama bir artış oranı tesbit edilmiş ve 
buna göre tahmin yapılmıştır. 

Bundan önceki 5 yıla ait yaprak artışı Ton kıymetinden şöyle 
olmuştur. 

Yıllar 
Yaprak istihsâli 

Ton 
Artış 
Ton 

1961 24.200 0.000 

1962 37.500 13.300 

1963 45.500 7.800 

1964 45.300 0.000 

1965 59.600 14.300 

Ortalama bir yılda artış 35.400/5=7.800 

Geçen bir yıl içinde 1961 de kurak bir yaz, 1964 yılında da donlu 
ve karlı bir kış ve peşinden geç vakit don yapan bir İlkbahar hüküm 
sürmüş, bu yüzden bu iki yılın rekoltelerinde artış kaydedilmemiştir. 
Bu dönemde bir yıla ait artış ortalaması 7.800 tondur. Fakat bu kısa 
devrede üstüste iki defa hava şartlarının mahsul üzerinde kötü etkisi 
görülmüştür ki, bu hal çay bölgelerimiz için pek de sık görülen bir 
olay değildir. 

Yukardaki ortalama artışının bundan böyle gelecek yıllar ortala¬ 
ması halinde az veya çok farklarla devam etmesi beklenebilir. Ancak 
geçen dönemde de görüldüğü gibi yapılan tahminlerin bazı yıllar 
altında ve üstünde istihsâlle karşılaşması mümkün olabilir. Fakat 
artış, ortalamasının yılda 7,800 tondan da aşağı düşmiyeceği ve dö¬ 
nem sonuna doğru, genç çaylıkların verime katılmasiyle ortalamanın 
yılda 8 -10 bin tonu bulacağı ve buna göre şöyle bir seyir takip edeceği 
tahmin edilebilir ; 



Yıllar 
Yaprak istihsâli 

Ton 

Artış orani % 
(Yılın) 

Ortalama artış 
Oranı 

•*> 

1966 68.000 13,6 

1967 74.000 8,5 

1968 82.000 10,8 

1969 90.000 9,7 % 9,0 

1970 95.000 5,5 

1971 100.000 5,2 

1972 110.000 10,0 



IV — ÇAY F 1 A T MALİYETLERİ 

Dünya çay fiatları : 

Önemsiz dalgalanmalar ve cüz’i artışlar yanında çay fiatları 
önemli pazarlarda 1954 yılından itibaren hemen hemen aynı seviye¬ 
lerde kalmıştır. Çay satış hatlarının yıllara göre seyrini izlemek üzere 
hazırlanan Tablo 4. bu durumu açık bir şekilde göstermektedir. Devamlı 
artışlar kaydeden dünya toplam üretiminin dünya toplam tüketimine 
iyi bir şekilde ayak uydurmuş olmasının ve çayın depolanması imkâ¬ 
nının, fiatlarm büyük miktarlarda değişiklik göstermemesinde çok 
büyük etkisi olmuştur. 

Serbest pazardaki çay hatlarının maliyet batlarımızın çok altında 
olduğu bir gerçektir. Meselâ, Hindistan ve Seylan’dan uzun bir yol 
katederek Londra’ya gelmiş olan çaylar, bu önemli çay pazarında 1964 
yılında, kilosu ortalama 11.77 TL. sı üzerinden satış muamelesi gör¬ 
müş olması bunun en tipik misalidir. 

Memleketimizde, kuru çay maliyetini etkileyen en önemli faktör 
ham madde yani yaş yaprak bedelidir. 1959 yılından itibaren 1 Kg. 
yaş çay yaprağı için yetiştiriciye devletçe 3,00 TL. ödenmektedir. Yaş 
yaprağın maliyette aldığı pay % 75,67 olmakta diğer kısmını dafabri- 
kasyon masrafları teşkil etmektedir. Buna göre bizde beher Kg. kuru 
çay için lüzumlu olan yaprak bedeli olarak 13,00 TL. nin üstünde bir 
para ödenmektedir. Böylece ve diğer zaruri işletme masrafları ile bir¬ 
likte 1 Kg. kuru çay’m maliyeti son yıllarda 17,50 TL. sına kadar çık¬ 
maktadır. Bu maliyet 1966 yılında yaprak hatlarına yapılan 50 Krş. 
zamdan sonra daha da artarak 20.00 TL. sına yaklaşma istidadındadır. 

Diğer taraftan dünya çay hatlarında 14 yıldan beri önemli değişik¬ 
lik görülmemiş ve belli başlı istihsal memleketlerinin kendi pazarların¬ 
daki çay fiatları 1965 yılında beher kilogram için, 7,66 TL. ile 10.16 TL. 
arasında ortalama değer de kalmıştır. Bu ortaklama fiatlar içinde en 
ucuz seviyedeki çay ile en pahalı seviyedeki çayların bulunduğu şüphe¬ 
sizdir. 
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Tablo : 4 

BELLİ BAŞLI PAZARLARDAKİ 13 YILLIK ÇAY SATIŞ FİATLARI 

Yıllar 

1950 
1951 

1952 

1953 

1954 
1955 
1956 

1957 

1958 
1959 
1960 

1961 

1962 

Seylan 
Kg./TL. 

8,39 
9,02 
8,93 

11,82 
9,38 

10,55 
8.48 
8,66 
8,84 
8,57 

8.48 
8.48 

Hindistan 

Kg./TL. 

8,57 
7,62 
5,86 
8,30 

12,99 
8.75 

10,01 
8.75 
9,02 
9,20 

10,10 
9,11 

10,10 

İngiltere 
Kg./TL. 

9,92 
8,48 

10.91 
16,05 
12,27 
13.89 
11.91 
12,54 
12.90 
13,08 
12,18 
12,26 

Belli başlı çay memleketlerinden Hindistan, Seylân ve Afrika çay¬ 
larının piyasalardaki I. Kg. satış değeri 6-15 Lira arasında değişmekte¬ 
dir. Bunun yanında her ne kadar bazı mahdut bölgelere ait mevsim 
çaylarının beher kilosunun 30-40 liraya kadar ve bazen bu değerin de 
üstünde satıldığı görülürse de bu derecedeki yüksek fiat, istihsal mik¬ 
tarı çok az olan ve belirli günlere mahsus olan fevkalâde aromalı çay¬ 
lara mahsustur. 

Çay Hatlarında asıl olan ortalama değerdir. F.A.O. kayıtlarına gö¬ 
re başlıca istihsal memleketlerindeki 1964 ve 1965 yıllarına ait çay sa¬ 
tış fiatları ortalamaları şöyledir : 

Yıl Satış borsası 
Satış ortalaması 

1 Kg. TL. 

1964 Calcutta 9,42 İhraçlık olarak 
1964 >> 8,63 Yerli istihlak için 
1964 Colombo 7,41 İhraçlık 
1965 7,65 >> 

1965 Coçhine 9,25 >> 

1965 8,63 Yerli istihlâk 
1964 Chittagon 6,88 İhraçlık 
1965 Kenya 9,25 >) 

1965 Uganda 9,20 
1965 Mozambique 7,00 U 
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Piyasalarda çaylar kalite derecelerine göre fiat bulur. Kalite dere¬ 
celeri ise Değustatör’ler tarafından tayin edilir. Alıcılar, borsaya çıka¬ 
rılan çayın her sandığına ait numuneyi önceden tadım ve muayeneye 
tâbi tutarak kalitesi ve o günün fiat seviyesi akkmda tam bir kanaat 
edinir.Diğer şekilde muayene ve tadım yapılmadan gözü kapalı hiç bir 
çay alınıp satılmaz. Bu itibarladır ki çayın kalite derecesi fiatta en 
önemli rolü oynar. İyi kaliteli çaylar pahalı satılır. Kötüleri ise çok 
ucuza gider. 

Yukarki fiat ortalamaları istihsal memleketleri borsalarmdaki sa¬ 

tışlara aittir. Tüketim merkezlerinin borsalarmda ise bu fiatlar % 
20-25 nisbetinde artar. Bunun sebebi; istihsal memleketlerinde çay 
üzerine konmuş olan ihracat vergisiyle, Nakliye, Sigorta, Depolama, 
Broker ücreti vesair masrafların binmesinden ileri gelir. 

Diğer memleketlerdeki çay maliyetleri: 
Seylânda bir kooperatif Fabrikasının 1963 Yılma ait maliyeti şöyle 

olmuştur. (Bu Fabrika aynı yıl içinde 367209. Kg. çay imal etmiştir. 

Masraf nev’i 
Masraf 
Mikdarı 

T. L. 

1 kg. a isabet 
eden hisse 

Kr. 

Maliyetteki 
hisse oranı 

% 

1) Çay yaprağı bedeli 1.357.950 369.8 69,84 
2) Çay yaprağı tesellüm 195.850 53,3 10,07 

ve taşıma masrafları 
3) İşçilik 37.726 10,3 1,95 
4) Sandık ambalâjı 118.951 32,4 6,12 
5) Diğer masraflar 159.892 43,6 8,22 
6) Amortismanlar 74,022 20,1 3,80 

Toplam 1.944.393 529,5 100,00 

Yine Seylânda diğer bir çay Fabrikasının yaş yaprak ve fabrikas¬ 
yon maliyet unsurları mukayeseli olarak şöyledir : 

Maliyetteki 
1 Kg. çayda hissesi 
Kuruş % 

1) Yaş yaprak bedeli 384,3 67,00 
2) Diğer imalât masrafları 188,1 33,00 

(İşçilik, amortisman vesaire 
dahil) 572,4 100,00 
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Yukarki maliyet fiatları çayın Fabrikalarda anbalâjlı maliyetidir. 
Fabrikalardan pazar merkezine taşınması, satış ve tesellüm sonuna ka¬ 
dar depolarda beklemesi, broker ücreti ve masrafı ve sigorta ücreti bu 
maliyetin dışındadır. Bu masraflar satış masrafı olarak ayrıca çayın 
bedeline eklenir. 

Afrika memleketlerindeki çay maliyetleri ise Seylândan daha fazla 
değildir. Ve hatta Afrikada yaprak fiatları diğer memleketlere nazaran 
biraz daha düşüktür. Hindistan ise; Seylâna yakın bir maliyet seviyesi 
içindedir. Hindistanm ASSAM ve DOOARS bölgelerindeki maliyet ile 
Darjeeling bölgesindeki maliyet arasında sonuncu aleyhine bir fark 
görülürse de bu fark bu bölgede bir kampanya devresinde işlenen yap¬ 
rak mikdarmm diğer bölgelere nazaran daha az olmasından ileri gelir. 
Ve maliyette de % 10-20 yi geçmiyen bir etki yapar. 

Türkiye’de çay maliyeti ve fiatları: 

Diğer memleketlerde olduğu gibi Türkiye’de de çay meliyetlerine 
önemli derecede etki yapan faktör çay yaprağı bedelidir. Ve bu bedel 
maliytte en yüksek olanı teşkil eder. Aşağıdaki mukayeseli cetvelde çay 
istihsalinin başladığı 1938 yılında bu yana yıllara göre olan kuru çay 
maliyetlerimizin yaprak fiatlariyle olan münasebetleri açıkça görül¬ 
mektedir : 

Kuru çay 1 Kg. kuru çay 
Yıllar İstihsali Yaprak fiatı maliyeti 

Kg. Kg. L. Kr. 

1938 30 50 4,00 

1939 181 60 4,00 

1940 191 60 4,00 

1941 600 60 4,00 

1942 7 000 150 9,47 

1943 16 797 150 9,65 

1944 38 849 180 10,95 

1945 53 945 180 11,60 

1946 93 067 180 10,02 

1947 97 655 180 10,64 

132 



Ylılar 

Kuru çay 
istihsali 

Kg. 

1 Kg. Kuru çay 
Yaprak fiatı maliyeti 
Kg. L. Kr. 

1948 149 668 180 Ortalama F. 10,93 

1949 159 047 150 - 200 182,20 11,29 

1950 207 796 160 - 190 180,41 9,95 

1951 331 523 160 - 190 177,61 9,48 

1952 423 583 160 - 190 178,52 9,64 

1953 513 205 160 - 190 176,34 9,52 

1954 719 052 170 - 210 196,84 10,56 

1955 1 190 798 185 - 210 200,29 10,80 

1956 1 534 929 195 - 210 203,55 11,54 

1957 2 441 745 250 13,85 

1958 3 350 009 250 14,23 

1959 4 143 246 300 17,73 

1960 5 709 961 300 16,66 

1961 5 649 481 300 17,39 

1962 8 644 150 300 16,53 

1963 10 133 631 300 16,96 

1964 10 034 855 300 17,50 

1965 13 249 000 300 — 

1966   350   

Yukarıki maliyet cetvelinde bazı yıllarda yaprak fiatlarmm aynı 
olmasına rağmen maliyette farklılık görülür. Bu fark, kuruluş halinde 
olan İşletmelerin, yıl içinde sonu almmıyan bazı yatırım masraflarının 
ertesi yıl hesaplarına intikal etmesinden ileri geldiği gibi, o yıl içinde 
ilâve edilen yeni tesislerin amortisman payında ve ilk tesis kuruluş 
masraflariyle, montaj, onarım, tadil ve bakım gibi sabit tesis kayd 
edilmiyen masrafların doğrudan doğruya maliyet masraflarına kayde¬ 
dilmesinden ileri gelmiştir. 
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Maliyet unsurlarının incelenmesi: 

Aşağıya çıkarılan 1964 yılı yerli çay maliyet tablosundaki masral 
unsurlarının içinde, yaprak bedelinin, umumî maliyetin % 72, 77 sini 
teşkil ettiği görülür. Geri kalan ise yaprak tesellüm ve taşıma masraf- 
lariyle Fabrikasyon, amortisman, enerji ve yakıt, malzeme, umumi 
masraflar, memur ve işçi ücretleri teşkil eder ki bunun da umumî 
maliyete oranı % 27,23 tür. 

1964 YILI YERLİ ÇAY MALİYET UNSURLARINI 
GÖSTERİR TABLO 

Maliyetteki 
Masraflar 1 Kg. hissesi hisse oranı 

Lira TL. Kr. % 

1) Yaprak bedeli 135 240 000 12 73,49 72,77 
2) Yaprak tesellümü ve 

taşıması 6 399 971 60,27 3,44 
3) İşçilik 9 904 318 93,26 5,33 
4) Amortisman 6 122 859 57,66 3,29 
5) Umumi ve diğer 

masraflar 28 100 029 2 65,54 15,17 

Toplam 185 866177 17 57,22 100,00 

Yukarki maliyet tablosunda görüleceği gibi yaprak tesellüm ve 
taşıma masraflariyle birlikte yaprak maliyetinin umumi maliyette his¬ 
sesi % 76,21 dir. Beher kilodaki hissesi ise 13,33,77 liradır. Fabrikasyo¬ 
na ait diğer masrafların toplamı da c/c 23,79 oranındadır. 

Seylan fabrikalardaki maliyetlerde de ham madde ve bunun 
tesellüm masrafları, umumî maliyetin % 67 si ile % 79,81 ni teşkil 
eder. Maliyet unsurlarının umumi maliyette aldığı masraf oranpayla- 
rının hesabı, bize tam bir fikir vermez ise de yaprak bedellerinin bu ma¬ 
liyette ne kadar önemli bulunduğunu göstermeye yardımcı olur. 

Çay maliyetlerinin incelenmesinde önemli olan nokta; 1 Kg. çayın 
hakiki maliyet değeridir. Zira çayın alım ve satımında bunun beher 
kilosuna ödenecek fiat değeri asildir. Bu sebeple maliyet unsurlarının 
para değeri üzerinden kıymetlendirilmesi gerekir. Bu esasa göre hazır¬ 
lanan Seylan çay maliyetiyle Türk çayı maliyetinin, unsurlar itibariyle 
aldıkları kıymeti ve aralarındaki farkı gösterir bir tablo aşağıya çıka¬ 
rılmıştır : 
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BEHER KİLOYA İSABET EDEN MASRAFLAR 

Masraflar Türkiyede 
L. Kr. 

Seylanda 
L. Kr. L. 

Fark 

Kr. 

1) Yaprak bedeli 13 33,77 4 23,10 9 10,67 
2) işçilik 93,26 10,30 82,96 
3) Amortisman 57,66 20,10 37,56 
4) imalât ve diğer 

masraflar 2 65,54 76,00 1 89,53 

17 50,23 5 29,50 12 20,72 

Bu tabloda görüleceği gibi, Türkiye’de ham madde maliyet bedeli 
Seylana nazaran 1964 yılında beher kiloda 910,67 kuruş fazla olmuş¬ 
tur. İşçilikten fazlalık kiloda 82,96 kuruştur. Amortismanlardan fazla¬ 
lık yine kiloda 37,56 kuruştur. Umumi masraflar altında toplanan diğer 
masraflarda fazlalık ise 189,53 kuruştur. 

Memleketimizde yaprak fiatının, bu ziraatın gelişmesini ve hızla 
yayılmasını teşvik edecek, yetiştiriciyi son derece memnun edecek sevi¬ 
yede bulunduğu aşikârdır. Her ne kadar bizde çay yaprak fiatları her 
yıl bir komisyon tarafından tesbit edilir isede bu tarz, formaliteye ait 
bir şekilden ibaret kalmakta, bu komisyona iştirak etmek üzere ilgili 
dairelerden gönderilen memurlara asıl talimat ilgili Bakanlar tarafın¬ 
dan verilmek suretiyle fiatlar doğrudan doğruya Hükümetlerin takip 
ettiği fiat politikasına tabi bulunmaktadır. Netekim 1966 yılında yap¬ 
rak fiatlaıına 50 kuruş zamedilmek suretiyle 350 kuruşa çıkarılmış 
olması yine aynı tarzda ceryan etmiştir. 

Bu durumda belli başlı çay istihsal memleketlerinin yaprak hat¬ 
larına göre Türkiye yaprak fiatları arasında Türkiye aleyhine olmak 
üzere 3,3-5 misli bir fark meydana gelmiş bulunmaktadır. Yaprak hat¬ 
larının başlangıçtan bu güne kadar muhtelif sebeplerle arttırılagelmesi 
ile diğer dünya yaprak fiatlariyle mukayese edilemiyecek bir seviyeye 
çıkarıldığı ve bu yüzden de Türk çayının maliyet probleminin çok güç 
bir hale getirildiği bir gerçektir. 1966 yılında 50 kuruş zam yapılmak 
suretiyle 350 kuruşa çıkarılan yaprak hatlarının bu zam sebebiyle be¬ 
her kilo kuruçay maliyetinde 215 kuruş bir artış yapacağı hesaplana¬ 
bilir. Diğer masrafların gelişmemesi halinde bile 1966 yılında kuru çay 
maliyetimiz 1750 4- 215 ^ 1965 kuruşa yükselmiş olacaktır. 

Böylece ve aslında diğer dünya maliyetlerinden çok yüksek olan 
çay maliyetlerimiz belki de şimdiden sonra bile hiç bir istihsal mem¬ 
leketinin varamayacağı en yüksek seviyeye çıkarılmış olmaktadır. 
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İşçilik masraflarının etkisi: 
Yukarki maliyet tablosunda görüleceği gibi bizde 93,26 kuruşla 

beher kiloda yer alan işçilik ücretinin Seylan’da 10,30 kuruş olması, 
aradaki farkın 8 misli kadar büyük bulunması, üzerinde durulması 
gereken diğer bir konudur. Bizde devlet müessesesi halinde idare edi
len ve bu sistemin icap ettirdiği gidişe uyan işçi randımanının çok 
düşük olduğuna şüphe yoktur. 

Bunun yanında bazı şekil ve formiletelerin zorladığı lüzumsuz işçi 
kullanmak gibi haller maliyetlerde fazlalık doğurmaktadır. Bizde he
sap ve kantar defteri ve yaprak parası tediyesi işlemlerinin diğer mem
leketlerdeki özel sektör işletmesi halindeki Fabrikalara nazaran daha 
külfetli oluşu ve fabrikalara az yaprak gelmesi halinde de kampanya 
çalışmasına kayıtlı işçilerin yine ayni yerde mevsim boyunca tutulmak 
mecburiyeti yüzünden düşük randımanla çalıştırılması ve boş kalan bu 
gibi işçilerin diğer memleketlerde olduğu gibi çaylıklarda çalıştırılma
larının mümkün olmayışı sebepleri yüzünden işçi randımanı çok düş
mekte, bu düşüş başka memleketlere nazaran bizde maliyette değeri 
bakımından 8 mislini bulmaktadır. 

Fabrikaların işçi ihtiyacına ait hesaplar yapılırken diğer çay En
düstrisi memleketlerindeki iş gücü normlarının göz önünde tutulması 
ve buna göre tedbir alınması gereklidir. Bizim şartlarımıza göre düzen
lenmiş olan işçi randıman normlarının sıkı ve disiplinli çalışma sistemi 
ve hiç bir müsamaha yer vermiyen bir düzen işinde bu günkünden da
ha çok iyiye götürülebileceği şüphesizdir. 

Toplu Sözleşme ve diğer işçi haklarının ortaya çıkardığı yeni du
rumların işçilerimiz tarafından yanlış anlaşılmasının randımana 
olumsuz bir etki yaptığı gerçektir. Bizde Devlet Fabrikasında vazifele
nen bazı işçilerimizin kendilerini salıverir derecede işe karşı gevşeklik 
göstermekte, iş kanunları ve sendikalar himayesinde kendisini emni
yette hissetme havasına kaptırarak daha faydalı ve randımanlı çalış
ma düşüncesinden uzaklaştıkları görülmektedir, tamamen yanlış bir 
düşünüşten ileri gelen bu hali düzeltmek için her iş veren Fabrikanın 
ve hemde İşçi Sendika ve topluluklarının işçilerimizdeki bu zihniyeti 
değiştirmek için ciddi bir çalışmaya girmelerine ihtiyaç vardır. 

Bundan başka işçilerimizin iş saatlerinin değerlendirilmesi ve ran
dımanlarının arttırılması için Fabrika yetkililerinin sevk ve idare ve 
işçi çalıştırma metotlarını öğreten kurslara tâbi tutulmasında fayda 
görülür. Böylece bizdeki çay maliyetlerinde işçilik masraflarının azal
tılması çarelerinin araştırılması ve bunlar üzerinde ciddi surette durul-
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ması uyğun olur. Bu sayede işçi randımanının arttırılması ile diğer 
çay memleketleriyle olan aradaki 8 misli maliyet farkının hiç değilse 
1/2 nisbetinde düşürülmesi mümkün olur. 

Diğer masraflar: 

Yine yukarki Seylân örneğinde görüldüğü gibi yaprak bedelinden 
gayri olan diğer fabrikasyon masrafları bir kilo kuru çayda 159,7 ku¬ 
ruş arasında değişmektedir. Ve bu masraf içinde işçilik, amortisman, 
enerji, akaryakıt, maaş ve ücretler vesaire dahil bulunmaktadır. Bizde 
ise bu masraflar beher kilo kuru çayda, 1964 yılında 416,46 kuruş ol¬ 
muştur. Bu bakımdan da Türk çayı maliyeti ortalama olarak beher ki¬ 
lo çayda 242,56 kuruş fazlalık göstermektedir. 

Seylân ortalama fabrikasyon masrafı olan 173,90 Kr. içinde kontr¬ 
plâk sandık anbalâj masrafıda dahildir, ve beher kiloda bu masraf 32,4 
Krş. hisse almaktadır. Bizde ise sadece bez torba ve karton kutu anba¬ 
lâj ı yapılmakta, bu tip anbalâj masrafı Seylân’a nazaran elbette daha 
ucuz olmaktadır. 

Bizdeki fabrikasyon masrafları içinde beher kiloda 93,26 Krş. gibi 
önemli bir ağırlığı teşkil eden işçilik masrafından sonra sıra ile enerji, 
işletme malzemesi ve amortismanlarla memur ücret ve masrafları ve 
umumi masraflar bu maliyette yer almaktadır. Diğer memleketlerdeki 
özel sektör çaycılığında olduğu gibi bizde de masraflardan tasarruf, 
işçiden fazla randıman alma ve bunun yanında kalite istihsâl prensibi¬ 
ne uygun bir çalışmaya girilmesi halinde fabrikasyon masraflarının 
nisbet dahilinde düşürülmesi elbette mümkün olur. 

Diğer şekilde bu günkü gibi maliyet konusunu dikkate almadan 
işletmelerimizde fazla adam kullanma mecburiyeti, malzeme, enerji, 
yakıt ve diğer masrafların en İktisadî alanının seçilmemesi ve yaprak 
hatlarının maliyetteki payının ne olduğunun hesap edilmeden arttırıl- 
maya devam edilmesi halinde, diğer memleketler maliyetleri ile muka¬ 
yese edilemiyecek derecede ve onlardan 4-5 misli fazla maliyet zorluğu 
içinde emsalleriyle rekabet imkânlarından mahrum kalmamız mukad¬ 
der olur. 

Bu gidiş içinde diğer memleketler maliyetleri ile mukayese edile¬ 
miyecek derecede yüksek seviyeye çıkarılmış olan yerli çay maliyetimiz, 
sadece kendi kendine yetme ekonomisine cevap verebilir. Yalnız mem¬ 
leket itiyacını karşılama gayesini güden müsamahalı ve tavizli bir is¬ 
tihsâl kolunu dünya çapında geliştirmek yerine sadece yurt içinde ge¬ 
liştirme gayretinden daha ileri görülemiyen bu konu kısır bir duruma 
sokulmuş olur. 
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Bu günkü çay maliyetimizle diğer çay endüstrisi memleketleri gibi 
dış piyasalara çıkılması düşünülemez. Ancak bir kaç yıldan beri yapıl¬ 
dığı gibi ihtiyaç fazlası çaylarımızın maliyetten çok daha düşük fiatla 
ihraç olunarak, maliyetle satış bedeli arasındaki büyük farkın, iç satış 
kârlarından karşılanmasından başka çıkar yol kalmaz. 

Randıman meselesi: 

Aşağıdaki randıman cetvelinin incelenmesinden de anlaşılacağı gi¬ 
bi, işletmelerimizde 1. Kg. Kuru Çay için kullanılan Yaş Çay yaprağı¬ 
nın miktarı yıllara göre çok değişiklik göstermektedir. 1938 yılında 100 
Kg. yapraktan elde edilen kuru çay 22,22 Kg. olmasına mukabil 1964 
yılında bu oran % 23,43 olmuştur. 

Bunun yanında 1944 yılındaki randıman % 24,24’e, 1964 yılında 
da % 24,34’e yükselmiş ve en yüksek randıman % 24,92 ile 1950 yılın¬ 
da görülmüştür. 

Taze vasıflı çay yapraklarının bünyesinde ortalama olarak % 18 
su vardır. % 22 si de kuru maddeler. Bu demektir ki; 100 Kg. çay yap¬ 
rağının kuru çay haline getirilmesi ve bunun bünyesinde hiç su kalma- 
ymcaya kadar kurutulması ile % 00 rutubetli 22 Kg. kuru çay elde 
edilir. 

Halbuki normâl nemlilikte kurutulan bir çayda fırından çıktığı 
zaman ortalama % 2 rutubet bulunur. Ve böylece 100 Kg. yaş yaprak¬ 
tan, % 00 rutubetli 22 Kg. yerine % 2 rutubetli 22,444 Kg. kuru çay 
elde edilir. Bu çayların tasnif edilip ambalâjlanıncaya kadar bir mik¬ 
tar da hava nemi çekmesi tabiî olduğundan, nemlilik bu esnada orta¬ 
lama olarak % 4 - 5’e ulaşır. Ve bu derecedeki nemle çaylar paketlenir. 

Böylece ve meselâ % 5 nemle ambalâjlanan çayın % 3 hava nemi 
farkı olan 666 Gramın, 22,444 Kg. ilâvesile randıman 23,110 Kg’a yük¬ 
selmiş olur. Paketleme esnasında nemliliğin % 4 olması halinde ise, 
randıman % 22,888 olur. 

Şayet ambalâj sırasında nemlilik daha yüksek olursa, randıman 
da bu oranda yükselir. Fakat bir çayın % 4 - 5 den daha fazla rutu¬ 
betle paketlenmesi kat’iyen doğru olmaz. 

Yukarıki randıman hesabı nazarî olarak, tartıların tam ve denk 
olarak yapılması, imalâtta zayiata meydan verilmemesi, bundan başka 
yapraklara çöp, kart ve sert parçaların karıştırılmamış olması haline 
göredir. Zira imalâtta kart, sert ve çöplü yaprakların kullanılması 
halinde elde edilen kuru çay, çok çöplü ve kaba yaprak parçalı bir 
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mahsul olur. Bizdeki çayların bilhassa kalbur üstünde kalan kısımla¬ 
rın çoğu bu haldedir. Ve bunların içindeki çöpler febrikalarda tasnif 
sırasında hemen hemen ayrılmadan kırılarak kütleye karıştırılır ve 
ambalâjlanır. Böylece çaylarımız çok çöplü ve kaba yaprakların kırıl¬ 
masından meydana gelen iyi bükülmemiş, düz sahifalı parçacıkları 
ihtiva eden bir manzara verir. Ve bu hal mahsulün değerinin düşme¬ 
sine sebep olur. 

Aslında kötü vasıflı yaprakların alınmaması icap eder. Alınması 
halinde ise, imalâtı müteakip tasnif sırasında işe yaramıyan çöp ve 
kart kısımlarının ayrılarak atılması gerekir. Ve tabiîdir ki, işe yara¬ 
mayanların ayrılma nisbeti derecesinde randıman da düşüklük mey¬ 
dana gelir. Bu düşük doğrudan doğruya işletmelerin randıman bakı¬ 
mından zararı olarak kaydedilir. Diğer memleketlerde olduğu gibi nor¬ 
mal olarak piyasaya çalışan fabrikalardaki istihsâlde çöp ve kart yap¬ 
rak parçaları kat’î surette ayrılır ve bunlar kuru çay’a karıştırılmaz. 
Bizde çöplü, saplı ve kart vasıflı yaprakların teslim edilegelmekte 
olması ve tesellüm edilen parçaların imalâttan sonra pek azmin, yani 
makinalarda kırılıp kütleye karıştırılmaları mümkün olmayanlarının 
ayırt edildiği görülmekte ve bilinmektedir. Böylece bizde imalâttan 
sonra bir kısım zayiat meydana gelmektedir. Bu zayiat ise, randıman 
düşüklüğüne sebep olur. 

Bundan başka bizde randıman düşüklüğüne sebep olan diğer bir 
amil de üzerinde durulacak önemli bir konudur. Kontrolü tam olarak 
yapılamayan bazı alım yerlerinde meydana geldiği görülen, duyulan 
veya sezilen yolsuzlukların umumî randımanı düşürmeye sebep olacağı 
şüphesizdir. 

Aşağıdaki randıman cetvelinde görüleceği gibi; bizde bazı yıllar 
arasındaki randıman nisbetleri küçümsenmiyecek derecede farklıdır. 
Meselâ 1950 yılında randımanın % 24,92’ye çıktığı görülür. 1943 yılı 
ise 1950 yılı arasında (1943 yılı hariç) en yüksek randıman seviyesine 
ulaşıldığı anlaşılır. Bunun sebebi araştırıldığında; 1943 - 1950 yılları 
arasında mahsulün azlığı sebebiîe alım yerleri adedinin de mahdut ve 
az oluşunda ve yetiştiricinin bu sıralarda iyi yaprak toplamayı âdet 
edinmesinde görülür. 1951 yılından soma ise, 1960 yılına kadar (1958 
yılı müstesna) randıman nisbeti Yo 22,95 - % 22 arasında değişmiştir. 
1961 yılında % 23,38’e çıkan bu nisbet, 1963 yılında hafif bir düşüş 
ile 1964 yılında tekrar % 23,43 oranını bulmuştur. 

HÜLÂSA: 

Randımana etki yapan üç sebep vardır ; 
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1 — İmalâtta kullanılan yaprağın taze ve körpe oluşu veya kart, 
çöplü ve kaba oluşu, 

2 — Ambalâjlanan çay’ın rutubetinin % 4 - % 5 den fazla olup 
olmaması, 

3 — Alım yerlerinde yapılan yaprak tesellümü tartısının denk veya 
düzensiz oluşu, 

Bunlardan birinin veya hepsinin değişikliği halinde randımanda 
bu nisbette değişiklik olur. İşletmecilerin bu sebepleri bilerek hareket 
etmesi ve çaresine bakması halinde biz de normal ve optimum % 23,1 
randımanın muhafazası ve bu oranın altında düşülmekten kaçınılması 
mümkün olur. 

Başka memleketlerde ve meselâ Darjeeling ve Assam ve Seylan 
çay bölgelerinde randıman oranı genellikle % 23,8 dir. Bu memleket¬ 
lerde her 4,2 Kg. yaş yapraktan 1 Kg. kuru çay elde edilmesi normal 
görülür. Ve bu optimumdaki çayın nemlilik derecesi % 4 - 5’i geçmez. 
Ancak taze ve körpe ve temiz mahsul kullanılması âdettir, bu yüzden 
çöp ve kart yaprak zayiatı asgarî derecededir. 

Bizde çöp ve kart yaprak ayrıntı zayiatının devam etmekte olması 
karşısında işletmelerdeki kuru çay randımanının % 23,1 veya % 23 
den aşağıya düşürülmemesi başarılı bir sonuç itibar edilebilir. 

ÇAY İŞLETMELERİMİZİN 1938 - 1964 YILLARI 
KURU ÇAY RANDIMAN CETVELİ 

Yıllar 
Randıman 

% Yıllar 

Randıman 

% 

1938 
1939 
1940 
1941 

1942 

1943 

1944 

1945 
1946 
1947 
1948 

1949 

1950 

1951 

22,22 
22,20 
22.33 
22,22 
21,26 
24,57 
24,24 
23,96 
24.34 
23,74 
22,11 
23,42 
24,92 
22,95 

1952 

1953 

1954 

1955 
1956 

1957 

1958 

1959 
1960 
1961 

1962 

1963 

1964 

22,57 
22.54 
22.37 
21,89 
21,93 
22,24 
23,32 
22.55 
22,00 
23.38 
23,03 
22,26 
23,43 
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V — Ç A Y TÜKETÎMÎ 

Dünya çay tüketimi: 

Çay tüketimleri bakımından memleketler arasında büyük fark¬ 
lılıklar mevcuttur. Nitekim, bazı memleketlerde çok az miktarlar 
yanında diğer bazılarında gerek toplam ve gerekse şahıs basma tüke¬ 
timler bir hayli yüksek olabilmektedir. Brezilya ve İngiltere bunun tipik 
misalleridir. Zira, Brezilya’da şahıs başına 0.002 kg. çay isabet etmesine 
rağmen, bu miktar İngiltere için 4.390 kg. olup diğerinden ekstrem 
derecede farklıdır. Şurası muhakkaktır ki kahve ile çay tüketimleri 
arasında çok sıkı bir korelasyon vardır. Bazı memleketlerin çok fazla 
çay ve çok az kahve ve fakat çok az çay olarak tecelli etmektedir. 

En çok çay tüketimi yapan İngiltere’yi Tablo 3. de isimleri bildi¬ 
rilen diğer memleketler takip etmektedir. İngiltere ve İrlanda dünya 
toplam çay üretiminin takriben % 25 ini tüketmektedir. İngiliz âdet¬ 
lerinin etkisi bulunduğu Yeni Zelânda, Avustralya, Kanada ve Ce¬ 
nubî Afrika gibi diğer memleketlerde de şahıs basma tüketimler bir 
hayli yüksektir. Arap memleketleriyle İran’daki çay tüketimleri de dik¬ 
kati çekecek kadar fazladır. 

Irak bu bakımdan lider durumda olup bunu sırasiyle İran, Fas, 
Tunus, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Sudan ve Libya takip etmektedir. 
İngiltere ve İrlanda’dan sonra Avrupa’da en çok çay tüketim memle¬ 
keti Hollanda’dır. 

Dikkati çeken diğer bir husus da üretici olan memleketlerdeki çay 
tüketimlerinin çok hızlı bir artış kaydetmesidir. Hindistan’da şahıs 
başına tüketim, 1934-38 yılları ortalaması, 0.050 Kg. iken, 25-30 yıl 
gibi kısa bir zaman sonra yani 1963 yılında bu miktar hemen hemen 
6 kat artarak 0.295 Kg. a çıkmıştır. Aynı hal, Formoza, Endonezya ve 
Japonya için de varittir. (Tablo : 3). 

(Tablo : 3) de isimleri bildirilen diğer memleketlerin çay tüke¬ 
timlerinde de kayda değer gelişmeler olmuştur. Zira, Tabloda adları 
bildirilen bu memleketler, 1962 yılı dünya toplam çay ürtiminin % 
80.9 unu tüketmişlerdir. 
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Tablo : 3 

BELLİ BAŞLI MEMLEKETLERDE TOPLAM VE ŞAHIS BAŞINA 
ÇAY TÜKETİMLERİ ') 

1934-38 Yılları 
Ortalama tüketimi 1950 Yılı tüketimi 1962 Yılı tüketimi 

Memleketler 

Toplam 
tüketim 

Ort. 

(Ton) 

Şahıs 
başına 

tüketim 
Ort. 

(Kg.) 

Toplam 
tüketim 

(Ton) 

Şahıs 
başına 

tüketim 

(Kg.) 

Toplam 
tüketim 

(Ton) 

Şahıs 
başına 
tüketim 

(Kg.) 

İngiltere 193 600 4.080 161 400 3.180 235 400 4.390 
İrlanda 10 300 3.495 10 900 3.625 10 700 3.790 
Irak 2 800 0.710 6 900 1.350 23 000 3.415 
Yeni Zelânda 4 700 2.960 5 300 2.760 7 800 3.140 
Avusturalya 20 500 2.980 27 400 3.330 26.300 2.645 
İran 7 800 0.480 13 400 0.715 22 000 1.035 
Fas 7 900 1.090 10 500 — 12 600 1.030 
Tunus 1600 0.600 2 900 0.835 4 400 1.025 
Kanada 17 700 1.560 24 900 1.800 18 400 0.990 

Birleşik Arap 
Cumhuriyeti 7100 0.445 16 000 0.780 26 700 0.975 
Cenubî Afrika 6 400 0.650 9 100 0.740 13 100 0.785 

Japonya 25 300 0.360 33 400 0.400 71 000 0.750 
Şili 2 200 0.460 1500 0.260 5 800 0.725 
Hollanda 12 500 1.455 8 600 0.850 8 500 0.720 
Sudan 2 700 0.390 5 800 0.695 8 700 0.695 
Seylân 4 300 0.750 6 600 0.875 6 900 0.660 

Libya 1 600 0.420 2 200 0.510 3 100 0.541 
Formoza 1 100 0.200 2 600 — 5 800 0.510 

Türkiye 900 0.055 1 743 0.083 9 082 0.311 
Afganistan 1 500 0.135 2 400 0.200 6 700 0.455 
Amerika 37 700 0.290 54 400 0.360 58 500 0.315 

Hindistan 14 900 0.050 90 400 0.225 134 300 0.295 

Endonezya 5 100 0.075 17 500 0.240 25 900 0.265 
Rusya 13 300 0.070 1 400 0.007 49 700 0.225 
Pakistan — !) — 15 700 0.230 19 900 0.205 
Batı Almanya 4 900 0.085 1 700 0.025 8 400 0.140 

Polonya 1700 0.053 — — 4 100 0.135 

Toplam 410 100 — 534 900 — 833 500 — 

İthal ve ihraç miktarlarına göre tüketimler hesab edilmiştir. 
s) Dogu Almanya ile birlikte, 
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Türkiye’de Çay Tüketimi: 

YILLAR İTİBARİYLE TÜKETİM SEYRİ 

Yıllar Tüketim (ton) Nüfus başına (gr.) 

1950 1 743 83 

1951 2 184 101 

1952 2 737 123 

1953 3 296 144 

1954 3 769 161 

1955 3 574 149 

1956 4 145 167 

1957 5 601 220 

1958 6 493 243 

1959 6 981 259 

1960 7 768 280 

1961 8 406 295 

1962 9 082 311 

1962 10 251 343 

1964 10 788 352 

Yukarıdaki tablo çay tüketiminin nüfus artışından daha fazla bir 
artış kaydettiğini belirtmektedir. (Bu bahisteki Tüketim ve üretim he¬ 
saplar Tekel Genel Müdürlüğü Plânlama Ünitesi başkanı Rıza Serhad- 
oğlu tarafından yapılmıştır.) 

Tüketim artışının karakteristiği: 

Nüfus başına tüketim serisinin trend denklemi; 

y — 215, 70 + 19, 77 X dir. 
Buna göre 1962 - 1964 yıllarının inhirafları aşağıya çıkarılmıştır : 
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Yıllar tüketim Trend noktaları İnhiraflar İnhiraf yüzdesi 
1962 311 334 — 23 — 0,069 
1963 343 354 — 11 — 0,031 
1964 352 374 — 22 — 0,059 

Gelecek yıllardaki tüketim: 

a) Gelecek yılların nüfus tahminlerinde şöyle bir yol izlenmiştir : 
1955 - 1980 yıllarına ait nüfus artış oranı 0,0289431, 1961 - 1965 yılları¬ 
na ait nüfus artış oranı da 0,0249293 olup 1960 - 1965 arası nüfus artış 
oranı, 1955 - 1960 oranından % 13,8679 daha düşüktür. Bu durumda 
1965 ten sonraki yılların nüfusları tahmin edilirken 0,0249293 - (% 13, 
8679 X 0, 0249293) = 0, 0214721 oranı esas alınabileceği gibi 1961 - 1965 
yıllarına ait 0,0249293 oranını kabul etmek de mümkündür. 

Tahminlerimizde 0.0249293 oranı kabul edilmiştir. 

b) Serinin trend denklemine göre tüketim seyri (x) 

Yıllar Nüfus (Bin) 
Nüfus başına 

Tüketim 
Toplam tüketim 

(Ton) 

1965 31 391 393,6 12 355 

1966 32 174 413,4 13 301 

1967 32 976 433,2 14 285 

1968 33 798 452,9 15 307 

1969 34 640 472,7 16 374 

1970 35 504 492,5 17 486 

1971 36 389 512,2 18 638 

1972 37 296 532,0 19 841 

1973 38 226 551,8 21 093 

1974 39 179 571,6 22 395 

1975 40 156 591,3 23 744 

(x) Mebde yılı olarak 1956 yılının alınması uygun görülmüştür. 

c) 1965 yılının 10 aylık dahili çay satışı 10.173.118 kilodur. Buna 
göre 12 aylık satış 12.207.742 kilo olarak tamin edilebilir ki bu miktar, 
trendin işaret ettiği 12.355.000 kilo çay tüketim rakamına çok yakın 
bulunmaktadır. 
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Çay üretimi ile tüketiminin mukayesesi ve stok durumu 

GELECEK YILLARDA ÜRETİM VE TÜKETİM SEYRİNİN MUKAYESESİ 

Yıllar 

Kuru çay 
üretim 
(Ton) 

Tüketim 
tahmini 

tahmini 

Yıllık tüketim 

artışı (Ton) 
(Ton) 

Yıllık üretim 

artışı (Ton) 

1965 13 249 12 355 — — 

1966 14 120 13 301 — 
— 

1967 15 497 14 285 1 377 984 
1968 16 866 15 307 1 369 1 022 

1969 18 235 16 374 1 369 1 067 

1970 19 585 17 486 1 350 1 112 

1971 20 973 18 638 1 388 1 152 

1972 22 341 19 841 1 368 1 203 
1973 23 710 21 093 1 369 1 252 
1974 25 079 22 395 1 369 1 302 

1975 26 448 23 744 1 369 1 349 

1976 27 817 25 151 1 369 1 407 

Tahminlerimize göre gelecek yıllarda yıllık tüketim artışı hızla, ge¬ 
lişmekte ve 1975 yılında birbirine çok yaklaşmaktadır. 1975 - 1976 yılları 
arasında ise tüketim artışı üretim artışım geçmektedir. Bu durum bize, 
gelecekte şartlar aynı kaldığı ve bilhassa kaçak çaylık sahalarda tah¬ 
minleri tamamen değiştirecek bir ekim ve üretim fazlalığı zuhur etme¬ 
diği takdirde gelecek için bir stok terakümü probleminden endişe etme¬ 
ye lüzum bulunmadığını göstermektedir. Ancak daha önce de belirtti¬ 
ğimiz veçhile herşeyden önce çaylık sahanın tescil, tesbit ve kontrolü 
behemahal zaruri bulunmaktadır. 

Stok durumu : 

28.2.1965 stoku 

1 . Mart - 30 . Nisan 1965 
satış 

1965 ürünü 

10 657 

2 112 

8 545 

13 249 

1966 kampanya başı stoku 5 234 

1966 - 1967 ürünleri 29 617 

34 851 
1 . Mayıs 1966 - 30 . Nisan 

1968 iç satışı 27 920 
21 794 6 931 
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1 . Mayıs . 1965-30 . Nisan 
1966 iç satışı 12 460 1966 - 1967 dış satışları 4 000 

9 334 

1965 dış satışı 4 100 1968 kampanya başı stoku 2 931 
1966 kampanya başı stoku 5 234 

Görülüyor ki 1966 ve 1967 yıllarında, yılda 2.000 tonluk bir dış 
satış ile dahi mevcut stok erimekte ve gelecek yıllar için ihracat imkâ¬ 
nı istihsal artış seyrine bağlı kalmaktadır. 

Türkiye’nin geleceğine ait tüketim gelişme tahminleri: 

Türkiye’de artan nüfus ve geçmiş yıllarda nüfus başına tüketilen 
çay ve gelecekteki tüketim göz önünde tutularak Devlet Plânlama Teş¬ 
kilâtı Gıda Uzmanlığı tarafından hazırlanan, memleketimizin 1950 den 
1985 yılma kadar Çay istihlâk projeksiyonlarını gösterir tablo aşağıda 
çıkarılmıştır. 

Bundan önceki hesapta, yurt çay ihtiyacı 1976 yılında 25.151 ton 
tamin edilmesine karşılık bu projeksiyonda ayni yıldaki tüketim 26.585 
ton tahmin edilmiştir. İki ayrı hesap arasında sonuncusunda, 1.434 ton 
fazlalık farkı vardır. Ve elbette bu fark müsamaha edilebilir. Sonuncu 

projeksiyona göre, 1985 yılında yurt çay tüketimi 46.146 tona ulaşacak, 
aynı yıl içinde nüfus başına çay tüketim miktarı 0,780 Kg. a varacak¬ 
tır. 1965 yılında 390 Gram olan nüfus başına tüketimin 20 yılda bir 
misli daha artarak 780 Gramı bulması beklenen bir gelişmedir. Buna 
göre Türkiye’de N. başına tüketim artışı yılda ortalama 19,5 Gram dan 
ibaret olur. Ve bu değer Tekel Plânlama Bakanlığı tarafından da he¬ 
men hemen ayni bulunmuştur. 

Türkiye’de 1938 yılında 860 ton kadar çay sarfedilmekte iken, 27 
yıl sonra bu miktarın 14,25 misli artarak 12.355 tona yükselmesi, üze¬ 
rinde önemle durulacak bir konudur. Görülüyor ki, Türkiye’de hem 
nüfus başına içilen çayda hızlı artış vardır ve hem de yine artannüfu- 
sun aynı nisbette tüketmeye namzet olduğu bir çay ihtiyacı vardır. 

Türkiye’nin 1985 yılında ihtiyacı bulunan 46.146 ton çayı temin 
edebilmek için bugünkü duruma ve ortalama dekar başına 70 Kg. kuru 
çay verimine göre 66 0000 dekar çaylığın kurulmuş olmasına ihtiyaç 
vardır. 19 yıl sonra görülecek olan aşağıdaki projeksiyonda kayıtlı ihti¬ 
yacı karşılıyacak çaylıkların, en son gelecek 10 yıl içinde kurulmuş 
olması ve 19 yıl sonu olan 1985 yılında da tam verim çağma sokulmuş 
olması gerekir, 
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Yıllar 

1950 

1951 
1952 

1953 

1954 
1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 

1972 
1973 
1974 

1975 

1976 
1977 
1978 

1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1983 

ÇAY İSTİHLÂK PROJEKSİYONLARI 

(1950 - 1964 Zaman Serisine Göre Yapılmıştır; 
Trend denklemi Y = 0,2149 + 0,195 t 

Toplam İstihlâk N. Başına İstihlâk 
Ton Kg. Nüfus (000) 

— 1742 — 0,083 
— 2184 — 0,101 
— 2737 — 0,124 
— 3296 — 0,145 
— 3769 — 0,161 
- 3574 — 0,148 
— 4145 — 0,167 
— 5601 — 0,220 
— 6493 — 0,258 
— 6981 — 0,258 
— 7768 — 0,279 
— 8403 — 0,294 
— 9082 — 0,309 
— 10240 — 0,339 
— 10250 — 0,349 
— 12455 — 0,390 — 31936 
— 13404 — 0,410 — 32700 
— 14487 — 0,429 — 33770 
— 15586 — 0,429 — 34720 
— 16708 — 0,468 — 35700 
— 17906 — 0,488 — 36697 
— 19165 — 0,507 — 37800 
— 20517 — 0,527 — 38940 
— 21900 — 0,546 — 40110 
— 23383 — 0,566 — 41320 

— 24914 — 0,585 — 42588 
— 26585 — 0,605 — 43950 
— 28317 — 0,624 — 45380 
— 30167 — 0,644 — 46850 
— 32076 — 0,663 — 48380 
— 34109 — 0,683 — 49947 

— 36279 — 0,702 — 51680 
— 38593 — 0,721 — 53460 
— 40985 — 0,741 — 55310 
— 43539 — 0,761 — 52220 
— 46146 — 0,780 — 59162 
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Şu halde, bölgelerde mevcut kayıtlı ve kayıtsız 300 000 dekar çay¬ 
lığa ilâveten 2 ve 3 ncü 5 Yıllık Plân döneminde 360 000 dekar çaylı¬ 
ğın kurulması icabetmektedir ki, buna göre ; 

daha çaylık kurulması için hazırlık yapılması gerekir. 1985 yılından 
sonraki ihtiyaç için ise, 3. Plân dönemi devresinde, yeni gelişme duru¬ 
muna göre yeni hesap yapılması mümkün olur. 

Bundan önce geçen, Türkiye’de potansiyel çay sahasının hesabında 
da belirtildiği gibi, Türkiye’nin çay ihtiyacını gelecek uzun yıllar için¬ 
de dahi karşılamaya yetecek yedek saha ve elverişli toprak mevcuttur. 
Ve bu yedek potansiyel 1.000.000 dekardan daha az değildir. Ve hatta 
bunu aşacak vüs’attedir. 

Nüfus bakımından ise, çay sahasındaki şehir ve kasabalar hariç 
halen mevcut yarım milyon nüfusun teşkil ettiği 120 000 yetiştirici ai¬ 
lesinin, ortalama 8 dekar hesabile 120 000 X 8 = 960 000 dekar çay¬ 
lığın işleme gücünde olduğu da bilinmektedir. Ve hatta yetiştiricileri¬ 
mizin eğitime tâbi tutulması ve mekanik yaprak toplama usulünün 
bizde de uygulamaya sokulmasile, mevcut aile iş gücünün en az bir 
misli daha arttırılması imkân dahilinde girer ve böylece bölgelerimizde 
mevcut bugünkü yetiştirici 120 000 ailenin 1,5 Milyon dekarın üstünde 
bulunan memleket çay sahası potansiyelini işleyerek kıymetlendiril¬ 
mesi ümit edilir. 

Ötedenberi yetiştiriciye ödenmekte olan yaprak fiatları bölgelerde 
çaylıkların hızla artmasını teşvik etmiştir. Hele 1966 yılı yaprak Hat¬ 
larının 300 kuruştan 350 kuruşa çıkarılmasile bölgelerdeki çaylık 
kurma heves ve hızı son derece artmıştır. Şimdi bölgelerimizdeki arazi 
derinliğine ve genişliğine çay bahçeleriyle kaplanmakta ve bütün saha 
çay fidanları ile doldurulup kapatılma yolunda günden güne gelişme 
kaydetmektedir. Bu gidişle kısa zamanda ve belki de 2. Beş Yıl Plân 
dönemi sonu olan 1972 de, memleketin 1985 yılında ihtiyacı bulunan 
46 000 ton kuru çayı verecek 660 000 dekar çaylığın dikimi tamamlan¬ 
mış olacaktır. 

Yetiştiricilerimiz topraklarında yeni çaylıklar kurmak için Devlet 
tarafından verilecek olan avans yardımına ihtiyaç hissetmeden ve bunu 
beklemeden kendi güçleri ile bu genişlemeyi yapabilmektedir. 

1967 - 1971 Yıllarında 

1972 - 1977 

Toplam 

180 000 Dekar 

180 000 „ 

360 000 „ 
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Devletin, çay yetiştiricilerine en önemli ve âcil yardımı; ihtiyaç 
sahiplerine çelikten yetiştirilmiş iyi vasıflı, kaliteli, bol verimli fidan¬ 
lar dağıtmak ve onlara yetiştirme tekniğine ait faydalı ve pratik bil¬ 
giler götürmek noktasında toplanmalıdır. Bunun yanında mevcut çay¬ 
lıkların bir tahrir ve tesbitinin yapılması ve yeniden kurulacakların 
muntazam ve ciddî bir kaydının tutulamsı icabeder. Yetiştiricilerimize 
bil’hassa budama, yaprak toplama, gübreleme, değiştirme ve yeni 
yetiştirme işlerinde bugünkü hatalarını yerinde gösterecek ve düzel¬ 
tecek ziraî teşkilâtın aktif ve etkili yardımına ise son derecede ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

İyi vasıflı fidanlarla yetiştirilecek bahçelerin, iyi ve tam bilgi ile 
çalışacak yetiştiriciler elnde bu günkü mahsul ortalamasının bir misli 
fazla mahsul kaldırma durumuna girmeleri mümkündür. Ve o zaman 
bugünkü gibi yetiştiricilerin kart ve büyük yaprak toplama derdi de 
halledilmiş, böylece Türk çayının hem verim ve hem de kalite seviyesi 
yükseltilmiş olacaktır. 
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VI — DIŞ TİCARET 

1 — İHRACAT 

İhracat memleketleri ve miktarları: 

Dünya’da en büyük çay ihracatçı memleketler; Hindistan ve Sey¬ 
lân ile Afrika memleketleri ve Endonezya’dır. Bunlardan sonra da kıta 
Çin Milliyetçi Çin ve Arjantin gelir. 1963 yılında Hindistan 220,5 bin 
ton ile ihraçatcı memleketlerin başında gelmiş, bunu ikinci olarak 206,8 
bin tonla Seylân takip etmiş, üçüncü olarak 52,1 bin tonla Afrika mem¬ 
leketleri ve daha sonra da 28,1 bin tonla Endonezya ve arkasından yine 
28,1 bin tonla Kıt’a Çin gelmiştir. Fakat Kıt’a Çin 1964 yılında ihraca¬ 
tını kesmiştir. Kıt’a Çin’in 1958 yılındaki ihracatı 46,1 bin tona yüksel¬ 
miş bulunuyordu. Milliyetçi Çin ise 1964 yılında 15,2 bin ton çay ihraç 
etmiştir. 

Çay ihracatçısı memleketlerin 1963 ve 1964 yıllarındaki ihracat¬ 
larını gösterir bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır : 

, , , 1963 yılı ihracatı 1964 yılı ihracatı Memleket 10JQ Ton 1Q00 Ton 
Güney Amerikada memleketleri: 

Arjantin 7,6 8,5 
Brezilya 1,3 1,8 

Toplam 8,9 10,3 

Asya memleketleri: 

Seylan 206,8 206,5 
Milliyetçi Çin 13,7 15,2 
Hindistan 223,5 210,5 
Endonezya 28,1 24,5 
İran 0,3 — 

Japonya 3,7 3,4 
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Memleket 1963 yılı ihracatı 
1000 Ton 

1964 yılı ihracatı 
1000 Ton 

Malezya “FD. „ 1,6 1,7 
Pakistan — 0,4 
Türkiye — 1,5 
Kuzey Vietnam 0,8 —• 
Güney Vietnam 2,0 2,1 

Toplam 480,5 466,6 

Afrika memleketleri : 

Kameron 0,2 0,3 
Kongo 5,7 3,4 
Kenya 15,9 17,5 
Malavi 11,4 12,2 
Mauritius 1,0 0,8 
Mozambik 8,4 8,9 
Tanzania 4,1 4,7 
Uganda  5,7 6,3 

Toplam 52,4 54,1 

Dünya toplamı 541,8 531,0 
(S. Rusya ve 
Kıt’a Çin hariç) 
S. Rusya 7,3 8,8 
Kıt’a Çin 28,1 — 
Dünya toplamı 577,2 567,8 

Dünya’ya çay veren istihsâl memleketlerinin 1950 yılındaki orta¬ 
lama ihracat toplamı 453,5 bin ton olmasına mukabil, bu miktar 14 
yılda 110,3 bin ton artışla 1964 yılında 567,8 bin tona yükselmiştir. 
İhracatçı memleketler arasına yeni katılmış olan Afrika memleketle¬ 
rinin 1950 yılındaki ihracatı 17,7 bin ton iken, 1964 yılında 54,1 bin 
tona yükselmiş ve böylece 14 yılda 36,4 bin ton fazlalık elde etmiştir. 
Bu gidişle Afrika memleketlerinin gelecekte ihracat bakımından Hin¬ 
distan ve Seylan derecesine yakın bir istihsâl kaynağı haline gelmesi 
beklenir. Zira, Afrika’da çaya elverişli çok geniş sahalar ve topraklar 
vardır. 
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£ Tablo: 2 
to  

MEMLEKETLERE GÖRE ÇAY İHRAÇ VE İTHALÂTI O 
(ASGARİ 1000 TON OLANLAR ALINMIŞTIR) 

MEMLEKETLER 1934-38 

İHRACAT (Ton) 

1950 1955 1960 1962 1934-38 

İTHALÂT 

1950 1955 

(Ton) 

1960 1962 

AVRUPA 

Çekoslavakya     
—   

  — — 500 100 — 

Danimarka — — — — — — —- 900 1 300 1 529 

Fransa — — —■ — — — — 1 300 1 500 1 919 

Doğu Almanya — — — — — 4 900 1 700 1 600 1 300 1 803 

Batı Almanya — 
— — — — 

—■ — 5 500 6 415 8 380 
İrlanda — 

— — — 
— 10 300 10 900 11 900 9 777 10 714 

İtalya — — — — — — — — 1 500 1 971 

Hollanda — — 
— — 

— 12 500 8 600 7 400 9 057 8 656 

Polonya — — — — — 1 700 — 2 000 3 202 4 065 

İsveç — — — — — — — 1 000 1 000 1 159 

İsviçre — — — — ■ — — — 1 000 1 300 1 251 

İngiltere — — — — — 193 600 161 400 211800 224 840 235 394 

Diğerleri — — — — — 6100 9 300 700 13 259 3 282 
RUSYA — — — — — 13 300 1 400 — 9 200 8 600 

Kuzey ve Orta Amerika 

Kanada — — 
— — —- 17 700 24 900 19 100 19 443 18 393 

Amerika — — — — 
— 37 700 54 400 47 100 51 723 58 539 

Diğerleri — — — _ — 300 600 500 871 564 
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GÜNEY AMERİKA 

Arjantin 

Brezilya 

Şili 

Diğerleri 

ASYA 

Aden 

Afganistan 

Seylan 
Formoza 

Malezya 
Hong Kong 
Hindistan 

Endonezya 
İran 
Irak 

Japonya 
Ürdün 
Pakistan 

Suudî Rrabistan 

Suriye 

Tayland 

Türkiye 

Diğerleri 

Çin 

99 600 136 800 

10 500 7 500 

152 700-1182 600 

67 100 31 100 

18 600 6 900 

— 6 600 

25 900 1 800 

37 200 10 000 

100 

164 500 

7 800 

167 400 

5 900 

13 700 

5 700 

25 300 

3 015 

753 

185 874 

11 863 

195 191 

35 018 

5 820 

1740 

7 481 

6 424 

1 439 

204 857 

12 458 

212 392 

29 242 

6 556 

3 890 

2 200 

3 000 

1 500 

6 800 

2 800 

1 500 

1 200 

2 400 

400 

8 300 

6 900 

1 700 

4 300 

400 

400 

3 600 

9 900 

13 200 

2 100 

5 588 

2 681 

1 081 

2 015 

4 074 

9 586 

23 029 

4 138 

5 771 

516 

6 680 

1 622 
4 587 

27 123 

1 912 

2 683 

3 692 
1 241 

3 692 

1 185 



£ Tablo : 2 
^  

MEMLEKETLERE GÖRE ÇAY İHRAÇ VE İTHALÂTI ') 
(ASGARİ 1000 TON OLANLAR ALINMIŞTIR) 

MEMLEKETLER 1934-38 

İHRACAT 

1950 1955 

(Ton) 

1960 1962 1934-38 

İTHALÂT 

1950 1955 

(Ton) 

1960 1962 

AFRİKA 

Cezair — — 100   
        2 646   

Kongo — — — 3 849 — — —. — — 
— 

Kenya 3 100 5 200 4 900 10 875 13 351 — — — — — 

Mozambik 300 2 800 5 500 8 064 8 989 — — — — — 

Rodezya - Nya 3 400 6 800 — 10 550 12 431 600 1 600 — 

— — 

Zanzibar — — — 3 923 5 265 — — — — — 

Senagal — — 
— 

— — — — — — 1975 
Cenubi Afrika — — 

— 
— — 6 200 8 900 10 900 13 992 13 054 

Sudan — — — — — 2 700 5 800 7 300 5 092 8 675 
Tunus — — — — — 1600 2 900 2 500 4 050 4 366 
Tanganika 100 500 1 900 3 210 3 961 — — — — — 

Birleşik Arap Cumhuriyeti — — 
— 

— 
— 7 100 16 000 17 100 20 339 26 651 

Libya — — 
— — 

— 1 600 2 200 2 500 3 012 3 149 

Fas — 

— , — — — 7 900 10 500 14 900 12 300 12 654 

Diğerleri — — 3 700 — 919 — 
— — 904 — 

AVUSTURALYA 

Avusturalya — 
— — — — 20 500 27 400 27 700 27 679 28 329 

Yeni Zelanda — — — — — 4 700 5 300 5 800 7 212 7 778 

Diğerleri — 

— — — — 400 100 500 687 806 

D İhraç ve ithalâtla leyhte olan miktarlar esas alınmıştır. 
2) Pakistan’la birlikte. 



İhracatçı memleketlerin 1934 - 1938 yılından itibaren 1962 yılma 
kadar yaptıkları çay ihracatını periyodik olarak mukayeseli şekilde 
gösterir. 2 No. lu Tablo 152, 153 ve 154 ncü sahifelere çıkarılmıştır. Ve 
bu tablo ithalâtçı memleketlerin ithâl ettikleri çay miktarını da gös¬ 
termektedir. 

Türkiye ihracatı: 

Yurtta istihsâl olunan tüketim fazlası çayın Dış memleketlere 
ihracına ilk def’a 1963 yılında başlanmış ve fasılalarla 1965 yılma kadar 
devam etmiştir. 1966yılmda da 3000 ton kadar çayın ihracı mümkün 
olabilecektir. Türkiye’den 1965 yılı sonuna kadar ihraç edilen çay mik¬ 
tarını gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır : 

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE ÇAY İHRACATI 

Yıllar 

Miktarı 

Kg. 
Ortalama 

Fiyatı Krş. Satış şekli Memleket 

d) (2) (3) (4) 

1963 121 810 423,37 FOB İstanbul Almanya 
1963 1 647 734,43 CİF Amerika 

1963 20 528 734,43 CİF İngiltere 
1964 1 354 608 283,68 CİF Konsinye Hollanda 

1965 4 099 858 384,42 FOB Rize Hollanda 

1965 29 130 493,50 FOB İstanbul Amerika 

Dış pazarlamaya ait eksiğimiz : 

Çayımızın dış pazarlanması için gerekli tedbirleri henüz almış 
değiliz. Ve dış pazar’a ayırdığımız çayları yine bez torbalar içersinde 
alıcısına teslim etmekteyiz. Bugüne kadar tatbik olunan usule göre ; 
dışarı gidecek çaylar fabrika ambarlarında bir tarafa ayrılmakta, bun¬ 
lardan alınan nümuneler dış memleketlerin selâhiyetli bazı müessese- 
lerinde muayeneye tâbi tutularak o günkü piyasa satış fiatı ortala¬ 
ması öğrenilmekte, bundan sonra da dış alıcı firmalardan teklif isten¬ 
mekte ve en fazla verene bu çaylar satılmaktadır. Ayrıca alıcıya bir 
kolaylık olmak üzere ambar veya fabrikalarda alıcıların bu çayları 
seçerek almaları imkânı da verilmektedir. 

Bu tarz satış aslında sakattır. Çayın dış pazarda bir satış usul ve 
kaidesi vardır. Bu kaideye göre : 
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a) Satılacak çay aynı standart boy ve şekilde ve sınıfta ve ayni 
kalite vasfında olmak üzere 42 - 52 kiloluk Standard eb’atta kontrplâk 
sandıklara konur ve sandıklar içersindeki dayanıklı, elâstikî alümin
yum kâğıtlara sıkı sıkıya sarılarak hava ile teması önlenir. 

b) Bu çaylar 40-60 sandık partiler halinde veya bundan da yukarı 
büyük partiler halinde çay borsalarmda arttırma ile satışa çıkarılır. 

c) Satıştan evvel sandıkların üzerinde ve kenarında bulunan nü-
mune alma deliklerinden azar miktarda isteyen nümune alabilir. Ve 
bunu degüstasyon ve muayeneye tâbi tutarak kalite derecelerini san
dık sandık ve teker teker tesbit eder ve notuna alarak Borsa satışına 
iştirak eder. 

Ve böylece borsaya gelen çaylar alıcılar tarafından kalite bakımın
dan ve menşe bakımından tanınarak alınır. Ve alıcılar buna göre 
arttırmaya iştirâk ederler. Bu sayede de çaylar hakikî değeri ile satılır. 

Bizde ise, ortalama değer usulü caridir. Bilfarz 2000 tonluk bir 
parti çayın içinde bize verilen ortalama değerin üstünde daha iyi 
vasıflı çaylar bulunacağı gibi, bunun altında olanlar da vardır. Ve 
bunların miktar ve derecesi nedir? Bu hususta satıcı olan bizlerce 
meçhuldür. Önceden muayeneye gönderilen bir kaç nümunenin çayı
mızın hakikî kalite değerini temsil etmesine de imkân yoktur. Hal 
böyle olunca, alıcı bir müteahhit sıfatı ile satın almıya iştirak eder 
ve alıcılar kendilerine şans ihtimalinin fazlalığını değil de, bunun ter
sini düşünerek, elbette düşük fiat verme ve böylece bütün partiyi kapsı-
yan bir alışın riskini kurtarma endişesiyle teklif yapar. Görülüyor ki, 
bir kaç yıldanberi devam edegelen bu tarz çay satışımız bize hiçte tat
minkâr olmıyan bir sonuç vermiştir. Bundan iki yıl önce Hamburg 
borsasında müzayede veya pazarlıkla müşteri bulunarak bir aracı fir
ma delâletile satılması şekli denenmiş ise de, yukarda kaydolunan 
ambalâj kötülüğü ve satışa çıkarılan partilerin homogen bir tasnif 
mahsulü olmaması ve bunların belirli bir kalite derecesine sahip 
bulunmaması yüzünden bu tarzda başarılı bir sonuç vermemiştir. Çay
larımızın dış pazarlarda, diğer memleketler çayları gibi ve ayni şart
larda satılabilmesi için evvelâ fabrikalarda şekil, boy ve gösteriş bakı
mından Dünya piyasalarının istediği standart bir tasnife tâbi tutul
malı, çöp, sap, toz ve diğer çaya karıştırılması arzu edilmeyen par
çalardan tamamile ayırt edilmesi gerekir. 

Bundan başka, her fabrikanın imâl ettiği çaylar günlük olarak 
partiler halinde ayırt edilip günlük ambalâj yapılması gerekir. Zira, 
bir günün imalâtı bir fabrikada hemen hemen yeknesak şartlarda ce-
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reyan ettiğinden, kalite seviyesine yakınlık ve benzerlik bulunur. Ve 
onun içindirki, diğer memleketlerde her günün çayı behemahal tasnfe 
tâbi tutulup temizlendikten sonra sandıklanır ve bu parti ayrı olarak 
işaretlenir. Günlük imalâttan çıkan muhtelif sınıflar arasında da kali¬ 
te farkı bulunursa da bu fark sınıfların boy ve özel vasıflarına uygun 
olur hiçbir zaman süpriz doğurmaz. 

Biz de de bu tarzda günlük ayırma ve tasnif ve günlük partileı 
hazırlanmadıkça dış pazarlardakiçay borsalarma emniyetli bir şekilde 
çay satmamız ve bundan normal kazanç beklememiz mümkün olmaz. 
Olsa bile, bugünkü gibi düşük fiatlaria karşılaşmaktan kurtulamayız. 
Zira alıcılar hornogen olmayan süprizli bir partinin vereceği riski çok 
ihtiyatlı bir emniyet payı ile karşıladıktan sonra ve bu maksatla 
önemli bir aksi şansı hesaba kattıktan sonra ancak fiat verebilirler, 
bu da daima bizim zararımıza olur. 

2— ÇAY İTHÂL EDEN MEMLEKETLER 

Dünya Çay ithalâtı, hemen hemen Dünya çay tüketim ve ihraca¬ 
tına denk olarak cereyan eder. 1964 yılının son rakkamlarma göre de 
bu ithalâtkıt’a memleketler itibarite şöyle sıralanır : 

Doğu Avrupa memleketleri 

1964 yılı 
çay ithalâtı 

1000 Ton 

286,1 
Batı Avrupa memleketleri 9,1 

Avrupa toplamı : 295,2 

Kuzey ve Orta Amerika memleketleri 82,6 
Güney memleketleri 7,0 
Asya memleketleri 62,4 
Afrika memleketleri 93,9 
Okyanusya memleketleri 39,6 
S. Rusya 32,5 

Toplam : 623,2 

295,2 bin tonla çay ithalâtında başta gelen Avrupada, en çok çay 
ithal eden memleket İngiltere’dir. İngiltere 1964 yılında 243,7 bin ton 
çay ithâl etmiştir. Bu rakkam 1957 yılında 269,5 bin tona kadar yüksel¬ 
miştir. 
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İngiltere’den sonra Avrupa’da 10,8 bin ton italâtla Hollanda, 9,1 
bin tonla Batı Almanya ve 9,0 bin tonla İrlanda gelir. Daha sonra da, 
4,7 bin tonla Polonya yer alır. Diğer Avrupa memleketlerinin çay itha¬ 
lâtı azdır. Kuzey Amerika memleketlerinden; Amerika Birleşik Devlet¬ 
leri yılda 60,6 bin tonla bu kıt’ada en baş yeri alır. Bundan sonra 21,3 
bin tonla Kanada gelir. Güney Amerika ise pek çay içmeyen bir Ülke¬ 
dir. Güney Amerika memleketlerinden İngiliz Guiyana’sına 1963 yılın¬ 
da 9,3 bin ve 1964 yılında da 5,6 bin ton ithalât yapılmıştır. Ve diğer 
memleketler ithalâtı ise az olmuştur. Güney Amerikanın yılda 7,0 bin 
tonluk çay ithalâtı vardır. 

1964 yılında Asya memleketleri tarafından yapılan 62,4 bin ton 
çay ithalâtı başlıca şu memleketler arasında taksim edilmiştir. Bu lis¬ 
tede yer almıyan diğer Asya memleketleri ise çok önemsiz miktarda 
ithalât yapmışlardır : 

Afrikanm 1964 yılında 93,6 bin tonluk çay ithalâtı ise başlıca şu 
memleketler tarafından yapılmıştır : 

Memleket 
İthalât 
1000 Ton 

Irak 

Suudi - Arabistan 

Hong - Kong 
İran 
Suriye 
Singapur 
Japonya 
Afganistan 
Ürdün 

20,4 
10,0 

6.3 
4.9 
3.3 
2.9 
2.4 
4,8 
1.4 

Memleket 
İthalât 
1000 Ton 

Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Güney Afrika Birliği 

26,2 
16,0 
10,8 
13,0 

5.3 
7,5 
4.4 
2,8 

Sudan 
Fas 
Tunus 

Kenya 
Libya 
Cezair 
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Okyanusya memleketlerinin ise, 1964 yılındaki 39,6 bin tonluk it¬ 
halâtı şöyle dağılmıştır : 

İthalât 
Memleket 1000 Ton 

Avusturalya 30,9 
Fiji 0,4 
Yeni Zelânda 7,9 
Papua 0,1 

Aşağıdaki 2 No. lu tabloda çay ithâl eden memleketlerin 1934-1962 
yıllarının periodik devirlerine ait çay ithalâtı ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Türkiye Çay İthalâtı: 

1950 Yılından bu yana ithâl olunan çayın yıllara göre miktarları¬ 
nı gösterir bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. Bu cetvelde mukayeseye bir 
imkân vermek üzere aynı yıllar hizasına yerli çay istihsâli de kaydedil¬ 
miştir : 

İthalât Yerli istihsâl 
Yıllar 1000 Ton 1000 Ton 

1950 1,7 0,2 
1951 2,3 0,3 
1952 2,1 0,4 
1953 2,8 0,5 
1954 2,6 0,7 
1955 2,4 1,2 
1956 2,3 1,5 
1957 4,0 2,4 
1958 4,1 3,3 
1959 5,2 4,1 
1960 4,0 5,7 
1961 5,2 5,6 
1962 3,7 8,6 
1963 1,9 ıo,ı 

1950 yılindanberi Türkiye çay ithalâtını yerli çay istihsâline denk 
olarak yapmış ve istihsâlin artmaya başlamasından sonradır ki, ithalâ¬ 
tı durdurmuştur. En son ithalât 1963 yılında 1,9 bin tonda kalmış, bun¬ 
dan sonra ise ithalât yapılmamıştır, 
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1948 - 1964 yıllarında Tekel İdaresi ambarlarına fiilen girmiş olan 
ithâl çaylarının menşelerine göre miktarlarını ve fiatlarını gösterir bir 
cetvel aşağıya çıkarılmıştır. Bu cetvelde görüleceği gibi, 1948 yılından 
1957 sonuna kadar olan ithâl çayının ortalama kilo fiatı 333 kuruşla 
537 kuruş arasında değişmiştir. 1958 yılında ise, birden bire bir kilo ça¬ 
yın fiatı yani Türkiye’de maliyeti 921 kuruşa yükselmiştir. 1959 yılın¬ 
dan itibaren de 11,16 TL. ile 12,75 TL. arasında bir değişiklik göster¬ 
miştir. 

1958 yılında çay fiatlarının, önceki yıllara nazaran bir misli kadar 
bir fazlalık göstermesinin sebebi; aynı yıl ortasında memlekette yapılan 
para devalüasyonundan ileri gelmiştir. Nitekim, bu sebepten meydana 
gelen ithâl çaylarının maliyet artışı 1959 yılından itibaren diğer yıllar¬ 
da kendini göstererek 23,89 TL. kadar yükselmiştir. Bu yükseliş, para 
ayarlamasından dolayı ihracatçı memlekete yeni yüksek değer üzerin¬ 
den ödenmesi ve bu değer üzerinden gümrük vergisinin de tabiatiyle 
yükseltilmiş olmasından meydana gelmiştir. 

1948 - 1964 YILLARI İÇİNDE FİİLEN TEKEL İDARESİ A NB ARIN A GİREN 
İTHÂL ÇAYLARININ MİKTAR İLE GÜMRÜKSÜZ VE GÜMRÜKLÜ 

KİLO MALİYET FİATLARINI GÖSTERİR CETVEL 

Gümrüksüz Gümrüklü 
ortalama ortalama 
kilosunun kilosunun 

Miktar maliyet fiatı maliyet fiatı 
Sene Menşeler Ton Kuruş Kuruş 

1948 

| Hind 
| Seylân 
1 Çin 
| Muhtelif 

371 

511 
124 

53 

572 

531 
273 
406 

834 
793 

535 
668 

Toplamı 1059 509 771 

| Hind 1 030 412 674 

1949 | Seylân 169 378 640 

| Maruf marka kutulu 137 605 1037 

H. L. Toplamı 1336 432 707 

(Harriman - Lipton) 

| Hind 1444 400 662 

1950 | Seylân 287 341 603 

| Maruf marka kutulu 13 645 1077 

H, L. Toplamı 1744 392 656 
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Sene 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

Miktar 

Menşeler Ton 

Hind 1730 

Seylân 575 

Toplamı 2 305 

Hind 1463 

Seylân 555 

Toplamı 2 018 

Hind 2 034 

Seylân 729 

Toplamı 2 763 

Hind 2 262 

Seylân  436 
Toplamı 2 698 

Hind 2174 
Seylân 276 

Toplamı 2 450 

Hind 2 062 

Seylân  251 
Toplamı 2 313 

Hind 3 461 

Seylân  523 
Toplamı 3 984 

Hind 3 371 

Seylân 785 

Toplamı 4156 

Hind 4184 

Seylân  1 005 
Toplamı 5189 

Hind 3162 
Seylân   757_ 

Toplaml 3 919 

Gümrüksüz 

ortalama 

kilosunun 
maliyet fiatı 

Kuruş 

Gümrüklü 

ortalama 
kilosunun 

maliyet fiatı 

Kuruş 

368 633 

400 665 

376 641 

341 606 

311 576 

333 598 

334 599 

369 634 

343 608 

411 721 

428 773 

414 729 

539 1 001 

518 972 

537 998 

464 466 
397 740 

457 852 

431 806 
432 809 

431 806 

884 1 672 

1 081 2 034 

921 1740 

1211 2 270 
1193 2 236 

1208 2 264 

1277 2 393 
1 269 2 373 

1275 2389 
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Sene 

1961 

1962 

1963 

1964 

Menşeler 

Miktar 

Ton 

Gümrüksüz 

ortalama 

kilosunun 

maliyet fiatı 
Kuruş 

Gümrüklü 
ortalama 

kilosunun 
maliyet fiatı 

Kuruş 

Hind 4 090 1 232 2 313 

Seylân 1 170 1 195 2 239 

Toplamı 5 260 1224 2 297 

Hind 1 922 1 111 2 088 

Seylân 542 1 135 2 124 

Toplamı 2 464 1116 2 096 

Hind 1 535 1161 2 245 
Seylân 384 1 209 2 316 

Toplamı 1 919 1171 2 258 

Hind 

(Dünya gıda programı 
409 1 122 2 223 

bağış yolu ile) 6 — — 

Toplamı 415 1 122 2 223 
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VII — ÇAYIN PAZARLANMASI 

Çay fabrikalarında imâl olunan kuru çaylar 20 şer kiloluk torba ve 
karton paketler içerisinde paketleme atelyelerine gönderilerek buralar¬ 
da harman ve paketlere doldurma işi yapılır. Ve daha sonra da paket¬ 
lenmiş çaylar karton kutulara dizilerek ve yerleştirilerek yurdun her 
köşesine dağıtılır. Paketleme işleri, İstanbul, Ankara ve Rize’de yapılır. 
İstanbul’daki Çay paketleme atelyesi Bomonti Bira Fabrikasının bir 
köşesinde kurulmuştur. Yer bakımından çok dar ve sıkışık durumdadır. 
Bu atelye İstanbul ve civarı ile Güney Batı, Güney, Batı ve Güney Do¬ 
ğu Anadolu’nun ihtiyacını karşılar. Ankara’daki atelye ise yine Ankara 
Bira Fabrikasının bir kenerına kurulmuştur. Ve İstanbuldakinin daha 
küçüğüdür. Bu atelyede Ankara ve civarı ile Orta Anadolunun bir kısım 
ihtiyacını karşılar. Rize’deki paketleme atelyesi ise merkez fabrikasının 
bir köşesinde kurulmuştur. Bu atelyede hazırlanan çaylar da bir kısım 
Doğu Anadolu ile Karadeniz kıyılarının ihtiyacını karşılar. 

İstanbul Çay Atelyesinde, paketlemenin çoğu otomatik makinalar 
ile yapılır. Ankara ve Rize’de de otomatik paket makinaları ile çalışılır 
ise de, makina ile yerleştirilemiyen diğer ihtiyaçlar elle tartılıp doldu¬ 
rulmak suretiyle tamamlanır. 

Paketleme atelyelerinde son yıllarda 4 tip paketleme yapılmakta¬ 
dır. Bunlardan biri ve en çok satılan 100 Gr. lık Ekstra Çaydır. Diğeri 
80 Gr. lık Horon Çayıdır. Bir diğeri de yine 100 Gr. lık Filiz Çayıdır. 
Filiz çayı yalnız İstanbul’da ve Ankara’da paketlenir. Bu paketlerde 
yalnız ithâl çayı kullanılır. Horon çayı ise kesme imalâta mahsus ağır¬ 
lığı noksan olan çaylardan müteşekkildir. Ve bu da Ekstra ve Horon 
Çayları gibi yerli çay harmanıdır. Bir dördüncüsü de Turist çaydır. Ri¬ 
ze’ye gelip yerli çay satın almak istiyen yerli ve yabancı turistlerin iste-, 
ğini karşılamak maksadiyle bundan 5-6 yıl önce Rize Merkez Fabrika¬ 
sında paketlenmeye başlanan Turist çayı, yerli çayın bir derece iyile¬ 
rinden seçilip harman edildiği için Ekstra çaydan bir paketi 100 kuruş 
fazlaya satılır. Kezalik Filiz paketlerine de ithal çayı konduğundan 
Ekstra çaya nazaran bir paketi 200 kuruş fazlasiyle 6 liraya satılır. 
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Bugün üç muhtelif yerde yapılmakta olan çay paketleme işlerinin 
hepsinin bir arada toplanarak Rize’de yapılabilmesi için günde 60-70 
ton kapasiteli bir harman ve paketleme fabrikasının Rize’nin Doğusun¬ 
da ve iskeleye 5 Kim. mesafede İslâmpaşa mahallesindeki düzlükte ku¬ 
rulması kararlaştırılmış ve geçen yıl ihalesi yapılan bu fabrikanın inşa¬ 
atına yenice başlanmıştır. 1966 yılı bütçesinden tahsisatı ayrılmış olan 
Rize Çay Paketleme Fabrikasının bir müddet yurt ihtiyacına yetecek 
çayları paketlemesi mümkün olacaktır. Ancak 5-10 yıl sonra görülecek 
ihtiyaç için bu fabrikanın etrafında bulunan araziden istimlâk yapıl¬ 
mak suretiyle şimdiden hazırlılıkta bulunulması, ilerde zorluk ve im¬ 
kânsızlığa düşülmemesi bakımından faydalı görülür. 

Bu fabrikanın önemli olan diğer bir meselesi de şudur; Bu fabrika¬ 
nın projeleri yapılırken çay fabrikalarına yakın olmasından dolayı 
ambar ve ambarlama tesislerinin kurulması düşünülmemiş, gayri ma- 
mûl çayların fabrikalar ambarından istenildiği zaman ve istenildiği ka¬ 
dar kamyonlarla taşmarak harman ve paketlemeye yetiştirilebileceği 
tasavvur olunur. 

Halbuki, tam teşkilâtlı bir çay paketleme fabrikasında çayların, 
boylarına, gösterişine ve sınıfların şekline göre değil de, degüstatif esa¬ 
sa göre harman yapılır. Degüstasyon ise fabrikada çalıştırılacak olan 
müteaddit degüstatörler tarafından yapılır, ve degüstasyonu yapılan 
çay kendi ambalâjı içinde paketleme fabrikasının ambarına, üzerine 
numara ve değer işareti konulmak suretiyle boy boy ve sınıf sınıf ve 
kalite derecelerine ve menşeine göre hesaplı ve düzenli olarak istif edi¬ 
lir. Başharmancı, harmanda kullanacağı çayları bu istiften ayırt ede¬ 
rek alır ve harmanını hazırlar. 

Ambarlardaki çayın degüstasyon neticesi belli olmadan harman¬ 
larda kullanılması doğru olmaz. Degüstasyonu yapılan çayların yerleş¬ 
tirilip harmana hazır ve âmade bulundurulabilmesi için büyük ambar¬ 
lara ihtiyaç vardır. Bu ambarların da paketleme fabrikalarının hemen 
bitişiğinde ve yanında bulunması bu bakımdan bir zarurettir. Harman¬ 
cı kendisine verilen reçeteye göre harman sınıf ve boy kalite seviyesini 
devamlı olarak degüstatörler marifetiyle kontrola tâbi tutar. Bu ba¬ 
kımdan degüstatörlerin devamlı olarak fabrika merkez laboratuvarın- 
da çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu fabrikanın proje hazırlığında düşü¬ 
nüldüğü gibi bölgelerdeki ambarlarda degüstasyon yaprak çayları 
ayırabilmek için çalıştırılacak degüstatörlerin ahenkli ve verimli olma¬ 
larına imkân yoktur. Bu sebeple yeni kurulmakta olan paketleme fab¬ 
rikasına en az 5-6 bin ton çayı depolamaya yetecek kadar ambar ilâve 
edilmesi gerekir. Ve bu konunun 2. Plân dönemi başlangıcında ele alın¬ 
masında fayda görülür. 
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Yeni Paketleme fabrikasında hazırlanacak harmanlara karıştırıla¬ 
rak çayların degüstasyonunda çalıştırılmak üzere iyi yetişmiş en az 10 
degüstatöre ihtiyaç vardır. Bizde hâlen bu maksatla çalışan bir tane 
bile degüstatör yoktur. İhtiyaç bulunan degüstatörlerin yetiştirilmesi¬ 
ne gecikilmeden başlanması gerekir. Aksi halde bu yeni fabrikada da 
hazırlanacak harmanların bugün olduğu gibi, belirli ve homogen vasıf¬ 
lı olmaktan uzak ve sadece çayın gösterişine göre karıştırılmakla asıl 
kalite ayrımının yapılmasından mahrum kalınacağı şüphesizdir. Bu¬ 
gün düşük fiatla satılan Horon çaylarının bazıları, daha paalı satılan 
Ekstra çaylarından daha iyi vasıflı olanlarına çok defa rastlanmakta- 
dır. Zahiri olarak yapılan bu tarz dış fiat ve görünüş ayrılması hem 
idare geliri bakımından ve hem de tüketici vatandaşın itimadını kır¬ 
ması ve sızlanması bakımından da zararlı olmaktadır. Yeni fabrikada 
bugünkü gibi degüstasyona tâbi tutulmıyarak, dış görünüşe göre ya¬ 
pılmakta olan ayırma ve harmanlamaya devam edilmesi halinde yuka¬ 
rıda belirtilen zararların devamedegeleceğine şüphe yoktur. 

İç Pazar ve Pazarlama : 

Atelyelerde paketlenip sandıklara doldurulan çay paketleri Tekel 
İdaresinin yurdun her köşesine dağılmış olan her yerdeki teşkilâtına 
ihtiyaç kadar sevkedilir. Ve bu teşkilât vasıtasile tıpkı sigara ve içkiler¬ 
de olduğu gibi, kasaba, bucak ve köylerdeki bayilere dağıtılarak satışa 
arzedilir. Hâlen çıkarılmakta ve satılmakta olan çay paketlerinin mik¬ 
tar ve fiatları şöyledir : 

Cinsi 

Net ağırlığı 
Gr. 

Perakende 

satış fiatı 
L. Krş. Paketleme malzemesi 

Filiz çayı 100 6,00 Mukavva ve teneke karı¬ 

şımı yuvarlak kutu 

Turist çayı 100 5,00 Kalın kâğıt paket 

Ekstra çay 100 4,00 Karton paket 

Horon çayı 80 2,40 yy yy 

Tekel İdaresi paketler içindeki bu çayları mahalli idarelerin am¬ 
barında teslim eder. Ve bayilere satış bedelinden % 3,5 iskonto yapar. 
Bayiler dükkâna ve mağaza sahipleridir. Bunlarla idare arasında her 
hangi bir aracı yoktur. 
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Çay satışlarının Tekel’e alınmasından sonra ve 1942 yılından bu 
yana İdarenin satmış olduğu çayların miktarını ve ortalama satış be¬ 
delini gösterir bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 1961 yılından itibaren 
görülen ortalama fiattaki önemsiz farklılık, önce yalnız bir nevi har¬ 
man halinde çıkarılan çaya değişik fiatlarda evvelâ toz çayı, sonra da 
Horon, Filiz ve Turist çaylarının ilâve edilmesinden ve bunların bir 
kaçının değişik fiatta olmasından ileri gelmiştir. 

TÜRKİYEDE YILLARA GÖRE ÇAY SATIŞLARI 

Satılan çay Ortalama fiatı 

Yıl Kilo L. Krş. 

1942 358 730 1 386 

1943 773 413 1 656 

1944 673 353 1 664 

1945 354 814 1 697 

1946 667 374 1 724 

1947 1 063 046 1437 

1948 1 325 176 1 529 

1949 1 746 198 1 608 

1950 1 741 652 1 604 

1951 2 184 475 1 559 

1952 2 737 003 1 510 

1953 3 296 264 1 476 

1954 3 768 863 * 1 505 

1955 3 574 400 2 269 

1956 4 144 848 2 486 

1957 5 601 037 2 498 

1958 6 492 785 2 919 

1959 6 981 332 4 000 

1 960 7 768 331 4 000 

1961 8 406 417 3 896 

1962 9 082 436 3 944 

1963 10 250 609 3 966 

1964 10 787 521 4 011 

1965 12 197 822 3 962 
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KISIM: III 

İKİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİ 
GELİŞME TAHMİNLERİ 

II ci Beş Yıllık Plân dönemi ile ilgili üretim ve tüketim tahminleri 
ile tedbirler konusunda ilgili bölümler üzerinde durulmuştur. Aşağıda 
yalnız kapasite ve yatırım ihtiyaçları üzerinde durulacaktır. 

I — ÇAY İŞLETME KAPASİTESİ İHTİYACI 

1) Kapasite hesabına esas olan safhalar : 

a) Yaş çay yaprağı fabrikaya gelişinden anbalâjma kadar muhte¬ 
lif safhalardan geçmektedir. Bu bakımdan münferit olarak bir soldur¬ 
ma, kıvırma veya kurutma kapasitesinden bahsedilebileceği gibi, bir 
fabrikanın tüm kapasitesi de söz konusu olabilir. 

b) Fabrikasyonun çeşitli safhalarındaki kapasitelerin birleşerek 
bir fabrika kapasitesi meydana getirebilmesi için münferit safhalardaki 
kapasitelerin birbrine ve fabrka kapasitesine uygun olması lâzımdır. 
Örneğin; bir fabrikanın günlük yaş yaprak kapasitesi 100 ton ise sol¬ 
durma, kıvırma, kurutma v. b. safhalardaki kapasiteler de günde 100 
tonluk yaş yaprak işlemesine elverişli bulunmalıdır. 

c) Münferit safhalarda iş gören makina ve cihazların kapasite 
hesabından kaliteli bir imalâtın esas tutulması icabeder. Örneğin; sol¬ 
durma katlarının kapasitesi hesaplanırken m2 ye yarım kilo yaprak 
serilmesi, kıvırma cihazlarının kapasitesi tespit edilirken 5 kıvırmanın 
gerçekliliği gibi kaliteye müessir esaslardan hareket edilmelidir. 

d) Bazı safhalardaki kapasite noksanlığını kaliteye olumsuz etki 
yapan cihaz ve sistemlerle gidermek, ya da kalite yönünden gerekli ba¬ 
zı fer’i cihazların kullanılmasından sarfınazar etmek halinde yukarıda 
zikreylediğimiz manada işin tabiyatma uygun bir kapasitenin bulun¬ 
madığı ve fakat sun.’i bir kapasite ihdas edilmiş olduğu bilinmelidir. 
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Örneğin; 100 tonluk kurutma ve kıvırma kapasitelerine uygun bir sol¬ 
durma kapasitesinin bulunmaması halinde fabrikasyonun bu safhası 
yaş çay kesme makinaları (legg-cut) ile tamamlandığı takdirde sun’i 
ve makbul olmayan bir kapasite ihdasından bahsedilebilir. 

2) Kapasite ihtiyacı: 

a) İlerideki hesaplarımızda günlük yaş yaprak işleme kapasitesi 
ihtiyacı tesbit edilirken, yıllık yaş yaprak ürününün % 2,5 u oranında 
bir günlük işleme kapasitesinin gerekli olduğu kabul edilmiştir. 

Gerçi diğer çay üreticisi memleketlerde % 1-1,5 oranının kapasi¬ 
teye esas alındığı gerçektir. Lâkin bu ülkelerde genellikle bizdeki gibi 
bir baskın devresi problemi mevcut bulunmamaktadır. Türkiye’de 
1958-1965 yılları arasında 270.910 ton çay üretilmiş, bunun ise % 40,4 
üne tekabül eden 109,459 tonun Mayıs aylarında idrak edilmiştir. Diğer 
taraftan 1965 yılının Mayıs ayı içinde istihsal edilen 26.898 ton çaym 
20.106 tonu 13 gün içinde gelmiştir ki bu 13 günün her birine 1.546.586 
kilo isabet etmekte bu da 1965 yılı ürününün % 2,5 u olan 1.490.500 
kiloyu dahi aşmaktadır. Gerçi Mayıs ayında ve Mayısın muayyen gün¬ 
lerinde rastlanan ve 1965 den önceki yıllarda da aynen tekerrür etmiş 
olan baskın vakıası geniş ölçüde, budama ve toplama işlerinin rasyonel¬ 
likten uzak bir şekilde cereyan etmesine bağlıdır. Bununla beraber bu 
hususlarda ıslâhat yapılması teşkilâta, eğitime ve kontrole ve herşey- 
den önce zamana ihtiyaç gösterdiğine göre, şimdilik yapılması gereken 
iş çay fabrikasyonunu takviye ederek gelen çayları kalitesini bozma¬ 
dan işliyebilmektir. 

b) % 2,5 esasına göre yaş yaprak işleme kapasitesi ihtiyacı aşa¬ 
ğıda gösterilmiştir : 

Yıllar Gerekli günlük kapasite (Ton) 

1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

1970 

1971 

1972 
1973 
1974 

1975 

1.491 
1.519 

1.666 

1.813 
1.960 

2.107 

2.255 
2.402 
2.549 
2.696 

2.843 
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c) İlerideki kapasite hesaplarımızda önce mevcut soldurma, kıvır¬ 
ma ve kurutma kapasiteleri tesbit edilmiş ve buna göre 1975 yılı için 
gerekli kapasite ihtiyacı çıkarılmıştır. 

3) Kapasitenin ihtiyaca uygun bir seviyeye yükseltilmesinde kabul 
edilen ilkeler: 

a) Bu hususta önce mevcut her tesisin üzerinde dikkatle durul¬ 
muş; yapılacak tevsi ve takviyelerle fabrika kapasitelerinin, bu kapasi¬ 
teyi meydana getiren safha kapasiteleriyle ahenkli olarak, geliştirilme¬ 
si imkânları aranmıştır. 

b) Bu çalışmanın sonunda meydana gelen kapasite ile 1975 yılı 
için gerekli kapasite arasındaki fark, yeni fabrika tekliflerimize esas 
teşkil etmiştir. 

c) Kapasite hesabında kesme imalât dikkate alınmamış, soldur¬ 
manın zarureti kapasite tesbitine esas olmuştur. 

4) Çay Fabrika ve atelyelerinin kapasiteleri (TON) : 

Soldurma 

kapasitesi Kıvırma Kurutma 

A) Fabrikalar : 

Merkez fabrikası 46 55 100 

Kalkandere fabrikası 55 52,5 84 

Hopa fabrikası 54 52,5 84 

Sürmene fabrikası 54 52,5 84 

Arlıavi fabrikası 54 52,5 84 

Fındıklı fabrikası 55 52,5 84 

Çayeli fabrikası 51 82,5 176 

Eskipazar fabrikası 5 30 72 

Gündoğdu fabrikası 22 45 104 

İyidere fabrikası 18 45 104 

Ortapazar fabrikası — — 

Toplam 414 520 976 
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Soldurma 

kapasitesi Kıvırma Kurutma 

B) Atölyeler : 

Salarha atelyesi 

Büyükköy atelyesi 

Derepazarı atelyesi 

Güneysu atelyesi 

Taşlıdere atelyesi 

Tirebolu atelyesi 

Pazarköy atelyesi 

Musadağ atelyesi 

Azaklı atelyesi 

Çiftlik atelyesi 

Pazar atelyesi 

Veliköy atelyesi 

Kendirli atelyesi 

Hopa atelyesi 

Fındıklı atelyesi 

Kalkandere atelyesi 

Ortapazar atelyesi 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

Toplam 437 

25 

15 

25 

25 

25 

9 

25 

27,5 

25 

25 

30 

25 

25 

30 

15 

15 

15 

901,5 

60 

32 

60 

60 

60 

20 

48 

60 

60 

56 

60 

60 

60 

68 

36 

36 

36 

1848 

C) 1966 da ilâve (İyidere 
soldurma tesisi) 

Toplam 

26 

463 901,5 1848 

D) 1967 de ilâve (Ortapazar fab.) 54 

E) 1968 de ilâve (Of, Ardeşen, 
Salarha fab.) 267 

1968 sonu durumu 784 

52,5 

243 

1 197 

84 

208 

2 140 
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5) Üretim artışı muvacehesinde kapasite ihtiyacı: 

Mevcut kapasite Kapasite açığı 

Yıllar Yaş çay üretimi (Ton) Gerekli kapasite (Ton) Soldurma Kıvırma Kurutma Soldurma Kıvırma Kurutma 
1966 60 752 1519 463 901,5 1848 1056 617,5 — 

1967 66 638 1 666 463 901,5 1 848 1203 764,5 — 

1968 72 524 1 813 463 901,5 1848 1 350 911,5 — 

1969 78 410 1 960 784 1 197 2 140 1 176 763 — 

1970 84 296 2 107 — — — 1 323 910 — 

1971 90 182 2 255 — — 

— 1 471 1058 115 

1972 96 068 2 402 — — — 1 618 1 205 262 

1973 101 954 2 549 — — — 1 765 1 352 409 

1974 107 840 2 696 — — 

— 1 912 1499 556 

1975 113 726 2 843     
  2 059 1 646 703 

Yukarıdaki tabloda mevcut kapasite açığı ve bu açığın yeni tesisler 
yapılmadığı takdirde artış seyri görülmektedir. 
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II —KAPASİTE AÇIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN 
YATIRIM TEKLİFLERİ 

Tekliflerimiz 2 grupta toplanmaktadır : 

1) Kapasiteyi geliştirme programı : 

Mevcut fabrikaların ve atelyelerin tevsi ve takviyesi ve bazılarının 
sökülerek yeni fabrika yapılması. 

2) Yeni fabrikalar yapılması : 

Kapasite açığı bu suretle kapanamayacağı için beheri 84 tonluk 11 
adet yeni fabrika yapılması. 
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I_ FABRİKA VE ATÖLYELERDE “KAPASİTEYİ GELİŞTİRME 
PROGRAMI DAHİLİNDE YAPILACAK İŞLER VE 

YATIRIMLAR 

MERKEZ (Fener) FABRİKASI : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : 3,5 katta 37.000 m- bez saha üzerinde cebri soldurma yapılmak¬ 
tadır. Günlük soldurma kapasitesi, m= ye 500 gram yaprak 
hesabı ile günde 2,5 devir yapmak üzere 37.000X0, 50X2,5 = 
46.250 kilodur. 

KIVIRMA : Mevcut 22 adet kıvırma makinasınm günlük toplam kapasitesi 
22X2,5=55 ton dur. 
Yaş yaprak kalburu 4 adet 
Kıvırma arabası 60 adet 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6’lık fırının günlük kapasitesi 84 ton, 2 adet 4’lük 
fırının günlük kapasitesi 16 tondur. Toplam günlük kapasite 
100 ton. 

FERMANTASYON: 60 adet fermantasyon arabası ile 1605 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 3 adet myddelton ile 6 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Merkez fabrikasının halen 46 ton soldurma, 55 ton kıvırma, 100 ton da 

kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasiteleri 100 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 100 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1) Fabrikanın arkasındaki sahaya 500 m2 lik bir sundurma ya¬ 
pılarak buraya 20 adet trough konacak ve bu suretle soldur¬ 
ma kapasitesi 20X3 = 60 ton artacaktır. İnşaat tutarı 400.000 
TL. Troughlar 250.000 TL. 
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2) Mevcut soldurma raflarından bir grup sökülerek yerine tas¬ 
nif için gerekli cihazlar konacak ve bu surette kapasite 3 ton 
eksilecektir. 

3) Neticede soldurma kapasitesi 46-3 = 43 + 60 = 103 tona çıkacak 
ve bu suretle 100 tonluk kurutma kapasitesine uygun bir sol 

durma potansiyeli sağlanacaktır. 

4) Troughlar için 2 adet ısıtıcı gereklidir. Tutarı 200.000 TL. 

KIVIRMA : 1) 4 adet C.T.C. ve 2 adet kıvırma konmak suretiyle kıvırma 

kapasitesi 100 tona çıkacaktır. Tutarı 400.000 TL. + 170.000 
TL. =570.000 TL. 

2) İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 
4 adet yaş yaprak kalburu X 28.000 =112.000 TL. 

Kıvırma arabası : Mevcutlar kâfidir. 15 tanesi Çayeli Fabrika¬ 
sına gönderilecek. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

30 adet fermantasyon arabası X2.000 = 60.000 TL. 
825 adet fermantasyon kasası X150 = 123.750 TL. 
1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi egrekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 
6 adet pucca X35.000 = 210.000 TL. 

50 adet alüminyum elek =5.000 TL. 

6 adet rotary X50.000 = 300.000 TL. 

6 adet terry nipper X15.000 = 90.000 TL. 
3 adet myddelton X15.000=45.000 TL. 

2 adet deflektör X40.000 = 80.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı: 

İnşaat 400.000 

Makina ve tesisat 2.180.750 

Montaj 100.000 

Sair giderler 150.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM 2.930.750 
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ESKİPAZAR FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : a) 48 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma yapılmak¬ 
tadır. Günlük kapasite 2640 kilo. 

b) 14 adet soldurma cihazında cebir soldurma yapılmaktadır. 

Günlük kapasite 1925 kilo. 

c) 16 adet soldurma cihazında tabii soldurma yapılmaktadır. 

Günlük kapasite 880 kilo. 

d) Toplam günlük kapasite 2640 + 1925 + 880 = 5445 kilo. 

KIVIRMA *. Mevcut 12 adet kıvırma makinasının günlük toplam kapasitesi 
30 tondur. 

Yaş yaprak kalburu 2 adet 

Kıvırma arabası 23 adet 

KURUTMA : Mevcut 6 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 72 tondur. 

FERMANTASYON: 56 adet fermantasyon arabası ile 1371 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : Bir adet myddelton ile 5 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Eskipazar fabrikasının halen 5 ton soldurma, 30 ton kıvırma, 72 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 

kapasiteleri 72 tona çıkacaktır. 

C) Kapasiteyi 72 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 — İstimlâk edilecek 2 dönüm arsa üzerinde 1800 m2 lik bir 
sundurma yapılarak buraya 24 adet trough (24X3 = 72 ton) 
konacaktır. 

İnşaat tutarı 450.000 TL. Troughların tutarı 24X 12.500 
= 300.000 TL. 

2 — Soldurma ranza ve cihazları sökülecektir. 

3 — Troughlar için 3 adet ısıtıcı 300.000 TL. 
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KIVIRMA : 4 adet C.T.C. ve bir kıvırma ilâvesi ile kapasite 72 tona çıkacak
tır. 

Tutarı : 400.000 + 85.000=485.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 
3 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 84.000 TL. 

Mevcut kıvırma arabalarına Gündoğdu fabrikasından 6 tane 
ilâve edilecek. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar: 

14 adet fermantasyon arabası X2.000 = 28.000 TL. 

519 adet fermantasyon kasası X150 = 77.850 TL. 
1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

l adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 
4 adet pucca X35.000 = 140.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

4 adet rotary X50.000 = 200.000 TL. 

3 adet myddelton X15.000 = 45.000 TL. 

4 adet terry nipper X15.000 = 60.000 TL. 
1 adet deflektör 40.000 TL. 

İDARE BİNASI VE SOSYAL TESİSLER : 

1000 nv lik bir idare, sosyal tesis, yemekhane binası yapıla
caktır. İnşaat tutarı 400.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 850.000 

Makina ve tesisat 1.899.850 

Montaj 100.000 

Sair giderler 140.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM 3.089.850 TL. 
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KALKANDERE FABRİKASI : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Mevcut 18 adet trough’m günlük kapasitesi 54 ton’dur. Ayrıca 
10 adet ahşap soldurma ranzasında günde 550 kilo kapasiteli 
soldurma yapılmaktadır. 

KIVIRMA : Mevcut 21 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 52,5 ton’¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet 

Kıvırma arabası 19 adet 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6’lık fırının günlük kapasitesi 84 ton’dur. 

18 adet fermantasyon arabası ile 486 adet fermantasyon kasası 
mevcuttur. 

FERMANTASYON: 18 adet fermantasyon arabası ile 486 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 4 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Kalkandere fabrikasının halen 54 ton soldurma 52,5 ton kıvırma ve 84 
ton kurutma kapasitesi vardır Yapılacak takviyelerle soldurma ve 
kurutma kapasitesi 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli donat.m : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 —12 adet dar trough (12X2,5 = 30 ton) tutarı 120.000 Lira. 

2 — 1 adet ısıtıcı 100.000TL. 

4 adet C.T.C. konmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 tona çıka¬ 
caktır. 

KIVIRMA : Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

13 adet kıvırma arabası Xl.500=19,500 TL, 
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KURUTMA : Yeterİidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

42 adet fermansatyon arabası X2.000 = 84.000 TL. 

1134 adet fermantasyon kasası X150= 170.100 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektroctatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

6 adet pucca X35.000 = 210.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

TASNİF İlâvesi gerekli cihazlar : 

Makina ve tesisat 1.739.600 

Montaj 80.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 1.949.600 TL. 

80.000 
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HOPA FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Mevcut 18 adet trough’ın günlük kapasitesi 54 ton’dur. 

KIVIRMA : Mevcut 21 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 52,5 
tondur. 

Yaş çay kalburu 4 adet. 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6’lık kurutma fırınının günlük kapasitesi 84 ton¬ 
dur. 

FERMANTASYON: 

TASNİF : 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Hopa fabrikasının halen 54 ton soldurma, 52,5 ton kıvırma ve 84 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasiteleri 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli donatım : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

12 adet dar trough (12X2,5 = 30 ton) Tutarı 120.000 TL. 
ı adet ısıtıcı 100.000 TL. 

IHVIRMA : 4 adet C.T.C. konmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 ton’a çı¬ 
karılabilir. Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli cihazlar : 
2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 
32 adet kıvırma arabası XI.500 = 48.000 TL. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

60 adet fermantasyon arabası X2.000=120.000 TL. 

1620 adet fermantasyon kasası X150 = 243.000 TL, 
1 adet mistchamber 75.000 TL. 
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TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL 

8 adet pucca X 35.000 = 280.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

Makina ve tesisat 1.947.000 

Montaj 100.000 

Sair giderler 60.000 

Gayrı melhuz 90.000 

TOPLAM 2.197.000 TL. 
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SÜRMENE FABRİKASI : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Mevcut 18 adet trough’m günlük kapasitesi 54 ton’dur. 

KIVIRMA : Mevcut 21 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 52,5 
ton’dur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet. 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6’lık fırının günlük kapasitesi 84 ton’dur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Sürmene fabrikasının halen 54 ton soldurma, 52,5 ton kıvırma ve 84 
ton kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve 
kıvırma kapasiteleri 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli donatım : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 — 12 adet trough (dar) (12X2,5 = 30 ton). Tutarı 120.000 TL. 

2 — 1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

KIVIRMA : 4 adet C.T.C. konmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 ton’a 
çıkacaktır. Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

32 adet kıvırma arabası X1.500 = 48.000 TL. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

60 adet fermantasyon arabası X2.000 = 120.000 TL. 

1620 adet fermantasyon kasası X150 = 243.000 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 
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TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinesi 60.000 TL. 

10 adet pucca X35.000 = 350.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

Makina ve tesisat 2.017.000 

Montaj 100.000 

Sair giderler 60.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 

90.000 

2.267.000 TL. 
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ARHAVİ FABRİKASI : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Mevcut 18 adet traugh’ın günlük kapasitesi 54 ton dur. 

KIVIRMA : Mevcut 21 adet kıvırma makinasmın günlük kapasitesi 52,5 ton 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet. 

Kıvırma arabası 32 adet. 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 84 ton dur. 

FERMANTASYON: 48 adet fermantasyon arabası ile 1063 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 2 adet myddelton ile 4 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Arhavi fabrikasının halen 54 ton soldurma, 52 ton kıvırma ve 84 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasiteleri 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkartmak için gerekli donatım : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 —12 adet dar trough (12X2,5 = 30 ton) Tutarı 120.000 TL. 

2 —■ 1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

KIVIRMA : 4 adet C.T.C. kurmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 ton’a 

çıkacaktır. Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

12 adet fermantasyon arabası X2.000 = 24.000 TL. 

557 adet fermantasyon kasası X150 = 83.550 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 
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TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinesi 60.000 TL. 

6 adet pucca X35.000 = 210.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

3 adet myddelton X15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

Makina ve tesisat 1.543.550 

Montaj 75.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 

75.000 

1.743.550 TL. 
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FINDIKLI FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Mevcut 18 adet trough’ın günlük kapasitesi 54 tondur. 

Ayrıca 10 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma yapıl¬ 
maktadır. Kapasite 550 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 21 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 52,5 ton 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet. 

Kıvırma arabası 24 adet. 

KURUTMA : Mevcut 7 adet 6 iık fırının günlük kapasitesi 84 ton dur. 

FERMANTASYON: 22 adet fermantasyon arabası ile 598 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 4 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Fındıklı fabrikasının halen 54 ton soldurma, 52,5 ton kıvırma ve 84 ton 

kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasitesi 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli donatım : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1—12 adet dar trough (12X2,5 = 30 ton). Tutarı 120.000 TL. 

2 — 1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

3 — Ahşap ranzalar sökülecektir. 

KIVIRMA : 4 adet C.T.C. konmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 ton’a çıka¬ 
caktır. Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

8 adet kıvırma arabası X1.500 = 12.000 TL. 
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KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar: 

38 adet fermantasyon arabası X2.000 = 76.000 TL. 

1022 adet fermantasyon kasası X150 = 153.300 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinesi 60.000 TL 

6 adet pucca X35.000 = 210.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

Makina ve tesisat 1.707.300 

Montaj 80.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 

80.000 

1.917.300 TL. 
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ÇAYELİ FABRİKASI : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : a) Eski fabrikanın 3 katında 18.280 m" bez saha üzerinde cebri 

soldurma yapılmaktadır.Günlük soldurma kapasitesi, m2 ye 
500 gram yaprak hesabı ile ve günde 2,5 devir yapmak üzere, 
18.280X0,5X2,5 = 22.850 kilo dur. 

b) Yeni fabrikanın 3 katında 22.000 m2 bez saha üzerinde cebri 

soldurma yapılmaktadır. Günlük soldurma kapasitesi 22.000 
X0,5 = 2,5 = 27.500 kilo dur. 

c) 16 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma yapıl¬ 
maktadır. Günlük kapasite 880 kilo. 

d) Toplam günlük soldurma kapasitesi 22.850 + 27.500 + 880 = 
51.230 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 33 adet kıvırma makinasının günlük toplam kapasitesi 
82,5 tondur. 

Yaş yaprak kalburu : 5 adet 

Kıvırma arabası : 31 adet 

KURUTMA : Mevcut 14 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 168 ton, bir adet 
4 lük fırının günlük kapasitesi 8 tondur. Toplam günlük kapa¬ 
site 176. tondur. 

FERMANTASYON: 78 adet fermantasyon arabası ile 2117 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 2 adet myddelton ile 4 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Çayeli fabrikasının halen 51 ton soldurma, 82,5 ton kıvırma ve 176 ton 

kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasitesi 148 tona çıkarılabilir. 

c) Kapasiteyi 148 ton’a çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 —1500 m2 lik bir sundurma yapılarak buraya 20 adet uzun 

trough (20X3 = 60 ton) konacaktır. İnşaat tutarı 375.000 TL. 
troughların tutarı 250.000 TL. 
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2 — Mevcut soldurma raflarından 23 tonluk bir kısmı sökülecek, 
yerine 30 adet trough (30X2 = 60 ton) konacaktır. Trough- 
larm tutarı 255.000 TL. 

3 — Troughlar için 4 adet ısıtıcı 400.000 TL. 

KIVIRMA : 6 adet C.T.C. ve iki kıvırma konmak suretiyle kapasite 148. tona 
çıkacaktır. 
Tutarı 600.000 TL. +170.000 TL. =770.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 
7 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 196.000 TL. 
14 adet kıvırma arabası X1.500 = 21.000 TL. 

Ayrıca merkezden 15 adet kıvırma arabası alınacaktır. 

KURUTMA Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 
60 adet fermantasyon arabası X2.000 = 120.000 TL. 

1610 adet fermantasyon kasası X150 = 241.500 TL. 
2 adet mistchamber X75.000 = 150.000 TL. 

TASNİF : 1 — İlâvesi gerekli cihazlar : 
2 adet elektrostatik çöp ayırma makinası X60.000 = 120 000 TL. 

14 adet pucca X35.000=490.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

9 adet rotary X50.000 = 450.000 TL. 
9 adet terry nipper X15.000 = 135.000 TL. 

7 adet myddelton X15.0000 = 105.000 TL. 
2 adet deflektör X40.000 = 80.000 TL. 

2 —Tasnif cihazlarını koymak üzere 1.500 m2 lik bir tina yapı¬ 
lacaktır. 

Tutarı 525.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutan 
İnşaat 
Makina ve tesisat 

Montaj 
Sair giderler 

Gayrı melhuz 

Toplam 

900 000 
3 788 500 

200 000 

200 000 

125 000 

5 213 500 

TL. 
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GİÎNDOĞDU FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : a) 3 katta 17.000 m2 bez saha üzerinde cebri soldurma yapılmak¬ 
tadır. Günlük soldurma kapasitesi, m2 ye 500 gram yaprak 
hesabı ile ve günde 2,5 devir yapmak üzere, 17.000X0, 5X2,5 = 
21.250 kilodur. 

b) 18 adet ahşap soldurma ranzasında tabiî soldurma yapıl¬ 

maktadır. Günlük kapasite 990 kilo. 

c) Toplam günlük soldurma kapasitesi 21.250+990 = 22,240 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 18 adet kıvırma makinasmm günlük toplam kapasitesi 

18X2,5 ton = 45 tondur. 

Yaş yaprak kablosu : 3 adet. 
Kıvırma arabası : 29 adet. 

KURUTMA : Mevcut 8 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 96 ton, bir adet 4 
lük fırının günlük kapasitesi 8 tondur. Toplam günlük kapasite 
104 tondur. 

FERMANTASYON: 65 adet fermantasyon arabası ile 1850 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 2 adet myddelton ile 4 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Gündoğdu fabrikasının halen 22 ton soldurma, 45 ton kıvırma ve 104 
ton kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kı¬ 
vırma kapasitsi 65 tona çıkabilir. 

C) Kapasiteyi 65 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 — 1250 m2 lik bir bina yapılacaktır. Bunun 125 m2 si ambalaj 
için kullanılacak, 1125 m2 lik yere 15 adet trough konmak 
suretiyle kapasite 15X3 = 45 ton olacaktır. 

2 — Ahşap soldurma ranzaları sökülecektir. 

3 — İnşaat tutarı 325.000 TL., troughların tutarı 12.500X15 = 
187.500 TL. 

4 — Troughlar İçin 2 adet ısıtıcı 200.000 TL, 
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KIVIRMA : 2 adet C.T.C. konmak suretiyle kapasite 65 ton’a çıkarılacaktır. 

Tutarı 200.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

Kıvırma arabası — Mevcutlar kâfi. 6 tanesi Eskipazar fabrikası¬ 
na gönderilecek. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: Bir adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

7 adet pucca X35.000=245.000 TL. 

40 adet alüminyum elek =4.000 TL. 

4 adet rotayr X50.000 = 200.000 TL. 

4 adet terry nipper X15.000 = 60.000 TL. 

2 adet myddeiton X15.000 = 30.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 325.000 

Makina ve tesisat 1.357.500 

Montaj 75.000 

Sair giderler 120.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 

85.000 

1.962.500 TL. 
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IYİDERE FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : a) 4,5 katta 34.400 m2 bez saha üzerinde tabii soldurma yapıla¬ 
caktır. Günlük soldurma kapasitesi m2 ye 500 gram yaprak 
hesabı ile ve günde bir devir yapmak üzere 17.200 kilodur. 

b) 1966 kampanyası ortalarında cebri soldurmaya tahvil edile¬ 
cek ve günlük kapasite 2,5 devir üzerinden 43.000 kiloya çı¬ 
kacaktır. 

c) 9 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma yapılmak¬ 
tadır. Günlük kapasite 495 kilo. 

d) Toplam günlük kapasite 17.200+495 = 17.695 kilo. 

e) 1966 kampanyasında toplam günlük kapasite 17.695 + 25.800 = 
43.000 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 18 adet kıvırma makinasınm günlük toplam kapasitesi 
45 tondur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet 

Kıvırma arabası 32 adet 

KURUTMA : Mevcut 8 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 96 ton, bir adet 4 
lük fırının günlük kapasitesi 8 tondur. Toplam günlük kapasite 
104 ton. 

FERMANTASYON: 60 adet fermantasyon arabası ile 1548 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF 4 adet myddeiton ile 5 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

İyidere fabrikasının halen 43 ton soldurma, 45 ton kıvırma vel04 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 

kapasitesi 85 tona çıkacaktır. 

c) Kapasiteyi 85 ton’a çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 
SOLDURMA : 1 —1050 m2 lik bir sundurma yapılarak buraya 14 adet tek 

trough (14X3=42 ton) konacaktır. İnşaat tutarı 265.000 TL. 
troughlarm tutarı 14X12.500 = 175.000 TL. 

2 — 9 adet ahşap soldurma ranzası sökülecektir. 
3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 
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KIVIRMA : 4 adet C.T.C. konmak suretiyle kapasite 85 ton’a çıkacaktır. 

Tutarı 400.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 

Kıvırma arabası mevcudu yeterlidir. 

KURUTMA : Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

72 adet fermantasyon kasası X150 = 10.800 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

5 adet pucca X35.000 = 175.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

1 adet myddeiton 15.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutan : 

İnşaat 265.000 

Makina ve tesisat 1.536.800 

Montaj 80.000 

Sair giderler 120.000 

Gayrı melhuz 80.000 

TOPLAM 2.081.800 
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ORTAPAZAR FABRİKASI 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Kadrosundaki 18 adet trough’m günlük kapasitesi 54 tondur. 

KIVIRMA : Kadrosundaki 21 adet kıvırma makinasmm günlük kapasitesi 
52,5 tondur. 

Yaş yaprak kalburu 4 adet. 

KURUTMA Kadrosundaki 7 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 84 tondur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Ortapazar fabrikasının kadrosundaki cihazlara göre soldurma kapasitesi 
54 ton, kıvırma kapasitesi 52,5 ton, kurutma kapasitesi 84 ton’dur. Yapı¬ 

lacak takviyelerle soldurma ve kurutma kapasitesi 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli donatım : 

SOLDURMA : İlâvesi gerekli cihazlar : 

12 adet dar trough (12X2,5=30 ton) tutarı 120.000 TL. 

1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

KIVIRMA : 1 — 4 adet C.T.C. konmak suretiyle kıvırma kapasitesi 84 tona 
çıkacaktır. Tutarı 400.000 TL. 

2 — İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000-56.000 TL. 

Kıvırma arabası 32 adet XI.500=48.000 TL. 

KURUTMA Yeterlidir. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

60 adet fermantasyon arabası X2.000 = 120.000 TL. 

1620 adet fermantasyon kasası X150 = 243.000 TL. 

I adet mistchamber 75.000 TL. 
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TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 Tl 

10 adet pucca X35.000 = 350.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X50.000 = 250.000 TL. 

5 adet terry nipper X15.000 = 75.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutan : 

Makina ve tesisat 2.017.000 

Montaj 100.000 

Sair giderler 60.000 

Gayrı melhuz 90.000 

TOPLAM 2.267.000 TL. 
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SALARHA ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Halen 11 adet ahşap soldurma ranzasında günde 605 kilo tabii 
soldurma yapılmaktadır. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasmın günlük kapasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 1 adet 
Kıvırma arabası 11 adet. 

KURUTMA 6 kademlik 5 adet fırının günlük toplam kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 30 adet fermantasyon arabası ile 270 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : Bir adet myddelton ile 3 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Salarha atelyesinin 605 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 60 ton kurut¬ 
ma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma kıvırma ve 
kurutma kapasiteleri 100 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 100 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK Mevcut nissen barakaları tamamen kaldırılacak ve yan tarafta 
istimlâk edilen sahaya 10.000 m2 lik bir bina inşa edilecektir. 

İnşaat tutarı: 4.000.000 TL. sı. su, sondaj, isale 110.000 TL. 

SOLDURMA : 1 — 34 adet trough (3X34 = 102 ton) konacaktır. Tutarı 425.000 
TL. 

2 — Mevcut ranzalar kaldırılacaktır. 

3 — Troughlar için 4 adet ısıtıcı 400.000 TL. 

KIVIRMA : 4 adet C.T.C. ile 14 adet kıvırma makinası konacaktır. 

C.T.C. lerin tutarı 400.000 TL. kıvırma makinalarının tutan İse 

1.190.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 
7 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 196.000 TL. 
34 adet kıvırma arabası X1.500=51.000 TL, 
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KURUTMA : 6 kademelik 3 adet ve 4 kademelik 1 adet fırın ilâve edilecektir. 

Tutarı 780.000 + 200.000 = 980.000 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

60 adet fermantasyon arabası X2.000 = 120.000 TL. 

1710 adet fermantasyon kasası X150 = 256.500 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

9 adet pucca X35.000 = 315.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

6 adet rotary X50.000 = 300.000 TL. 

5 adet myddelton X15.000 = 75.000 TL. 

6 adet terry nipper X15.000 = 90.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı: 

İnşaat 4.110.000 

Makina ve tesisat 4.978.500 

Montaj 150.000 

Sair giderler 334.000 

Gayrı melhuz 200.000 

TOPLAM 9.772.500 

Not : Salarha atelyesinin fabrika haline ifrağı 1. plân dönemi içinde ger
çekleştirilecektir. 



BÜYÜKKÖY ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA 

KIVIRMA 

Hâlen 15 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma yapıl¬ 
maktadır. 

Günlük kapasite 825 kilo. 

Mevcut 8 adet kıvırma makinasının günlük toplam kapasitesi 
15 tondur. 

Yaş yaprak kalbur 1 adet 
Kıvırma arabası 14 adet 

KURUTMA : Mevcut 6 kademlik 2 adet fırının günlük kapasitesi 24 ton, 4 
kademlik 1 adet fırının günlük kapasitesi 8 tondur. Toplam 
günlük kapasite 32 tondur. 

FERMANTASYON: 23 adet fermantasyon arabası ile 559 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Büyükköy atölyesinin hâlen 825 kilo soldurma, 15 ton kıvırma ve 32 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasiteleri 30 tona çıkabilir. 

C) Kapasiteyi 30 ton’a çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım. 

SOLDURMA : 1—Atölyenin önündeki beton saha ve devamına 100 m2 si ida¬ 
re hizmetine ayrılmak üzere 850 m2 lik bir bina yapılacak 
ve buraya 10 adet trough (10X3 = 30 ton) konacaktır. İnşaat 
tutarı 400.000 TL. 

trough’ların tutarı 10X12.500=125.000 TL. 

2 —15 adet ahşap soldurma ranzası sökülecektir. 

3 — Troughlar için 1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

KIVIRMA : 2 adet C.T.C. konmak suretiyle kapasite 30 tona çıkacaktır. Tu¬ 
tarı 200.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 
2 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 56.000 TL. 
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FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

7 adet fermantasyon arabası X2.000 = 14.000 TL. 

251 adet fermantasyon kasası X150 = 37.650 TL. 

l adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

2 adet pucca X35.000 = 70.000 TL. 

20 adet alüminyum elek =2.000 TL. 

2 adet rotary X50.000 = 100.000 TL. 

1 adet myddelton 15.000 TL. 

2 adet terry nipper X15.000 = 30.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutan : 

İnşaat 400.000 

Makina ve tesisat 924.650 

Montaj 60.000 

Sair giderler 40.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 1.464.650 TL. 

40.000 
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GÜNEYSU ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 25 adet ahşap tabii soldurma ranzasının günlük kapasi¬ 
tesi 1375 kilo, 2 Oadet cebri soldurma cihazının günlük kapasi¬ 
tesi de 2750 kilodur. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 2 adet 
Kıvırma arabası 14 adet 

KURUTMA : Mevcut 5 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 810 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : Bir adet myddelton ile 3 adet pucca mevcutur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

G-üneysu atölyesinin hâlen 4125 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 60 
ton kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma ve 
kıvırma kapasiteleri 54 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 — 1350 m- lik bir binaya 18 adet trough (18X3 = 54 ton) kona¬ 

caktır. İnşaat tutarı 550.000 TL. Troughların tutarı 18X12. 
500 = 225.000 TL. 

2 — Mevcut soldurma ve ranza cihazları sökülecektir. 

3—Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 

KIVIRMA : 2 adet C.T.C. ve 4 adet kıvırma makinası konmak suretiyle ka¬ 
pasite 54 tona çıkacaktır. C.T.C. lerin tutarı 200.000 TL. kıvırma 
makinalarmın tutarı 4X85.000 = 340.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

2 adet yaş yaprak kalburu X28.000=56.000 TL. 

7 adet kıvırma arabası XI.500 = 10.500 TL. 
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FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar: 

5 adet fermantasyon arabası X2.000 = 10.000 TL. 

405 adet fermantasyon kasası X150 = 60.750 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

3 adet pucca X35.000 = 105.000 TL. 

40 adet alüminyum elek =4.000 TL. 

3 adetrotary X50.000 = 150.000 TL. 

2 adet myddelton X15.000 = 30.000 TL. 

3 adet terry nipper X15.000=45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutan : 

İnşaat 550.000 

Makina ve tesisat 1.611.250 

Montaj 100.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 50.000 

TOPLAM 2.361.250 
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TAŞLIDERE ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 20 adet ahşap osldurma ranzasının günlük kapasitesi 
1100 kilo, 7 adet tabii soldurma cihazının günlük kapasiesi 385 
kilodur. 

Toplam günlük kapasite 1485 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasmın günlük kapasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalbur 2 adet 

Kıvırma arabası 15 adet 

KURUTMA : Mevcut 5 adet 6 kademlik fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 1080 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 3 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Taşlıdere atelyesinin hâlen 1 485 kilo soldurma, 25 kilo kıvırma ve 60 
ton kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma, 
kıvırma ve kurutma kapasiteleri 72 tona çıkacaktır. 

C) Kapasiteyi 72 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donat.m : 

SOLDURMA : ı—Mevcut idare malı arazide 2.000 m2 lik bir bina yapılacak 
bunun 1.800 m2 sine 24 adet trough (24X3 = 72 ton) ve 200 
m2 sine 2 adet ısıtıcı konacaktır. 

İnşaat tutarı 800.000 TL. troughların tutarı 300.000 TL dır. 

2 — Mevcut soldurma ranza ve cihazları sökülecektir. 

3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 
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KIVIRMA : 4 adet C.T.C. ve 3 adet kıvırma makinası ilâve etmek suretiyle 
kapasite 72 tona çıkarılacaktır. C.T.C. lerin tutarı 400.000 TL. 

Kıvırma makinalannın tutarı 3X85.000=255.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

3 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 84.000 TL. 

10 adet kıvırma arabası XI.500 = 15.000 TL. 

Ayrıca 4 adet kıvırma arabası Derepazarı atölyesinden alına¬ 
caktır. 

KURUTMA : 1 adet 6 lık fırın 260.000 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar: 

20 adet fermantasyon arabası X2.000=40.000 TL. 

540 adet fermantasyon kasası X150 = 81.000 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

5 adet pucca X35.000 = 175.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

4 adet rotary X50.000 = 200.000 TL. 

3 adet myddelton X15.000=45.000 TL. 

4 adet terry nipper X15.000 = 60.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 800.000 

Makina ve tesisat 2.295.000 

Montaj 100.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 50.000 

TOPLAM 3.295.000 
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DEREPAZARI ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 29 adet ahşap soldurma ranzasında tabii soldurma ya¬ 
pılmaktadır. Günlük kapasite 1595 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasmın günlük kapasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalbur 1 adet 
Kıvırma arabası 25 adet 

KURUTMA Mevcut 5 adet 6 lık fırının günlük toplamı kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 810 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Derepazarı atelyesinin halen 1595 kilo soldurma, 25 ton kıvırma, 60 ton 
kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvır¬ 
ma kapasiteleri 54 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekl inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 — Kıvırma dairesinin üzerine 800 m2 lik bir kat çıkılacak ve 
buraya 12 adet trough (12X3 = 36 ton) konacaktır. Ayrıca, 
kuru çay ambarı ve tasnif dairesinin üzerine 500 m2 lik bir 

kat çıkılacak ve buraya 6 adet trough konacaktır. Toplam 
kapasite 54 ton, inşaat tutarı 550.000 TL. troughların tuarı 
18X12.500 = 225.000 TL. 

2 — Mevcut 29 adet ahşap soldurma ranzası sökülecektir. 

3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 

KIVIRMA : 2 adet C. T. C. ve 4 adet kıvırma makinası konmak suretiyle 

kapasite 54 tona çıkarılacaktır. C. T. C. lerin tutarı 200.000 TL. 
kıvırma makinalarının tutarı 4 X 85.000 = 340.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar: 
3 adet yaş yaprak kalburu X 28.000 = 84.000 TL. 

Mevcut 25 arabanın 4 tanesi taşlıdereye gönderilecek. 
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FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar. 

5 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 10.000 TL. 

405 adet fermantasyon kasası X 150 = 60.750 TL. 

1 adet mıstchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

4 adet pueca X 35.000 = 140.000 TL. 

4 adet alüminyum elek 4.000 TL. 

3 adet rotary X 50.000 = 150.000 TL. 

3 adet myddelton X 15.000 = 45.000 TL. 

3 adet terry nipper X 15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı: 

İnşaat 550.000 

Makina ve tesisat 1.678.750 

Montaj 100.000 

Sair giderler 50.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 2.428.750 TL. 

50.000 
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TİREBOLU ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 14 adet alışap soldurma ranzasının günlük kapasitesi 
770 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 2 adet 46 lık kıvırma makinasmın günlük kapasitesi 
5 ton, 2 adet 36 lık makinaın kapasitesi de 4 ton olmak üzere 

toplam kapasite 9 ton’dur. 

Yaş yaprak kalburu 1 adet. 

Kıvırma arabası 6 adet. 

KURUTMA : Mevcut 6 ve 4 kademlik fırınların günlük toplam kapasitesi 
12 + 8 = 20 ton. 

FERMANTASYON: 14 adet fermantasyon arabası ile 369 adet kasa mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile bir adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Tirebolu atelyesinin halen 770 kilo soldurma, 9 ton kıvırma ve 20 ton 
da kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma ve 
kıvırma kapasiteleri 20 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 20 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

SOLDURMA : 1 — 600 m- bir binaya 7 adet trough (7X3 = 21) konacaktır. 

İnşaat tutarı 240.000 TL. Troughların tutarı 87.500 TL. 

2 — Ahşap ranzalar sökülecektir. 

3 — Troughlar için 1 adet ısıtıcı 100.000 TL. 

KIVIRMA : 5 adet kıvırma makinası ilâve etmek suretiyle kapasite 20 
tona çıkarılacaktır. Tutarı 5 X 85.000 = 425.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

1 adet yaş yaprak eleği 28.000 TL. 

3 adet kıvırma arabası X 1.500 = 4.500 TL, 
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FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar. 

4 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 8.000 TL. 

117 adet fermantasyon kasası X 150 = 17.550 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

2 adet pucca X 35.000 = 70.000 TL. 

20 adet alüminyum elek = 2.000 TL. 

1 adet rotary 50.000 TL. 

1 adet myddelton 15.000 TL. 

1 adet terry nipper 15.000 TL. 

1 adetdeflekzör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

İnşaat 

Makina ve tesisat 

240.000 

997.550 

Montaj 60.000 

Sair giderler 40.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 

40.000 

1.377.550 TL. 
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PAZARKÖY ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 22 adet ahşap soldurma ranzasının günlük kapasitesi 
1210 kilo ve 14 adet tabii soldurma cihazının günlük kapasitesi 
770 kilodur. 

Toplam günlük kapasite 1980 kilodur. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 2 adet 

Kıvırma arabası 13 adet 

KURUTMA : Mevcut 4 adet 6 lık fırının günlük kapasitesi 48 tondur. 

FERMANTASYON: 35 adet fermantasyon arabası ile 705 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Pazarköy atölyesinin hâlen 1980 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 48 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kıvırma 
kapasiteleri 30 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 30 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK iMevcut atölye nissen barakalarından müteşekkil olup dar bir 
sahada kurulmuştur. Barakaların sökülmesi ve yerine kısmen 
2 katlı modern bir fabrika yapılması gereklidir. İnşaat tutarı 
1.250.000 TL. 

SOLDURMA : 1 —Fabrikaya 10 adet trough (10X3=30 ton) konacaktır. 
Tutarı 125.000 TL. 

2 — Ranzalar ve soldurma cihazları sökülecektir. 

3 — Troughlar için bir adet ısıtıcı 100, 000 TL. 
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KIVIRMA : 2 adet kıvırma makinası ilâve edilecektir. Tutarı 2 X 85.000 
170.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

1 adet yaş yaprak kalburu 28.000 TL. 

1 adet kıvırma arabası 1.500 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

2 adet pucca X 35.000 = 70.000 TL. 

20 adet alüminyum elek 2.000 TL. 

2 adet rotary X 50.000 = 100.000 TL. 

1 adet myddelton 15.000 TL. 

2 adet terry nipper X 15.000 = 30.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

î>) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 1.250.000 

Makina ve tesisat 816.500 

Montaj 50.000 

Sair giderler 40.000 

Gayrı melhuz 40.000 

TOPLAM 2.196.500 TL. 
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MUSADAĞ ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 21 adet ahşap soldurma ranzasının günlük kapasitesi 
1155 kilo, 10 adet tabiî soldurma cihazının günlük kapasitesi 
550 kilodur. 

Toplanı kapasite 1705 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 11 adet kıvırma makinasımn günlük kapasitesi 27,5 
tondur. 

Yaş yaprak kalburu 1 adet 

Kıvırma arabası 10 adet 

KURUTMA : Mevcut 5adet 6 kademlik fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 1045 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 3 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Musadağ atölyesinin hâlen 1 750 kilo soldurma, 27,5 ton kıvırma ve 60 
ton kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kı¬ 
vırma kapasiteleri 54 tona çıkacaktır. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK :Nissen barakalarından kurulu bir atölye tamamen sökülüp ye¬ 
rine 5500 m2lik bir fabrika yapılacaktır. İnşaat tutarı 2.200 000 
TL. 

SOLDURMA : 1 — 18 adet trough (18X3 = 54 ton) konacaktır. Tutarı 225.000 
TL. 

2 — Mevcut soldurma ranza ve cihazları sökülecektir, 

3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200,000 TL, 
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KIVIRMA : 2 adet C.T.C. ile 3 adet kıvırma makinası ilâve edilecektir. 
C.T.C. lerin tutarı 200.000 TL. kıvırma makinasmm tutarı 

255.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

3 adet yaş yaprak kalburu X28.000 = 84.000 TL. 

11 adet kıvırma arabası X 1.500 = 16.500 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

5 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 10.000 TL. 

170 adet fermantasyon kasası X 150 = 25.500 TL. 

1 adet mistchamber 75.000TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

3 adet pucca X 35.000 = 105.000 TL. 

40 adet alüminyum elek 4.000 TL. 

3 adet rotary X 50.000 = 150.000 TL. 

2 adet myddelton X 15.000 = 30.000 TL. 

3 adet terry nipper X 15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

İnşaat 2.200.000 

Makina ve tesisat 1.525.000 

Montaj 100.000 

Sair giderler 150.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM : 4.075.000 TL. 

210 



AZAKLI ATELYESİ : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Halen 16 adet sökük ahşap soldurma ranzası vardır. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasımn günlük toplam kapasitesi 
25 ton. 

Yaş yaprak kalburu - yok. 

Kıvırma arabası 16 adet 

KURUTMA : 5 adet 6 kademlik fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 37 adet fermantasyon arabası iie 982 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Azaklı atölyesinin hâlen soldurma kapasitesi yoktur. Kıvırma kapasitesi 
25 ton, kurutma kapasitesi ise 60 tondur Yapılacak takviyelerle soldur¬ 
ma ve kıvırma kapasiteleri 54 tona çıkarılacaktır. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK:Mevcut nissen barakaları tamamen sökülerek yerine 5.500 m2 
lik bir fabrika yapılacaktır. İnşaat tutarı 2.200.000 TL. 

SOLDURMA : 1 — 18 adet trough (18X3 = 54 ton) konacaktır. Tutarı 225.000 TL. 

2 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 

KIVIRMA : 2 adet C. T. ile 4 adet kıvırma makinası ilâve edilecektir. 

C. T. C. lerin tutarı 2000.000 TL. kıvırma makinalarının tutarı 
340.000 TL. dır. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

Yaş yaprak kalburu 4 adet X 28.000 = 112.000 TL. 

Kıvırma arabası 5 adet X 1.500 = 7.500 TL. 
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FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

8 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 16.000 TL. 

233 adet fermantasyon kasası X 150 = 34.950 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 Tl 

4 adet pucca X 35.000 = 140.000 TL. 

40 adet alüminyum elek 4.000 TL. 

3 adet rotary X 50.000 = 150.000 TL. 

2 adet myddelton X 15.000 = 30.000 TL. 

3 adet terry nipper X 15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar: 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 2.200.000 

Makina ve tesisat 1.679.450 

Montaj 100.000 

Sair giderler 150.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM 4.229.450 TL. 
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ÇİFTLİK ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Hâlen 10 adet ahşap tabii, soldurma ranzasının günlük kapasi¬ 
tesi 550 kilo, 14 adet tabii soldurma cihazının günlük kapasi¬ 
tesi 770 kilodur. Toplam kapasite 1320 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasının günlük toplam kapasitesi 
25 tondur. 

Yaş yaprak kalburu 1 adet 

Kıvırma arabası 13 adet 

KURUTMA : Mevcut 6 kademlik 4 adet ve 4 kademlik 1 adet fırının günlük 
kapasiteleri toplamı 48 + 8 = 56 tondur. 

FE.'RMANTASYON: 28 adet fermantasyon arabası ile 856 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Çiftlik atölyesinin hâlen 1 320 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 56 ton 
kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kı¬ 
vırma kapasiteleri 54 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK:Mevcut nissen barakaları ile taş-kerpiç karışımı binaların İslahı 
mümkün değildir. Bunlar yıkılarak yerine 5.500 m2 lik modern 
bir fabrika yapılacaktır. İnşaat tutarı 2.200.000 TL. 

SOiLDURMA : 1 —18 adet trough (18X3 = 54 ton) konacaktır. Tutarı 225.000 
TL. 

2 — Ahşap ranzalar ile soldurma cihazları sökülecektir. 

3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 
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KIVIRMA : 2 adet C.T.C. ile 4 adet kıvırma makinası ilâve edilecektir, 

C.T.C. lerin tutarı 200.000 TL., kıvırma makinalarının lutarı 
4X85.000 = 340.000 TL. 

İlâvesi gerekli cihazlar : 

Yaş yaprak kalburu 3 adet X 28.000 + 84.000 TL. 

Kıvırma arabası 8 adet X 1.500 = 12.000 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

17 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 34.000 TL. 

359 adet fermantasyon kasası X 150 = 53.850 TL. 

1 adet mistehamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar: 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

4 adet pucca X 35.000 = 140.000 TL. 

40 adet alüminyum elek 4.000 TL. 

3 adet rotary X 50.000 = 150.000 TL. 

2 adet myddelton X 15.000 = 30.000 TL. 

3 adet terry nipper X 15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

inşaat 2.200.000 

Makina ve tesisat 1.692.850 

Montaj 100.000 

Sair giderler 150.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM 4.242.850 
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PAZAR ATELYESİ : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA Halen 10 adet ahşap soldurma ranzasının günlük kapasitesi 550 
kilo, 11 adet cebri soldurma cihazının günlük kapasitesi 1513 
kilo olmak üzere toplam kapasite 2063 kilodur. 

KIVIRMA : Mevcut 12 adet kıvırma makinasının günlük kapasitesi 30 
tondur. 

Yaş yaprak kalburu 2 adet 

Kıvırma arabası 12 adet 

KURUTMA : Mevcut 3 adet 6 lık ve 3 adet 4 lük fırınların günlük kapasiteleri 
36 + 24 = 60 tondur. 

FERMANTASYON: 39 adet fermantasyon arabası ile 884 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 1 adet myddelton ile 3 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Pazar atölyesinin hâlen 2 063 kilo soldurma, 30 ton kıvırma ve 60 ton 
kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma, kıvır¬ 
ma ve kurutma kapasiteleri 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK:Vaktiyle elma kurutma fabrikası iken atölye haline konmuş 
olan ve tek katlı 3 binadan mürekkep bulunan bu atölyenin 
bugünkü haliyle fabrika şekline ifrağı imkânsızdır. Bu bakım¬ 
dan mevcut kurutma tesisinden aynen faydalanılmakta devam 
edilecek, diğer kısnnlar yardımcı tesis olarak kullanılacak, 
ayrıca istimlâk edilecek 4-5 dönümlük bir arsada troughlar ve 
kıvırma tesisleri için 5400 m= lik bir bina yapılacaktır. 

İnşaat tutarı 2.160.000 TL. 

SOLDURMA : 1 — 28 adet trough )28X3 = 84 ton) konulacaktır. Tutarı 
350.000 TL. 

2 — Ranzalar ve cihazlar sökülecektir. 

3 — Troughlar için 3 adet ısıtıcı 300.000 TL. 
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KIVIRMA : 4 adet C. T. C. ile 6 adet kıvırma makinası konacaktır. C. T. C. 

lerin tutarı 400.000 TL., kıvırma makinalarımn tutarı 
6X85.000 = 510.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

Yaş yaprak kalburu 4 adet X 28.000 = 112.000 TL. 

Kıvırma arabası 20 adet X 1.500 = 30.000 TL. 

KURUTMA : 2 adet 6 kademlik fırın X 260.000 = 520.000 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

21 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 42.000 TL. 

736 adet fermantasyon kasası X 150 = 110.400 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

7 adet pucca X 35.000 = 245.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X 50.000 = 250.000 TL. 

4 adet myddelton X 15.000 = 60.000 TL. 

5 adet terry ııipper X 15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat 2.160.000 

Makina ve tesisat 3.184.400 

Montaj 200.000 

Sair giderler 100.000 

Gayrı melhuz 100.000 

TOPLAM 5.744.400 
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VELİKÖY ATELYESİ 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA Halen 27 adet ahşap soldurma ranzasının günlük kapasitesi 
1485 kilo. 14 cebri soldurma cihazının günlük kapasitesi 1925 
kilo olmak üzere toplam kapasite 3410 kilodur. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasmm günlük akpasitesi 25 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 2 adet 

Kıvırma arabası 12 adet 

KURUTMA : Mevcut 5 adet 6 kademlik fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 833 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF 1 adet myddelton ile 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Veliköy atölyesinin hâlen 3 410 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 60 ton 
kurutma kapasitesi vardır. Yapılacak takviyelerle soldurma, kıvırma ve 
kurutma kapasiteleri 84 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 84 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK :Bugünkü atölyeyi takviye ve tevsi kabil değildir. Mevcutlar 
sökülecek ve yerine idare malı arsada 3 katlı 7.500 m2 lik bir 
fabrika yapılacaktır. İnşaat tutarı 3.C00.000 TL. 

SOLDURMA : 1 — 28 adettrough (28X3 = 84 ton) konacaktır. Tutarı 350.000 
TL. 

2 — Ranzalar ve cihazlar sökülecektir. 

3 — Troughlar için 3 adet ısıtıcı 300.000 TL. 
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KIVIRMA 4 adet C.T.C. ile 8 adet kıvırma makinası ilâve edilecektir. 

C.T.C. lerin tutarı 400.000 TL. kıvırma makinalarmın tutarı 
680.000 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

Yaş yaprak kalburu 4 adet X 28.000 = 112.000 TL. 

Kıvırma arabası 20 adet X 1.500 = 30.000 TL. 

KURUTMA : 2 adet 6 kademlik fırın X 260.000 = 520.000 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

20 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 40.000 TL. 

787 adet fermantasyon kasası X 150 = 118.050 TL. 

1 adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 TL. 

8 adet pucca X 35.000 = 280.000 TL. 

50 adet alüminyum elek 5.000 TL. 

5 adet rotary X 50.000 = 250.000 TL. 

4 adet myddelton X 15.000 = 60.000 TL. 

5 adet terry rıipper X 15.000 = 75.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 TL. 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

İnşaat 3.000.000 

Makina ve tesisat 3.395.050 

Montaj 200.000 

Sair giderler 200.000 

Gayrı melhuz 150.000 

TOPLAM 6.945.050 TL. 
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KENDİRLİ ATELYESİ : 

A) Mevcut kapasite : 

SOLDURMA : Halen 9 adet ahşap soldurma ranzasında tabiî soldurma yapıl¬ 
maktadır. 

Günlük kapasite 495 kilo. 

KIVIRMA : Mevcut 10 adet kıvırma makinasmm günlük kapasitesi 21 ton¬ 
dur. 

Yaş yaprak kalburu 1 adet 

Kıvırma arabası 12 adet 

KURUTMA : Mevcut 5 adet 6 kademlik fırının günlük kapasitesi 60 tondur. 

FERMANTASYON: 40 adet fermantasyon arabası ile 1080 adet fermantasyon 
kasası mevcuttur. 

TASNİF : 2 adet pucca mevcuttur. 

B) Kapasiteyi geliştirme imkânları : 

Kendirli atölyesinin hâlen 495 kilo soldurma, 25 ton kıvırma ve 60 ton 
kurutma kapasitesi mevcuttur. Yapılacak takviyelerle soldurma ve kı¬ 
vırma kapasiteleri 54 tona çıkarılabilir. 

C) Kapasiteyi 54 tona çıkarmak için gerekli inşaat ve donatım : 

GENEL OLARAK: Nissen barakalarından mürekkep atölyenin mevcut haliyle 
ıslahı kabil değildir. Barakalar yıkılacak ve yerine idare malı 
arazide 5.500 m2 lik yeni fabrika kurulacaktır. İnşaat tutarı 
2.200.000 TL. 

SOLDURMA : 1 — 18 adet trouglı (18X3 — 54 ton) konacaktır. Tutarı 225.000 TL. 

2 — Ranzalar sökülecektir. 

3 — Troughlar için 2 adet ısıtıcı 200.000 TL. 
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KIVIRMA : 2 adet C. T. C. ile 4 kıvırma makinası ilâve edilecektir. C. T. C. 

lerin tutarı 200.000 TL. kıvırma makinalarmın tutarı 340.0*00 TL. 

İlâvesi gerekli diğer cihazlar : 

Yaş yaprak kalburu 3 adet X 28.000 = 84.000 TL. 

Kıvırma arabası 9 adet X 1.500 = 13.500 TL. 

FERMANTASYON: İlâvesi gerekli cihazlar : 

5 adet fermantasyon arabası X 2.000 = 10.000 TL. 

135 adet fermantasyon kasası X 150 = 20.250 TL. 

l adet mistchamber 75.000 TL. 

1 adet elektrostatik çöp ayırma makinası 60.000 Tl- 

4 adet pucca X 35.000 = 140.000 TL. 

40 adet alüminyum elek 4.000 TL. 

3 adet rotary X 50.000 = 150.000 TL. 

3 adet myddelton X 15.000 = 45.000 TL. 

3 adet terry nipper X 15.000 = 45.000 TL. 

1 adet deflektör 40.000 

TASNİF : İlâvesi gerekli cihazlar : 

D) Kapasiteyi geliştirme projesinin tutarı : 

İnşaat : 2.200.000 

Makina ve tesisat 1.651.750 

Montaj 100.000 

Sair giderler 150.000 

Gayrı melhuz 

TOPLAM 4.201.750 TL. 

100.000 
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TEVSİ PROGRAMI İÇİ'V GEREKLİ MAKİNA VE TEÇHİZAT 

(Or, Ardeşen ve Salarha hariç) 

Cinsi Adet Lira 

1) Soldurma : 

A) Trough 
2 tonluk 

2,5 tonluk 

3 tonluk 

B) Isıtıcı 

30 

72 

308 

42 

255 000 

720 000 

3 850 000 

4 200 000 

2) Kıvırma : 

a —C. T. C. 70 7 000 000 

b — Kıvırma makinası 52 4 420 000 

c — Yaş yaprak kalburu 63 1 764 000 

d — Kıvırma arabası 225 337 500 

3) Kurutma : 

a — Kurutma fırını 5 1 300 000 

4) Fermantasyon : 

a — Fermantasyon arabası 493 986 000 

b — Fermantasyon kasası 14 737 2 210 550 

c — Mistchamber 24 1 800 000 

5) Tasnif : 

Elektrostatik çöp ayırma 24 1 440 000 
b — Pucca 130 4 550 000 

c — Alüminyum cin elekleri 990 99 000 

d — Rotary 95 4 750 000 

e — Myadelton 72 1 080 000 

f-~Terry nipper 95 1425 000 

g — Deflektör 25 1 000 000 

Toplam 43 187 050 
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ÇAY FABRİKA VE ATÖLYELERİ KAPASİTE GELİŞTİRME 
PROGRAMI SONUNDAKİ DURUMLARI 

Soldurma Kıvırma Kurutma 

A) Mevcut kapasite : 437 901,5 1848 

1966 da ilâve 26 — — 

1967 de ilâve 54 52,5 84 

1968 de ilâve 267 243 208 

1968 yılı sonu kapasitesi 784 1 197 2 140 

B) Kapasiteyi geliştirme : (İlâve kapasite) 

Fabrikaların takviyesi 483 401,5 — 

Atölyelerin takviyesi ve 
fabrika haline ifrağı 625 362,5 60 

Toplam 1 108 764 60 

C) Kapasite geliştirme : 

Projesi ile varılacak 
kapasite 1892 1 961 2 200 

D) Kaldırılacak atölyeler : 3 75 176 

(İyidere Fab.) 

(Ortapazar) 

(Of, Ardeşen, 
Salarha) 

Kalkaııdere, 
Ortapazar Ati.) 

Toplam 1889 1 886 2 024 

KAPASİTEYİ GELİŞTİRME PROGRAMININ TUTARI 

İnşaat 20 490 000 
Makina ve tesisat 2 360 000 

Montaj 2 360 000 

Sair giderler 2 230 000 
Gayrı melhuz 1 915 000 

Toplam 70 182 050 

NOT : Arsa bedelleri hariçtir. 

222 



KAPASİTEYİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ÖZELLİĞİ 

Görüldüğü gibi 1885 - 784 = 1101 ton soldurma kapasitesi yaratmak 
için 70.182.050 lira yatırım yapılacaktır. 84 tonluk kapasite yaratmak 
için müstakil bir fabrika yapıldığı takdirde 11.000.000 lira sarfı gerek¬ 
tiğine göre projenin faydası açıkça müşahade edilmektedir. 

2 — Yeni fabrikalar ihtiyacı: 

Daha önce 1975 yılı için günlük 2843 ton kapasitenin gerekli oldu¬ 
ğunu belirtmiştik. Kapasiteyi geliştirme programı uygulandığı takdirde, 
günlük kapasite 1885 tonu bulacak, fakat bu takdirde dahi 2843 - 
188 = 958 tonluk bir kapasiteye ihtiyaç duyulacaktır ki mezkûr ihti¬ 
yaç 84 tonluk 11 fabrikaya tekabül etmektedir. 

11 Fabrikanın tutarı ise 11 X 11.079.000 = 121.869.000 liradır. 

84 TONLUK BİR FABRİKANIN PROJE MALİYETİ (ARSA IIARİÇ) 

TL. 

Binalar : 

Etüd - proje 180 000 
Arazi tanzimi 25 000 

Su, sondaj, isale 100 000 

Toplam 305 000 

Fabrika binaları 2 700 000 

Yardımcı binalar 500 000 

Lojmanlar 50 000 
Sosyal tesisler 300 000 

Toplam 3 550 000 

Makina teçhizat : 

28 geniş trcugh 350 000 
3 ısıtıcı 300 000 

21 kıvırma makinesi 1 785 000 

4 C. T. C. 400 000 
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TL. 

6 Kalbur 168 000 

32 kıvırma arabası 48 000 

7 Fırın 1 820 000 

60 Fermantasyon arabası 120 000 

1 Mistchamber 75 000 

1620 fermantasyon kasası 243 000 

5 Myddolton 75 000 

10 pucca 350 000 

1 Elektrostatik çöp ayırma 60 000 

50 çin eleği 5 000 

5 Rotary 250 000 

5 Terrynipper 75 000 

1 Deflektör 40 000 

1 Baskül 25 000 

2 Elevatör 50 000 

Aspiratör tesisatı 5 000 

4 Kuru çay kesme 60 000 

1 Sandık sarsma 10 000 

Elektrik motörleri 90 000 

Şalter 30 000 

Toplam 6 434 000 

Enerji tesisleri 150 000 

Yurt içi nakliye 70 000 

Denetleme 200 000 

Montaj 150 000 

Demirbaşlar 20 000 

Genel giderler ve G. Melhuz 200 000 

Toplam 790 000 

Genel toplam 11079 000 



D — KAPASİTEYİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE 11 YENİ FABRİKA İNŞAATININ İCRA PROGRAMI 

1 —1967 de başlayıp 1968 yılında bitecek ve 1969 kampanyasına girecek fabrika ve atölyeler (Kapasiteyi 
programı) : 

A) Proje tutarı ve kapasite : 
Kazandıracağı kapasite 

Fabrika ve atölyeler Mak-tesisat İnşaat Diğer Toplam Soldurma Kıvırma 

1 — Sürmene Fab. 2 017 000   250 000 2 267 000 30 31,5 
2 — Kalkandere Fab 1 739 600 — 210 000 1 949 600 30 31,5 
3 — Arhavi „ 1 543 550 — 200 000 1 743 550 30 31,5 

4 — Fındıklı „ 1 707 300 — 210 000 1 917 300 30 31,5 

5 — Hopa „ 1 947 000 — 250 000 2 197 000 30 31,5 

6 — Ortapazar „ 2 017 000 — 250 000 2 267 000 30 31,5 

7 — Çayeli 3 788 500 900 000 525 000 5 213 500 97 65,5 
8 — İyidere „ 1 536 800 265 000 280 000 2 081 800 42 40 

9 — Merkez „ 2 180 750 400 000 350 000 2 930 750 54 45 

10 — Gündoğdu „ 1 357 500 325 000 280 000 1 962 500 43 20 

11 — Tirebolu atölyesi 997 550 240 000 140 000 1 377 550 19 11 

12 — Büyükköy „ 924 650 400 000 140 000 1 464 650 29 15 

Toplam 21 757 200 2 530 000 3 085 000 27 372 200 464 385,5 

B) Kapasite durumu : Soldurma Kıvırma Kurutma 

1968 sonu kapasitesi 784 1 197 2 140 

İlâve kapasite 464 385,5 — 

1969 kapasitesi 1 248 1 582,5 2 140 

geliştirme 

(TON) 

Kurutma 



%—1968 de başlayıp 1969 yılında bitecek ve 1970 kampanyasına girecek fabrika ve atölyeler : (Kapasiteyi geliştirme 
programı) 

A) Proje tutan ve kapasite : Kazandıracağı kapasite 
Fabrika ve atölyeler Mak-tesisat İnşaat Diğer Toplam Soldurma Kıvırma Kurutma 

I—Eskipazar Fab. 1 899 850 850 000 340 000 3 089 850 67 42   

2 — Güneysu atölyesi 1 611 250 550 000 200 000 2 361 250 50 29 — 

3 — Taşlıdere „ 2 295 000 800 000 200 000 3 295 000 71 47 12 

4 — Azaklı 1 679 450 2 200 000 350 000 4 229 450 54 29 — 

S — Pazar 3 184 400 2 160 000 400 000 5 744 400 82 54 24 

Toplam 10 669 950 6 560 000 1 490 000 18 719 950 324 201 36 

B) Kapasite durumu : Soldurma Kıvırma Kurutma 

1969 kapasitesi 1 248 1 582,5 2 140 

îlâve kapasite 324 201 36 

1970 kapasitesi 1 572 1 783,5 2 176 

3 —1968 de başlayıp 1970 yılında bitecek ve 1971 

A> Proje tutan ve kapasite : 

Mak-tesisat İnşaat 

kampanyasına girecek 4 yeni fabrika (ayrıca yer etüdleri yapılacaktır) 

Kazandıracağı kapasite 
Diğer Toplam Soldurma Kıvırma Kurutma 

4 yeııi fabrika 25 736 000 14 200 000 4 380 000 44 316 000 336 336 336 

B) Kapasite durumu : Soldurma Kıvırma Kurutma 

1970 kapasitesi 
İlâve kapasite 

1 572 

336 

1 783,5 

336 

2 176 

336 

1371 kapasitesi 1 908 2 119,5 2 512 



4— 1969 yılında başlayıp 1971 yılında bitecek ve 1972 kampanyasına yetişecek 4 yeni fabrika: (Aylıca yer etüdleri 
yapılacaktır). 

A) Proje tutarı ve kapasite : 
Mak-tesisat İnşaat 

4 yeni fabrika 25 736 000 14 200 000 

B) Kapasite durumu : Soldurma 

1971 kapasitesi 

İlâve kapasite 

1972 kapasitesi 

1 908 

336 

2 244 

Diğer 

4 380 000 

Kıvırma 

2 119,5 
336 

2 455,5 

Toplam 

44 316 000 

Kurutma 

2 512 

336 

2 848 

Kazandıracağı kapasite 
Soldurma Kıvırma Kurutma 

336 336 336 

5 —1970 yılında başlayıp 1971 yılında bitecek ve 1972 kampanyasına girecek atölyeler: (Kapasiteyi geliştirme prog¬ 
ramı) 

A) Proje tutarı ve kapasite : 

Atölyeler Mak-tesisat 

Kendirli atölyesi 1 651 750 
Çiftlik atölyesi 1 692 850 
Derepazarı atölyesi 1 678 750 

Toplam 5 023 350 

İnşaat 

2 200 000 

2 200 000 

 550 000_ 
4 950 000 

Diğer 

350 000 

350 000 

200 000 

900 000 

Toplam 

4 201 750 

4 242 850 
2 428 750 

10 873 350 

Kazandıracağı kapasite 
Soldurma Kıvırma Kurutma 

54 
53 

52 

29 

29 
29 

159 87 

B) Kapasite durumu : 

1972 kapasitesi 
İlâve kapasite 

Soldurma 

2 244 

159 

Kıvırma 

2 455,5 
87 

Kurutma 

2 848 

1972 kapasitesi 2 403 2 542,5 2 848 



M 
DO 
03 

■ 1970 de başlayıp 1972 de bitecek ve 1973 kampanyasına yetişecek 3 yeni fabrika : (Ayrıca yer etüdleri yapıla¬ 
caktır). 

A) Proje tutan ve kapasite : 

Mak-tesisat İnşaat 

3 yeni fabrika 

B) Kapasite durumu 

1972 kapasitesi 

İlâve kapasite 

1973 kapasitesi 

19 302 000 10 650 000 

Soldurma 

2 403 

252 

2 655 

Diğer 

3 285 000 

Kıvırma 

2 542,5 
252 

2 794,5 

Toplam 

33 237 000 

Kurutma 

2 848 

252 

3 100 

Kazandıracağı kapasite 
Soldurma Kıvırma Kurutma 

252 252 252 

7 — 1971 de başlayıp 1972 de bitecek ve 1973 kampanyasına girecek atölyeler (kapasiteyi geliştirme programı) 

A) Proje tutarı ve kapasite : 

Atölyeler Mak-tesisat İnşaat 

Veliköy atölyesi 
Musadağ atölyesi 
Pazarköy atölyesi 

Toplam 

B) Kapasite durumu : 

1973 kapasitesi 
İlâve kapasite 

1973 kapasitesi 

C) Kaldırılacak atölyeler 

3 395 050 

1 525 000 

816 500 

5 736 550 

3 000 000 

2 200 000 
1 250 000 

6 450 000 

Soldurma 

2 655 

161 

2 816 

3 

Diğer 

550 000 

350 000 
130 000 

1 030 000 

Kıvırma 

2 794,5 

90,5 

2 885,0 

75 

Toplam 

6 945 050 
4 075 000 

2 196 500 

13 216 550 

Kurutma 

3 100 

24 

3 124 

176 

Kazandıracağı kapasite 
Soldurma Kıvırma Kurutma 

81 
52 

28 

161 

59 

26,5 
5 

90,5 

24 

24 

2 813 2 810,0 2 948,0 



İKİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİNDE ÇAY YATIRIM 
TEKLİFLERİ İCMALİ 

((1967 yılında başlıyacak kapasiteyi geliştirme programının tamamı dahildir) 

1 — Kapasite tevsi programı 70 182 050 

2 —Yeni 11 fabrika 121 869 000 

Toplam 192 051 050 

3 — Muhtelif taşıt 3 000 000 

4 — Çaylık yolların ıslahı 3 000 000 

Toplam 198 051 050 

5 — Of, Ardeşen. Salarha Fab. ikmali 5 000 000 

6 — Alım yerleri için kantar v. b. araçlar 2 000 000 

7 — Araştırma araç ve gereçleri 5 000 000 

Toplam 210 051 050 

8 — Arsa bedeli 10 000 000 

Toplam 10 000 000 

9 — Kafein extraktör cihazı ve tesisatı 1 000 000 

Toplam 221 051 050 

NOT: A) 1967 de başlayıp 1968 yılında bitecek olan ve kapasiteyi geliştirme 
programına dahil 27.372.200 liralık meblâğın bir kısmı 1967 yılında 
sarfedilecektir. 

B) Of, Ardeşen ve Salarha fabrikalarının kurulmasına 1966 yılında baş¬ 
lanacak olup 1968 yılında, bakiye kalacak işler için 5.000.000 lira sarf 
edileceği tahmin edilmektedir. 
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13b Sarayköy 
137 P/çıç/ldr 
13i M abiepe 
139 Setim 
19-0 Esanimpe 
191 Kira z a ağ' 
192 Kalecik/ 
143 Kendirli 
m çifuu 145 Hap ra*.-
146 Köşkıü 

<raklar 

151 AJ<3 r/n boğa z / 
162 Karaca 
153 Eskipazar 
164 Söğütlü 155 Gökçe oba 
15b Garaykou 157 Sarlı y 
158 Hayrat 
159 

147 i/aylaalar 
148 Xgidere , 149 f-razer (Fb.f 
fSO Kara yer 

avakp/r, 
_ imalı f. 

162 D um tosu 

gi'FSekv 163 

165 Soğukpmar 

1bb Kemerli 
161 Ebalıklı 
16% Sürmene 
169 A ksu 
110 K üç ukdem 
110. A rakiı 
173 Arşen 
114 domra 
175 i/a kf, kebir 
■nb &esikdüzü 

Ey nesil 
C ayuşlu 
Görele , __ 
Tirebolu (.AtL-7 

lîthane! 

177 
116 

% £î 

181 Espıye. 
182 dol ağzı 
103 Keşap 
184 Giresun 
185 Suiancak, 
186 DuroğLu 

2 Ke/fialpaşa 
3 A i man 
4 A bu i e ta 
5 Hopa 
6 Z. ur bici 
7 ÇavuşLu 
© Köprübaşı 
d Çavuşla 
10 Maradit 
14 Kise. 
12 Peron tc 
13 Arhavi 
'' Kavak 

A/apsît ti 

16 S/a/ere 
17 Pilâryel 
/8 Uçirmakr 
19 Aom&n 
20 Derbent 
2/ Sümer 
22 Kıy tak 
23 TbroSİ 
2.4 Aksu 
25 Tailtsu 
26 çağlayan 
2 7 Taşköprü 
29 Fındıklı 
23 Manastır 
3 o <ş.mqrü 

31 Sulak. 
32 Hare 
33 Arılı 

36 Ar deşen 
37 Pirİnçl/k 
35 Hamic/iye 
39 Elmalık 
40 OerGbası 
41 Pax,ar 
42 Boğazlı 
43 Kesik köprü 
44 Elmalı 
45 Suça H 

46 He m ş/n 
47 AkHpe 
48 Qr;rikale 
49 Merdivenli 
50 kemer 
51 kesmetaş 
52 Çalakl'knca 
53 Sefan 
54 Eskipazar 
55 Sairler 
5b d/amac 
57 Sabuncular 
58 Ence &/r6" 
59 Maa/enkoy 
60 EuzlUptnar 

Kelen li 

ERKE.2L.ERI 

Üİ3ka 
JJmanfcou 
Balıkçılar 
Gtozcjkkale 

Dağmıksu 
Ham i diyet Ka mar köprü 
Ta^lıky 
Ak/aş 
faşpinar 

A/meydanı 
Oağsu 
Köprülü. 
K ukulokaya 

CajL) 111    
112 KöımOrcülaı 

i Ayı.) 113 Çataldere 
, 114 Ka rat/e m iş 

CAfl.) 115 An bar l/k. 
1/6 pener (fab.) 
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//# Uzun kaya 

121 
122 
425 
124 
125 
42b 
121 
128 
129 
130 
131 
132 
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134 
135 

TÜRKİYE ÇAY SANAYİİ 
Mikyas :Y6oo ooo 

Soldurma kalk Fb. ® Vilâyet 
tz9 Yeni i/p Fabrika © Faza 
A Aie/ı iye 

Çay Sahası ■ H.L.. JİL 

Çok urlu boca 
k- caferpaşa 
Eeyazsu 
Aramüepe. Musadaö/ 
Ordaköu 
Hay/ef 
Karaağaç 
Armutlu 

ideni hisar 
O e mir hisar 
fairler-kpmar 
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