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yazarına ait olup Derginin ve yazarın
adı alınarak iktibas edilebilir. Dergimize
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2012 yılını geride bırakırken kurum
olarak hem yurt içinde hem de yurt
dışında attığımız adımlarla önemli
mesafeler kat ettiğimize inanıyoruz.
2012 yılının en önemli gelişmelerinden biri hiç şüphesiz ki Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Avrupa
Standardizasyon Komitesi (CEN) ile
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’ne (CENELEC) tam üye
olarak atanmasıydı. TSE’nin CEN ile
CENELEC’e tam üyeliğinin en büyük
getirisi ise elbette Avrupa Standartlarının hazırlanma aşamasında ülkemizin en yüksek oy oranına sahip 5 ülkeden biri haline gelmesidir. Bu avantajlı durumun getirilerini ise ancak
başta sanayicilerimiz olmak üzere ilgili
standartların hazırlanma aşamasında,
standartların hazırlandığı komitelere katılacak kuruluşlar aracılığıyla elde edebileceğiz. Ancak kurum olarak hemen hemen tüm platformlarda dile getirdiğimiz bu durumun ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde henüz yeterince sahiplenildiğini ne yazık ki göremiyoruz.
2012 yılında yaptığımız bir diğer önemli hamle ise ilkini Ocak ayı içerisinde Şanghay’da
açtığımız ‘Çözüm Ortaklığı Ofisleri’ oldu. Şimdiye kadar 11 ülkenin 16 şehrinde açtığımız ofislerle yurt dışında da belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmeti vermeye
başladık. 2013 yılında Dünya’nın daha birçok noktasında açacağımız ofislerin yanı sıra
yapacağımız ikili anlaşmalar sayesinde, uluslararası akreditasyona sahip bir kuruluş olan
TSE’nin Dünya belgelendirme ve uygunluk değerlendirme pazarında hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz.
Yurt içinde ise geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde laboratuvar yatırımlarımızla, sanayicilerimizle imzaladığımız protokoller uyarınca verdiğimiz hizmetlerde yaptığımız
önemli indirimlerle, yeni belgelendirme ve hizmet alanlarımızla sanayicilerimize rehberlik
misyonumuzu sürdürürken tüketicilerimizi koruma prensiplerimizden ödün vermedik.
Daha önümüzde uzun bir yol ve atmamız gereken oldukça fazla adım var; bu yoldaki engelleri hep birlikte aşarak sanayici ve ihracatçılarımızın tüm dünya pazarlarında daha güçlü
ve istikrarlı bir konuma geleceğine ve ülke ekonomisinin büyümesinde önemli bir katalizör
görevi göreceğimize inanıyoruz.
Değerli okuyucular 2013 yılının hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diliyorum.
Saygılarımla.

Hulusi ŞENTÜRK
TSE Başkanı
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İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji
Enstitüsü (SMIIC) 2012 Forumu Antalya’da
Gerçekleştirildi

Üye Sayısı Mısır, Lübnan ve Afganistan’ın katılımıyla 20’ye ulaşan SMIIC, Helal Gıdanın
ardından, Helal Kozmetik Standartlarını belirleyecek. SMIIC’in yeni dönemde ele alacağı
standart konuları arasında Hizmet Yeri Belgelendirme, Yenilenebilir Enerji, Turizm, Tarım ve
Ulaştırma Sektörleri de bulunuyor.

İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) 2012 Forumu, 8 – 9 Kasım 2012 tarihlerinde
Antalya’da yapıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı SMIIC’in ev sahipliğinde düzenlenen SMIIC 2012 Forumu, İİT üyesi 35
ülkeden yaklaşık 150 temsilciyi bir araya getirdi. SMIIC
2012 Forumu’nda uzmanlar İİT üyesi ülkeler arasındaki
standart, metroloji ve akreditasyon birliğinin ekonomik
gelişim ve ticari bağlamdaki faydalarını değerlendirdi.
SMIIC 2012 Forumu’na Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) ve SMIIC Başkanı Hulusi Şentürk, Uluslararası
Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel Sekreteri Rob
4

Steele, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Genel Müdürü M. Metin Eker, Ekonomi
Bakanlığı Ürün Denetimi ve Güvenliği Genel Müdürü
Mehmet Cömert, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) Başkanı (yeni dönemde
görev alacak) Tore Bloch Trondvold, Körfez Ülkeleri
İşbirliği Konseyi (GCC) Standardizasyon Teşkilatı Genel
Sekreteri Nabil A. Molla, Birleşik Arap Emirlikleri Standardizasyon ve Metroloji Otoritesi (ESMA) Genel Müdür Vekili Mohammed Saleh Badri, Suudi Arabistan
Standardizasyon ve Kalite Teşkilatı (SASO) Başkanı
Dr. Saad Al Qasabi gibi isimlerin aralarında bulunduğu
pek çok kişi katıldı.

Standartların insan sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmada, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde,
bölgesel ve uluslararası ticaretin gelişmesinde, ekolojik dengenin korunmasında son derece büyük katkılar sağlayan argümanlar olduğunu belirten Şentürk,
“Standartlar globalleşen dünyada uluslararası pazarlara girebilmeyi hızlandırmak için kullanılabilecek en
önemli vasıtalardan biridir. Uluslararası seviyede kullanılan standartlar bu pazarlarda rekabet eşitliğini getirdiği gibi, iletişim ve ulaşımda kolaylığı ve tüketicinin
ihtiyaçlarına cevap vermeyi sağlamaktadır” dedi.
Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günün şartlarına uygun standart hazırlama faaliyetlerinin daha kısa
zamanda gerçekleştirilebilmesi için standardizasyon
kuruluşlarının yeni önlemler alması gerekmektedir. Türkiye, son yıllarda gelişen ekonomilere paralel olarak
standardizasyonla ilgili faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmıştır. Uluslararası standartlar ile Avrupa Birliği standartlarının hemen hemen hepsini uyumlaştırmış ve Türk
sanayisinin hizmetine sunmuştur.”
Şentürk, SMIIC’in standart serisinin ilkinin Helal Gıda
Standardı olduğunu hatırlatarak, bu konudaki belgelendirme karmaşasının çözülmesi amacıyla görevin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından SMIIC’e verildiğini
kaydetti. Bugün bir kurum içinde yerinde durmanın
hızla geriye gitmek anlamına geleceğini dile getiren
Şentürk, “SMIIC, uluslararası alanda varlığını devam

ettirebilmek ve dünyadaki muadil kuruluşlarla iş birliği
içinde hareket edebilmek için kendisini sürekli geliştirmek gerektiğinin bilincindedir” diye konuştu.
SMIIC 2012 Forum’u kapsamında yapılan SMIIC Yönetim Kurulu toplantısında Mısır, Lübnan ve Afganistan’ın
üyelik başvuruları kabul edildi. Böylece 17 olan SMIIC
üyesi ülke sayısı 20’ye yükseldi. Ayrıca Körfez İşbirliği
Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) ile SMIIC arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
2010 yılında kurulan SMIIC’in ilk standart çalışması 2011 yılında yürürlüğe giren ve SMIIC ve İİT üyesi
ülkeler tarafından uygulanmaya başlanan Helal Gıda
Belgelendirmesine ilişkin standartlar idi. SMIIC’in yeni
standart konuları ise Helal Kozmetik, Hizmet Yeri Belgelendirme, Yenilenebilir Enerji, Turizm ve İlgili Hizmetler, Tarımsal Faaliyetler ve Ulaştırma sektörü olacak.
Forum kapsamında 6-7 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknik Komite Semineri’nde; Teknik Komiteler, Akreditasyon, Terminoloji, Finans, Metroloji
Komite toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda komite
başkanları seçildi ve iş planları oluşturuldu.
Forum’da ele alınan konular arasında yer alan akreditasyon sistemi, İİT üyesi ülkelerin küresel pazarlarda
yer almasını kolaylaştırıcı bir fonksiyon üstlenecek olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.
SMIIC çatısı altında geliştirilmesi planlanan akreditasyon sisteminin, IAF, ILAC, EA ve APLAC gibi bölgesel
ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının Çok Taraﬂı
Tanıma Anlaşmaları çerçevesindeki uygulamalarıyla
bağlantılı olması hedeﬂenmektedir.

TSE E1 Belgelendirmesine Başladı
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), üretim ve ihracatta
büyük önem arz eden E1 Belgelendirme işlemlerinin
TSE Ürün Belgelendirme Merkez Başkanlığı bünyesinde başlatılması kararı aldı.
Mobilya üretiminde kullanılan ahşap esaslı levha standartlarında (TS EN 312, TS EN 14322) yer alan formaldehit salınımı E1 ve E2 olarak adlandırılmaktadır.
Formaldehit salınımı insan sağlığına olumsuz etki eden,
kanserojen kimyasal maddeler içerdiğinden dünyada
pek çok ülkede sadece E1’e izin verilmektedir.
E1 Belgelendirme işlemleri, TSE Yapı Malzemeleri Sek-

törü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

TSE Yapı Malzemeleri Sektörü Belgelendirme
Müdürlüğü İletişim Bilgileri:
Telefon: 0312 416 63 79 - Osman Özdemir, Yapı Malzemeleri Sektörü Belgelendirme Müdürü
0312 416 62 90 (Vatan Tatar, G. Ersu Demirörs, Hazal
M. Sarıaslan Senyen)
Faks: 0312 416 67 38
5

ARALIK 2012

HABERLER

Forumun açılışında konuşan TSE ve SMIIC Yönetim
Kurulu Başkanı Hulusi Şentürk, günlük hayatta önemli
rol oynayan standardizasyonun, aynı zamanda ülkelerin ekonomik gelişmelerine katkı sağlayan başlıca
araçlardan birisi olduğunu söyledi.

HABERLER

TSE ile Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret
Odası ve Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi ‘Kalibrasyon İş Birliği
Protokolü’ İmzalandı
-ATO Başkanı Gizer:
“Çukurova’daki tüm kurum
ve kuruluşları, TSE’ye ve
projelerine sahip çıkmaya
davet ediyorum”Daha sonra ATO’da düzenlenen
TSE – ATO Kalibrasyon İş Birliği Protokolü imza törenine katılan
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, yaptıkları tüm çalışmalar ve gerçekleştirdikleri projelerde iş dünyasının
desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. “İş dünyasını bir müşteriden
öte bir ortak olarak gördüklerini dile
AOSB Başkanı Bekir Sütçü ile TSE Başkanı Hulusi Şentürk Protokole imza koyarken
getiren Şentürk, TSE olarak önümüzdeki
günlerde
kalibrasyon, belgelendirme, test
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
ve
deney
hizmetleri
konularında yeniliğe gidecekle(AOSB), TSE’den ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi Belgesi’ alan ilk organize sanayi bölgesi rini; bu çerçevede sanayici, ihracatçı ve ithalatçılar
için yeni düzenlemeler getireceklerini belirtti.
oldu.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) arasında ‘Kalibrasyon İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokol uyarınca
TSE belgesi olmayan ADASO, ATO ve AOSB üyelerine
kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 30, eğitim hizmetlerinde
yüzde 20; TSE belgeli ADASO ve ATO üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 40, eğitim hizmetlerinde ise yüzde 30 indirim uygulanacak.

Adana iş dünyasının ihtiyaç duyduğu her türlü belgelendirme ve test hizmetini yerine getirmeye hazır
olduklarını ifade eden Şentürk, “Adanalı iş adamı ve
sanayicilerin şimdiye kadar başka illere gitmelerine, böylelikle hem zaman kaybına, hem de üretilen
ürünlerinde maliyet artışına yol açan tüm belgelendirme hizmetlerini bundan böyle TSE Çukurova
Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde Adana’da vereceğiz” dedi.

-AOSB, ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Belgesi’ alan ilk organize sanayi bölgesi oldu-

Sanayicilerin belgelendirme maliyetlerini düşürebilmek için dış denetçi uygulamasına geçtiklerini, böylelikle gençlere istihdam alanı da oluşturduklarını
dile getiren Şentürk, halen 1000 dolayında bulunan
dış denetçi sayısının, 2014 sonunda 10 bine ulaşmasını hedeﬂediklerini bildirdi. Şentürk, “bunu oluşturduğumuzda tüm Türkiye’de o il içindeki denetçilerle bu alanda yaşanan sorunları çözmüş olacağız.
Dolayısıyla tüm ulaşım, konaklama, yeme - içme
masraﬂarını sıfıra indirip, sadece test ve denetim
masraﬂarının alındığı bir sisteme geçmiş olacağız.

İlk olarak AOSB’deki imza törenine katılan TSE Başkanı
Hulusi Şentürk, burada AOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Sütçü ile ‘Kalibrasyon İş Birliği Protokolü’nü imzaladı. TSE Başkanı Şentürk İmza töreninden sonra AOSB
Başkanı Sütçü’ye ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni takdim etti. AOSB, Türkiye’de ‘TS EN ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ alan ilk organize
sanayi bölgesi oldu.
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TSE-ATO Kalibrasyon İş Birliği Protokolü töreni

Bu bile belgelendirmeyle ilgili ücretlerin en az
yüzde 30 - 40, hatta bazı alanlarda yüzde 60
aşağı inmesi anlamına geliyor” diye konuştu.
Şentürk, önümüzdeki aylarda Adana ve
Mersin’de, “Kalite Günleri” etkinlikleri gerçekleştirerek eğitim maliyetlerini yüzde 60
aşağı çekeceklerinin altını çizdi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer de
TSE’nin son yıllarda bir kamu kuruluşu için
düşünmesi bile mümkün görülmeyen hızlı bir
değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini, böylelikle iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarına
dönük önemli bir gereksinimin karşılandığını
ifade etti.
Özellikle Otomotiv Test Merkezi kurulmasına yönelik projenin kendilerinde büyük bir
heyecan yarattığını kaydeden Ali Gizer, sözlerini şöyle sürdürdü: “TSE Başkanımız Sayın Hulusi Şentürk ve çalışma arkadaşlarına
bu yöndeki gayretlerinden ötürü iş dünyası
adına teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle, Adana merkezli olarak Adana, Mersin
ve Osmaniye’ye hizmet sunmaya başlayan
TSE Çukurova Koordinatörlüğü oluşumunun
hayata geçirilmesi, kalite standartlarına ulaşma konusunda yaşanılan sıkıntıları ortadan
kaldırmıştır. Adana Ticaret Odası olarak, Çukurova ekonomisi için büyük bir şans olarak
nitelediğimiz bu adımı her aşamada destekleyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Çünkü
bu adım, bölgemiz projelerinin daha hızlı
hayata geçirilmesinin yanı sıra Çukurova’nın
üretimini hızlandıracak, diğer yandan da
kalitesini tartışılmaz hale getirecektir. Üyelerimizin yanı sıra, Çukurova’daki tüm kurum
ve kuruluşları, TSE’ye ve projelerine sahip
çıkmaya davet ediyorum. Çukurova’nın üretimindeki kalite sorununu ortadan kaldıracak

olan bu projeler, bölgemizin gelecekteki vizyonunun oluşturulması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.”
-TSE Başkanı Şentürk: “Sanayicilerimiz standartları
oluşturma kurullarında görev alarak standartlara müdahil
olmalı”ATO’daki imza töreninin ardından ADASO’daki imza törenine
katılan TSE Başkanı Şentürk, Türkiye’nin, küresel ekonomiler
arasında yer alabilmesi için standartları belirleyen güç olması gerektiğini bildirdi.
Bu konuda Türk özel sektöründen TSE’ye katkı ve destek sağlamalarını isteyen Şentürk, “sanayicilerimiz standartları oluşturma
kurullarında görev alarak standartlara müdahil olmalı” diye konuştu.
TSE’nin Adana’da bölgenin taleplerine uygun ürün test laboratuvarları kurması gerektiğini ifade eden ADASO Başkanı Sadi
Sürenkök ise, ülke ekonomisi ve firmalar için büyük yarar sağlayacak olan laboratuvar kurulması için TSE ile iş birliğine hazır
olduklarını kaydetti.
Adana’daki temaslarının ardından Konya’ya geçen TSE Başkanı
Hulusi Şentürk, Konya Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, ADASO Başkanı Sadi Sürenkök ile imza töreninde
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TSE ile MTSO Arasında ‘Kalibrasyon İş Birliği
Protokolü’ İmzalandı
milyon liralık laboratuvar yatırımını da
imzaladık. 200 milyon liralık laboratuvar
yatırım fizibilitesi ise devam ediyor. 2 - 3
yıl içerisinde bu yatırımları yaptığımızda, mevcut laboratuvar altyapımızı en
az yüzde 150 artırmış ve sanayicimizin
test ve laboratuvar ihtiyacını çok büyük
bir oranda Türkiye’de gerçekleştirmiş
olacağız. Bunun için de gayretlerimiz
devam ediyor. Bunun yanında ihracatçıların küresel pazarlara rahat girebilmesi
ve gümrük duvarlarını aşabilmeleri için
ülkelerle ithalat standartları anlaşmaları
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut Kalibrasyon İş Birliği
yapıyoruz. Sudan, Pakistan, Afganistan
Protokolü imza töreninde
ve İran anlaşma için bizi bekliyor” diye
Protokol uyarınca TSE’den belgesi olmayan MTSO Üyelerine kalibraskonuştu.
yon hizmetlerinde yüzde 30, eğitim hizmetlerinde yüzde 20; TSE’den
belgesi olan MTSO Üyelerine ise kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 40, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şeraeğitim hizmetlerinde ise yüzde 30 indirim uygulanacak.
fettin Aşut ise dünyanın sosyal, siyasal
ve ekonomik anlamda bir ‘Standartlar
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Dünyası’na doğru gittiğini belirterek,
(MTSO) arasında ‘Kalibrasyon İş Birliği Protokolü’ imzalandı. MTSO’da
“Odamızın imza koyacağı bu yeni prodüzenlenen imza törenine TSE Başkanı Hulusi Şentürk, MTSO Yönetim
tokol ile TSE tarafından yapılacak olan
Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, MTSO Meclis Başkanı Faik Burakgazi,
belgelendirme ve eğitimlerde, işletmeToros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayyar Şen, TSE Genel Sekreter
lerimizin masraﬂarının en aza indirgenYardımcısı Ahmet Pelit ve çok sayıda davetli katıldı.
mesi planlanmıştır. TSE, hem kurum
İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, küresel ticaretin kalitesiyle, hem de getirdiği hizmet kalikurallarının ‘standartlar’ olduğunu belirtti. Kuralı koyanın mücadeleyi tesiyle dünyanın her yerinde tanınan ve
kazandığına dikkat çeken Şentürk, “Türkiye bugüne kadar standartlara güvenilen bir standartlar merkezi haline
uyabilmenin mücadelesini vermiş bir ülke. Oysa küresel pazarlarda ba- gelmiştir. Gelişen ve değişen dünyanın
şarılı olabilmek için bir adım öteye gitmek mecburiyetindeyiz. Bunu ba- rekabetçi pazarında yer almak isteyen
şaramadığımız takdirde, sanayicimizin ve iş dünyasının tüm gayretleri Mersin firmalarının, TSE’nin bu gücünü
elbette olumlu sonuçlar verecektir, ama bu sonuçlar verilen emekle pa- kullanmalarını istiyoruz” dedi.
ralel olmayacaktır. Siz kendi ülkenizdeki sanayicinin
üretim biçimini ve teknolojisini standarda dönüştürdüğünüz anda, diğer ülkedeki sanayicileri bir anda
geride bırakıp bir adım öne geçiyorsunuz. Uluslararası standartları belirleme sürecinde etkin olarak var
olabilmek için sanayicinin tam desteğine ihtiyacımız
var. Türkiye’deki sanayici ve iş adamlarının uluslararası standartların belirlenmesinde etkin rol oynayan
ayna komitelere çalışanlarını göndermesi gerekiyor.
Bu konuda sizlere her türlü sekretarya ve danışmanlık hizmetini vermeye hazırız” dedi.
Şimdiye kadar 12 ülkede toplam 15 ‘Çözüm Ortaklığı Ofisi’ açtıklarını ifade eden Şentürk, “sene sonuna kadar bu rakam 30’u aşacaktır. Bu sene 80
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TSE ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Arasında Kalibrasyon İş Birliği Protokolü
İmzalandı
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, “2010 yılı verilerine göre dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 20’si
standartlara dayalı üretimden oluşuyor. Bu ekonominin 60 trilyon dolar civarında olduğu göz önüne
alındığında, 2010 yılı rakamlarına göre dünyada en az 12 trilyon dolarlık üretim, standartlar baz alınarak yapılıyor. Üstelik bu oran her geçen gün daha da fazla hızlanıyor.”
standardizasyon mühendisliğini kurmuştur. Türkiye’de ise standardizasyonla
alakalı ciddi bir ilgisizlikle karşılaşıyoruz.
Burada TSE, iş dünyası ve üniversitelerin
iş birlikteliklerini derhal artırarak çözümler üretmesi gerekiyor. Kuralları rakipleriniz koyduğu sürece siz kaybetmeye
mahkumsunuz. Ne zaman katma değer
ülkemizde kalır, o zaman hepimiz kazanabiliriz” dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kasım ayı olağan Meclis Toplantısına katılarak “Küresel Ekonomide Standardizasyonun ve Belgelendirmenin
Stratejik Önemi” konulu bir konuşma yaptı.
Standartların dünya ekonomisindeki rolünün hızla arttığına işaret eden
Şentürk, “2010 yılı verilerine göre dünya ekonomik büyüklüğünün
yüzde 20’si standartlara dayalı üretimden oluşuyor. Bu ekonominin
60 trilyon Dolar civarında olduğu göz önüne alındığında, 2010 yılı rakamlarına göre dünyada en az 12 trilyon Dolarlık üretim, standartlar
baz alınarak yapılıyor. Üstelik bu oran her geçen gün daha da fazla
hızlanıyor” dedi.

Konuşmanın ardından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası arasında Kalibrasyon
İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol
ile TSE’den belgesi olan Samsun TSO
üyelerine TSE’den alacakları kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 40, kalibrasyon eğitim hizmetlerinde ise yüzde 30;
TSE’den belgesi olmayan Samsun TSO
üyelerine TSE’den alacakları kalibrasyon
hizmetlerinde yüzde 30, kalibrasyon eğitim hizmetlerinde ise yüzde 20 indirim
uygulanacak.

Standartları belirleyen ülke konumuna gelmek için kamu ve özel sektör kurumlarının
iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini
söyleyen TSE Başkanı, standartlara hakim
olamayan ve standartların belirlenmesine
etki edemeyen bir Türkiye’nin dünyanın en
büyük 10 ekonomisi içerisine girmesinin
mümkün olmadığını belirtti. Şentürk, Türk
sanayicisinin standartları belirleme gücüne
sahip olamadığı sürece, sıkıntılarından da
kurtulamayacağını vurguladı.
Standartlarla ilgili Çin’de 4 bin öğrencinin
eğitim gördüğü bir mühendislik fakültesi
kurulduğunu anlatan Şentürk, “Çin bugün

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TSE Başkanı Hulusi
Şentürk'e plaket takdim etti
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TSE Başkanı Amasya ve Çorum’da
Ziyaretlerde Bulundu

TSE Başkanı Hulusi Şentürk: “Kamerun’daki araç muayenesinden, akaryakıt istasyonu
denetimlerine kadar tüm hizmetlerin TSE tarafından verilmesi için ön mutabakat sağlandı.”
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, Amasya ve Çorum’u ziyaret etti. TSE Başkanı,
Amasya’da TSE’den Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri’nde belge almaya hak kazanan
ve Mermer Maden Ocağı İşletmeciliği alanında TSE tarafından belgelendirilen ilk ve tek kuruluş olma özelliğini taşıyan Fimar Holding’in düzenlediği belge törenine
katıldı.

-TSE, Kamerun’da hizmete hazırlanıyorAmasya’daki belge töreninin ardından Çorum’a geçen
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası (ÇTSO) Meclis Toplantısı’nda “Küresel Ekonomide Standardizasyon ve Belgelendirmenin Stratejik
Önemi” konulu bir konuşma yaptı.

Şentürk törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyanın en önemli mermer ihraç eden ülkelerinden biri olmasına karşın mermer laboratuvarına sahip olmadığına
dikkat çekti. Türkiye’nin küresel güç olma iddiasının,
birçok sektörde küresel güç olmayı başarmış kurumların varlığına bağlı olacağını belirten Şentürk, sanayicinin kendi alanında küresel güç olmayı başaramadığı
müddetçe, Türkiye’nin ekonomik anlamda küresel güç
olmasının hayalden öteye geçemeyeceğini söyledi.

Ülkelerin küresel pazarlarda yer almak için kendi ekonomilerini ve sanayilerini güçlendirmek zorunda olduklarına dikkat çeken Şentürk, “Türkiye, bu sürecin tam
merkezinde bulunmaktadır. Türk iş adamları bugün
ciddi pazarlarda iş yapıyorlar. Afrika’nın çöllerinden
Kanada’ya, Uzakdoğu’ya kadar ellerinde çantaları ile
çeşitli bağlantılar yapabiliyorlar. Tüm dünya krizle boğuşurken Türk ekonomisinin büyümesi, iş adamlarımızın
küresel pazarlarda yeni alanlara girerek elde ettiği başarılar sayesindedir” dedi.

Türkiye’nin 2023 vizyonunun edebiyatını yapacak iş
adamlarına değil bunun destanını yazacak iş adamlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Şentürk, “benim
medeniyetim diyor ki bir günü bir güne denk olan ziyandadır. Öyleyse bize ait değerlere sahip çıkmalıyız.
Bu değerleri ne kadar sahiplenirsek kurumsallaşmayı o
kadar başarabiliriz. Bu değerleri ne kadar sahiplenirsek
küresel pazarlarda güç aktörleri haline gelebiliriz. Bunu
yapmaya mecburuz, kendimiz için olmasa da çocuklarımız için mecburuz” diye konuştu.

Türkiye’de standardizasyon konusunda yeterli bilincin
olmadığını, ancak gelişmiş ülkelerin standardizasyon
stratejileri olduğunu ifade eden Şentürk, “Ülkemizde
ne yazık ki standardizasyon konusunda bırakın stratejik belge hazırlamayı bu konuda oluşmuş ortak bir
politika bile bulunmamakta. Önümüzdeki süreçte standartlara dayalı üretimleri gerçekleştirmeyen ülkeler hızlı
bir şekilde dünya pazarlarında küçülecek, standartlara dayalı üretimleri gerçekleştirenler ise büyüyecektir”
diye konuştu.
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“Bugün gelişmiş ülkeler standartları belirleyebilmek için
büyük çaba gösteriyor. Uluslararası Standardizasyon
Teşkilatında, Amerika 600’ün üzerinde komitede ya
başkandır ya da sekretaryasını yürütüyor. Çünkü komitelere etki etmenin yolu bu iki kanaldan geçer. İngiltere,
Fransa ve Almanya gibi ülkeler 300-400 komitede bu
görevleri yapıyorlar. Peki, Türkiye kaç komitede görev
yapıyor? Sadece 5 komitede. İşte gelişmiş ülkelerle
Türkiye’nin standardizasyona verdiği önemin bariz farkını burada görüyoruz.”
Türk Standardları Enstitüsü’nün Türkiye’nin standartlara hakim olan, standartları belirleyen ülkeler arasında
olması için yoğun bir çaba harcadığını belirten Şentürk,
“Kamerun’daki araç muayenesinden, akaryakıt istas-

yonu denetimlerine kadar tüm hizmetlerin TSE tarafından verilmesi için ön mutabakat sağlandı” dedi.
Şentürk, bu hizmetlerin TSE tarafından verilebilmesi
halinde, söz konusu sektörlerle ilgili Türk sanayicilerin
Kamerun’a ihracatta çok büyük bir avantaj elde edeceğini ancak bu konuda iş birliklerine ve desteklere ihtiyaç duyduklarını belirtti.
İlk defa Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin standart teşkilatının, Avrupa Standartlar Kuruluşları CEN
ve CENELEC’in tam üyesi olduğuna dikkati çeken
Şentürk, “bizden önceki idarecilerimizin başlatmış olduğu yolculuk bizim dönemimizde hamdolsun mutlu
sona ulaştı ve TSE, 1 Ocak 2012 itibarıyla CEN ve
CENELEC’in tam üyesi oldu. Hem de 29 oy hakkına
sahip A grubu üyesi olduk. Yani Avrupa’da standartlar
belirlenirken biz ‘evet’ ya da ‘hayır’ demek için büyük
bir güce sahip olduk. Bunun karşılığında bu kuruluşlara
yıllık 1 milyon 450 bin lira aidat ödüyoruz” diye konuştu.

Türk Loydu Vakfı, Türk Standardları
Enstitüsü’nü Ziyaret Etti
ortak adımların ülkemiz için çok iyi sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.
Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz, TSE’nin tecrübesi, sahadaki etkinliği, yetişmiş
personel ve teknolojik altyapısı ile uygunluk değerlendirme ve sistem belgelendirme alanında Türkiye’nin
öncü kuruluşu olduğunu belirtti. Yılmaz, ortak çalışma
alanlarında TSE ile Türk Loydu arasında her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ziyaret esnasında Türk Loydu Vakfı Başkanı
Tamer Yılmaz'a hatıra tabağı takdim etti

Görüşmede iki kurum arasında yıllardır devam eden
dayanışmanın artarak devam ettirilmesi için TSE’nin
eğitim ve labarotuvar hizmetleri alanında vakfa yönelik
yeni planlamalar yapacağı vurgulandı.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Genel Müdür Salim Özpak ve vakıf üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, TSE Başkanı Hulusi
Şentürk tarafından kabul edildi.

Türk Loydu Vakfı, gemi ve her türden yüzer araç klaslama, klas sörveyleri ve bayrak devletleri adına sörveyler,
endüstrinin her alanında ürün/personel belgelendirme,
üçüncü taraf kontrollük hizmetleri ile yönetim sistem
belgelendirmesi ile faaliyet alanında yer alan ürünlerde
CE işareti kapsamında uygunluk değerlendirmesi hizmetleri vermektedir.

TSE Başkanı Şentürk, ziyaretin iki kuruluş arasındaki
karşılıklı iş birliğinin güçlenmesi için vesile olması temennisinde bulunarak, Türk Loydu ve TSE’nin atacağı

TSE Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev ile
ilgili laboratuvar müdürlerinin de katıldığı görüşmede
günün anısına plaket takdimi yapıldı.

Ulusal Klaslama, Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu
Üyeleri, Türk Standardları Enstitüsü’nü ziyaret etti.

11

ARALIK 2012

AYIN HABERLER
KONUĞU

Standartları uygulamak kadar standartları belirleyebilmenin de önemli olduğunu dile getiren Şentürk, şunları
söyledi:
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TÜROFED ile TSE Arasında İş Birliği
Protokolü İmzalandı

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ile TÜROFED Başkanı Osman Ayık imza töreninde

Osman Ayık, imza töreninden sonra yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden olduğunu hatırlattı. Turizm sektörünün en önemli ayaklarından birinin konaklama olduğuna işaret eden Osman
Ayık, TÜROFED'in 2 bine yakın üyesi olan bir çatı örgüt
olduğunu bildirdi.

«Dünyada en çok misafir ağırlayan 6'ncı ülkeyiz. Bunda konaklama sektörünün çok önemli yeri vardır. Müşteri memnuniyetimiz yüksek, ülkemizde tekrarlayan
müşteri oranı yüzde 60'lar civarında. TSE ile yapılan
iş birliği aslında bize başka bir kulvar açacaktır. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemlidir. Turizm sektörünün
ürün olarak kullandığı en önemli şey doğamız, çevremiz ve kültürel değerlerimizdir. Ama bunun yanında
sürdürülebilir gelişme de bizim için önemlidir. Burada
da kalite ön plana çıkar. Siz kalitenizi koruduğunuz,
hizmet standardınızı belli bir seviyenin üzerinde tuttuğunuz sürece sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlayabilirsiniz. Ülkemizin 2023 hedefi var. Turizm sektörü
ülkemizin refahının gelişmesinde ve kalkınmasında at
başı gidecek en önemli sektördür. Dolayısıyla bu dönem içinde biz işletmelerimizdeki hizmet standardı ve
kaliteyi geliştirmek zorundayız.»

TÜROFED'in sağladığı hizmet standardı ile bugünkü
yerine ulaştığına değinen Ayık, şöyle konuştu:

Osman Ayık, TSE ile hem işletmelerin fiziki standartlarının belli bir seviyede tutulmasını sağlayacaklarını hem

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) arasında, turizm sektöründe
faaliyet gösteren tesislere kalite yönetim sistem belgesi verilmesi, havuz ve içme suyu analizleri ile asansör
periyodik muayenelerinin TSE tarafından yapılması gibi
pek çok alanda iş birliğini içeren protokol imzalandı.
Protokol töreni, Cornelia de Luxe Otel'de yapıldı. Protokole Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık imza attı.
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de endüstri haline dönüşen turizm sektörünü geleceğe
taşıyarak ülkenin refahını devam ettirmeye çalışacaklarını bildirdi.
İmzalanan protokol, turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere TSE tarafından kalite yönetim sistem belgesi verilmesi, havuz ve içme suyu analizleri ile asansör
periyodik muayenelerinin TSE tarafından yapılması gibi
pek çok alanı içeriyor.
-Manavgat Kaymakamlığı’na TSE 10002 BelgesiÖte yandan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TS ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
almaya hak kazanan Manavgat Kaymakamlığı adına
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya belgelerini teslim
etti.
Şentürk, yaptığı konuşmada, küreselleşmenin dinamiklerini anlayamayan ülkelerin dünya ekonomik pazarındaki rekabeti kaybetmeye mahkum olduklarını
söyledi. Küreselleşmenin gerektirdiğini anlayabilen
ülkelerin hızlı şekilde ekonomik refahını artırabileceklerine değinen Şentürk, bunun standardizasyon ve kalite faaliyetlerinin önemini ortaya koyduğuna işaret etti.
Standartlara uygun hizmet üretebilen, bunu yaparken

müşteri memnuniyetini esas alan kuruluşların kazanacaklarını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:
"Küresellemeden önce dünya rekabeti ülkeler arası rekabet üzerine kuruluydu. Türkiye ile Yunanistan'ın rekabeti vardı, ABD ile Rusya'nın rekabeti vardı. Ama artık
küreselleşen dünyada ulusların rekabeti, yerini kentlerin
rekabetine bıraktı. Artık Türkiye ile Yunanistan'ın rekabeti yok, Ankara ile Atina'nın, Moskova ile New York'un,
Washington'un rekabeti var. Pekin ile Tokyo'nun rekabeti var. Artık küresel gelişim, küresel kalkınma
kentlerimizin dinamikleri üzerine inşa olmaktadır. Türkiye uluslararası rekabeti ne yazık ki ıskalamış bir
ülkedir. 1960, 70 ve 80'ler Türkiye'nin küresel değişikliği yakalayamadığı için gerekli değişimi sağlayamadığı yıllardır. Ama Türkiye›nin önüne tarihi bir
fırsat daha sunulmuştur. Artık kalkınmanın dinamikleri kentler üzerine bina edilmektedir. Türkiye bu fırsatı
yakalayabilmelidir. Türkiye yerel kalkınmayı sağlayarak ulusal kalkınma sürecinde kaybettiklerini geri alabilmeli, insanının refahını artırabilmelidir." Manavgat
Kaymakamlığı'nın projesinin bu anlamda farklı bir anlam taşıdığını belirten Şentürk, yapılan bu çalışmanın
Türkiye'nin diğer il ve ilçelerine örnek olmasını istedi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesini Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya takdim etti
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TSE - UGETAM İş Birliği Protokolü İmzalandı

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve UGETAM Başkanı Prof Ümit Doğay imza töreninde

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma
Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. (UGETAM) arasında iş birliği protokolü imzalandı
TSE Başkanı Hulusi Şentürk imza töreninde yaptığı konuşmada, TSE’nin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı
çalışmalara değindi. Şentürk, “Küresel ticaretin kurallarını standartlar belirlemektedir. Kuralı koyan mücadeleyi
kazanıyor. Türkiye bugüne kadar standartlara uyabilmenin mücadelesini vermiş bir ülke. Oysa küresel pazarlarda
başarılı olabilmek için bir adım öteye gitmek mecburiyetindeyiz. Bunu başardığımız takdirde, sanayicimizin ve
iş dünyasının tüm gayretleri elbette olumlu sonuçlar verecektir; ama bu sonuçlar verilen emekle paralel olmayacaktır. Uluslararası standartları belirleme sürecinde etkin olarak var olabilmek için kanunlar ve yönetmeliklerin
desteğine ihtiyacımız var. Ülkemiz adına katkı sağlayacak her türlü faaliyette bir masa etrafında olmak gerekir.
Benzer faaliyetlerin yapıldığı alanlarda iş birliğine gidilmesi gerekir. Bu kapsamda özellikle günümüzün en önemli
alanlarından biri olan yenilenebilir enerji sektöründe yapılacak çalışmaları birlikte yapabiliriz” dedi.
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Ümit Doğay Arınç ise, TSE’nin
ülkemizin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında
öncü kuruluşu olduğunu belirterek,
yapılan protokolün çok önemli bir iş
birliği adımı olduğunu vurguladı.
Protokol kapsamında TSE ve UGETAM A.Ş.’nin yurt içinde ve yurt
dışında yapacağı eğitim, belgelendirme, gözetim, muayene, danışmanlık, kalibrasyon, deney ve test
hizmetleri ile ilgili konularda taraﬂarın mutabakat sağlayarak yapacakları iş birliğine ilişkin esas ve usuller
yer almaktadır.
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alanlarının geniş olması ve ilgili tüm
taraﬂarın taleplerinin daha iyi karşılanabilmesi amacıyla sektörlerin altında toplam 39 Teknik Komite oluşturuldu.
Aynı zamanda İhtisas Kurullarının
altında, Uluslararası (ISO/IEC) ve
Bölgesel (CEN/CENELEC) Standart
Hazırlama Kuruluşları tarafından
hazırlanan standart tasarıları ile ilgili ülke görüşünün oluşturulmasına
katkı sağlamak amacıyla kurulan
Milli Teknik Komiteler (Ayna Komiteler) de çalışmalarına ilgili Teknik
Komitelerle koordineli olarak devam
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İhtisas Kurulları 2012-2013 Dönemi ça- edecektir.
lışmaları, 10-11 Kasım 2012 tarihleri arasında TSE Konferans Salonunda
TSE Standard Hazırlama Merkezi
düzenlenen ‘Standardizasyon Eğitimi’ ile başladı.
Başkanlığı, yeni dönemde; tüm taİhtisas Kurulları üyelerinin TSE’nin hizmet alanları ve standart hazırlama raﬂarın Ulusal, Uluslararası ve Bölfaaliyetleri hakkında bilgilendirildiği eğitimin açılış konuşmasını TSE Baş- gesel standart hazırlama ve sistekanı Hulusi Şentürk yaptı. Şentürk konuşmasında dünyadaki ekonomik matik gözden geçirme süreçlerine
rekabetin bir ‘standartlar savaşına’ dönüştüğü günümüz şartlarında, stan- katılımının sağlandığı; standardizasdartları belirleyen ülkelerin uluslararası rekabette öne çıktığını vurguladı. yonla ilgili her türlü talebin mümkün
Ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesinin anahtarının, TSE’nin ulus- olabilecek en kısa sürede yerine
lararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması getirildiği; uygulanabilir, etkin ve kaliolduğunu söyleyen Enstitü Başkanı, TSE’nin uluslararası standartları belir- teli çıktıların elde edildiği; inovasyon
faaliyetleri ile iç içe ve teknoloji ile
leyen kuruluşlardan biri olmayı hedeﬂediğini belirtti.
sanayi entegrasyonunun sağlandığı
TSE standartlara uyum sağlayan değil, aynı zamanda standartları belir- çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
leyen kuruluş olma vizyonuna
uygun olarak standardizasyon
çalışmalarını yeniden şekillendirdi.
Buna göre 20 ana sektör altında İhtisas Kurulları oluşturuldu.
Bunlar; Bilgi Teknolojileri ve
İletişim, Çevre, Elektrik, Elektronik, Hizmet Standartları, İnşaat, Kimya, Petrokimya, Petrol, Maden, Makine, Metalürji,
Mamul Gıdalar, Ziraat, Mühendislik Hizmetleri, Orman ve Orman Ürünleri, Sağlık, Tekstil,
Yetkili Servis Standartları ve
Milli Savunma Sanayi’dir. Öte
yandan söz konusu faaliyet
15
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AYIN HABERLER
KONUĞU

TSE İhtisas Kurulları 2012-2013 Dönemi
Çalışmaları Başladı

AYIN HABERLER
KONUĞU

TSE, Yapı Malzemeleri Sektöründe İlk Ulusal
Teknik Onay Belgesi’ni Verdi
dırıldığını belirtti. Ulusal Teknik
Onay Hizmetlerinin TSE bünyesinde yürütülmesinin, yenilikçi üreticiye kolaylık sağlanması
açısından büyük önem taşıdığını
kaydeden ÜBM Başkanı Yazar,
Ulusal Teknik Onay taleplerinin
en kısa sürede sonuçlandırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

TSE-ÜBM Başkanı Doğan Yazar, Andblok İnş. Yapı Malz. Mak. İml. İth. İhr. San. Taah. ve Ltd. Şti.
Genel Müdürü Osman Sevimli'ye Belgeyi taktim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ulusal Teknik Onay” kuruluşu olarak
yetkilendirilen TSE, ilk “Ulusal Teknik Onay” belgesini Andblok İnşaat Yapı
Malzemeleri Şirketi’ne verdi.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Ulusal Teknik Onay Kuruluşu ve Avrupa Teknik Onay Kuruluşu
olarak atandı.
Ulusal Teknik Onay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış yapı
malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkındaki yönetmelik
çerçevesinde, standardı olmayan veya standarttan önemli
bir sapma gösteren ürünler için
verilen bir belgedir.
TSE ilk “Ulusal Teknik Onayı”,
Andblok İnş. Yapı Malz. Mak.
İml. İth. İhr. San. Taah. ve Ltd.
Şti. (İZODUO) firmasına verdi.
TSE Ürün Belgelendirme Merkezi (ÜBM) Başkanı Doğan
Yazar, Ürün Belgelendirme
Merkezi’nin yapı malzemeleri
sektörünün ihtiyaçlarına kaliteli
ve süratli biçimde cevap vermeye yönelik olarak yapılan16

TSE’nin ilk Ulusal Teknik Onay
Belgesi alan Andblok İnş. Yapı
Malz. Mak. İml. İth. İhr. San.
Taah. ve Ltd. Şti. Genel Müdürü
Osman Sevimli, standardizasyon
çalışmalarında çift başlılık oluşmaması açısından Teknik Onay
Hizmetlerinin TSE tarafından yürütülmesinin yerinde olduğuna
işaret etti. Genel Müdür Sevimli,
Enstitü’nün güçlü kadrosu, ülke
çapında yaygın laboratuvarları ve
belgelendirme, kalite ve standardizasyon konularındaki tecrübesi
ile bu işi yapacak en yetkin kuruluş olduğunu söyledi.

AYIN HABERLER
KONUĞU

"Daha Güvenilir CBS Projeleri Erişim, Gizlilik,
Haklar ve Birlikte Çalışabilirlik" Paneli Yapıldı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 13 Kasım 2012 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen “Ulusal CBS Günü”nün açılışı Çankaya Belediye Başkanı
Bülent Tanık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut
Güney, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür V. Okan
Erhan Oﬂaz, Tarım Reformu Genel Müdür V. Dr. Gürsel
Küsek, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Ertuğrul Candaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Levent Özmüş
tarafından yapıldı.
"Daha Güvenilir CBS Projeleri Erişim, Gizlilik, Haklar
ve Birlikte Çalışabilirlik” panelinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Etem Akgündüz,
TSE Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürü Mariye
Umay Akkaya, TKGM Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Erol Tetik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem
Esengin ve Karamel Bilişim Şirketi Müdürü Sedat Doğan konuşmacı olarak yer aldı.

Panel sonunda katılımcılar TSE’nin ISO 19100 standartları çalışmalarında aktif rol almadığı standartların
Türkçeleştirilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Son
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konuda
mevzuat yazdığı ve bu mevzuatın genel olarak INSPIRE direktiﬂerini baz aldığını belirtmiştir. Bu mevzuatta
mutlaka bu sistemlerin güvenliği için Ortak Kriterler
Koruma Profiline uyumluluğun zorunlu hale getirilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından panele katılan panelistlere günün
anısına birer plaket takdimi yapılmıştır.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) etkinlik çerçevesinde
yapılan sergiye bir stantla katılarak Enstitü faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.

Panelde konuşan, Bilişim Teknolojileri Belgelendirme
Müdürü Mariye Umay Akkaya, Coğrafi bilgi sistemleri
ve standartların önemini belirtti. TS ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler Standardını ve belgelendirme prosedürünü anlatan Akkaya, Coğrafik bilgi sistemleri için Ortak
Kriterler Koruma profilinin yazılabileceğini bunun içinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ortak çalışılabileceğini
vurguladı.
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Çay İşletmeleri Genel Müdürü
İmdat SÜTLÜOĞLU

STANDARD- Sayın Sütlüoğlu, Genel Müdürlüğünüzün çalışmalarını özetleyebilir misiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Bölgede ki üreticilerimizden yaş çay
yaprağını satın alarak, ürünü işlemek ve değerlendirmek amacıyla teknolojik faaliyette bulunarak kuru çay
üretmek ve üretilen bu kuru çayı iç ve dış pazarın istekleri doğrultusunda paketlemek ve pazarlanmasını sağlamakla beraber üründe kalite ve verimi artırabilmek
adına her türlü araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
STANDARD- Çay sektörünün genel profilini değerlendirir misiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Ülkemizde çay tarımı; Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Artvin, Trabzon ve kısmen Giresun
ve Ordu illerini kapsayan 758 bin dekar alan üzerinde
yaklaşık 200 bin üretici aile tarafından yapılmaktadır.
Çay, yaklaşık 1 milyon insanın geçim kaynağını teşkil
eden ve ülkemiz ekonomisine sadece Çaykur olarak
1 Milyar TL’nin üzerinde kaynak oluşturan önemli bir
üründür. Yıllık yaş çay alım rekoltemiz Çaykur olarak
600-650 bin ton civarındadır. Özel sektörün yaptığı
18

450-550 bin ton dolayında alım ile birlikte, sektörde
toplam 1 Milyon ilâ 1 Milyon 200 bin ton arası yaş çay
alınmaktadır. Üretilen kuru çay toplamı 200-225 bin ton
civarında olup, bunun 110-120 bin tonu Teşekkülümüze aittir.
STANDARD- Genel Müdürlüğünüzün, çay sektörünü geliştirmek ve standardını yükseltmek için
geleceğe yönelik projeleri nelerdir?
İ. SÜTLÜOĞLU- Yeşil çay üretimi, 2004 yılında Deneme Üretim Merkezimizde başlanılan, 2005 ve 2006
yıllarında ise piyasa talepleri ve tüketici tercihleri doğrultusunda kapasite artışının yanı sıra ürün çeşitlemesine gidilerek günümüze kadar gelinmiştir.
Önümüzdeki dönemlerde ise piyasa tercihleri doğrultusunda; hâlihazırda bir işletmemizde (Taşlıdere Çay
Fabrikasında) bulunan üretim tesis sayımızı artırıp dolayısıyla yeşil çay üretiminde kapasite artışı sağlamış
olacağız. İki yeni yeşil çay fabrikası yatırım programına
alınmıştır.

İmdat Sütlüoğlu Kimdir?
Doğum Yeri ve Yılı : Ardeşen 1953
Bitirdiği Okul
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,
KTÜ İşletme Dalında Master
Yabancı Dili
: İngilizce ve Arapça
Medeni Durumu : Evli ve 4 Çocuk Babası
Bulunduğu Görevler

 Ekonomist, İşletmeci
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü Teşvik Yatırım Uzmanı (1976)
 Çalışma Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcısı (1976 - 1981)
 Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi (1981 - 1993)
 AKFA Çay A.Ş. RİSAŞ A.Ş. ve SÜTAŞ A.Ş.´lerinde Genel Müdür Yrd, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2002)
 Ardeşen Belediye Başkanlığı (2 Dönem; 1994-2002)
 Çay Sanayicileri Derneği Kurucu Başkanı, DPT Çay İhtisas Komisyon Üyesi, Karadeniz Kıyısı Ülkeler Çevre Örgütü (AB CPMR Üyesi)
 22. Dönem Rize Milletvekili (2002-2007)
 58.Hükümette Çevre Bakanı (2002-2003)
 Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürü (2011-HBG)
 Çaykur Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı (2011-HBG)
 Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-HBG)
 KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-HBG)

Yaş Çay İşleme Kapasite Artışı;
2012 yılı yatırım planlamamızda ilk olarak mevcut
fabrikalarımızın işleme kapasitelerini artırmak suretiyle toplamda yaş çay işleme kapasitemizi yükseltmek
istedik.
Çalışmalarımızın sonrasında 350 ton/gün’lük bir ilave
artış 2012 yaş çay kampanyasına yetiştirilerek 6.750
ton/gün olan kapasitemiz toplam 7.100 ton/gün kapasiteye ulaşmıştır. Devam eden çalışmalarla birlikte
2012 yıl sonuna kadar 700 ton/gün artış sağlanarak
toplamda 7.450 ton/gün kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu yıl olduğu gibi 2013 yılında da kapasite artışına devam edeceğiz.
Buradaki amacımız; sürgün dönemleri itibariyle yaş
çay alım süresini kısaltarak daha kısa dönem içerisinde üretim yaparak kuru çay kalitemizi üst seviyelere
çıkarmaktır.
Randevulu Çay Alım Sistemi;
Bu yıl pilot bölgelerimizde uyguladığımız ve üreticilerimizden olumlu dönüşler aldığımız randevulu çay
alımını, önümüzdeki yıl çay hinterlandımızın tamamında uygulayacağız. Bu sistemde üreticilerimiz;
haftalık kotalarını, verilecek randevuya göre haftanın
herhangi bir gününde toplu olarak bizlere satacak
dolayısıyla her gün alım yerine gelmektense ayda 3-4
gün gelerek çay kotasının tamamını satmış olacak.
Neticede; zaman zaman sürgün dönemi başlangıçlarında yaşanan sıkıntılar, alım yerlerinde istenmeyen
görüntüler ve meydana gelen aksaklıklar bu sistemle
minimize edilmiş olacak.

Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Üreticilere
Ruhsatname Verilmesi;
Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında zikredildiği gibi çay tarım alanlarının belirlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinde yetki Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımız ile birlikte Çaykur’a verildi.
Bu Kararname; üç yıl süreyle Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize illerindeki çay plantasyonlarında uygulanacaktır. Mevcut ruhsatlar geçerli olacak. Ruhsatsız
alanlar için vatandaşlarımızın müracaatları doğrultusunda tespitlerimiz yapılacak ve bu alanları ruhsata
bağlayarak vatandaşlarımızın çok önemli bir sıkıntısını bu şekilde gidermiş olacağız.
STANDARD- Çay üretiminde ve tüketiminde
dünyada neredeyiz?
İ. SÜTLÜOĞLU- FAO’nun 2010 yılı istatistiklerine
göre çay üretiminde dünyada yıllık 235 bin ton ile 5.
sıradayız, çay tarım alanı yönünden ise 76 bin hektar
ile 7. sıradayız.
STANDARD- Yaş çay ve kuru çay piyasasındaki
belirleyici rolünüzü öğrenebilir miyiz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Türkiye yaş çay pazarının % 5060’ı, kuru çay pazarının da % 55-60’lık payına sahibiz.
STANDARD- Türk çayını, dünyanın tanınan çayları ile kıyasladığınızda, bizim çayımızın ön plana çıkan özellikleri ve zayıf yönleriyle ilgili neler
söylemek istersiniz?
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edilmektedir. Bu miktarda kaçak çayın piyasa değeri
yaklaşık 1 milyar TL’dir. Sokulan kaçak çaylardan dolayı oluşan vergi kaybı da, mali kayıplar da artış yaratmaktadır. Ayrıca kaçak çaylar herhangi bir kontrolü yapılmadan ülkemize sokulduğu için sağlık yönünden de
son derece tehlikelidir. Bu durum insanlarımızın sağlığını birebir etkilemektedir. Bunlara paralel olarak kaçak
çayın ülkemize sokulduğu miktarda, yerli çayın pazar
payı düşmekte ve ucuz menşeli kaçak çaylar sebebiyle piyasada fiyat dengesi oluşturulamamaktadır ve bu
kaçak çaylar tüketicinin damak tadını değiştirmekte,
bizim de iç pazarımızı olumsuz etkilemektedir.
Çözüm; kaçak çayın ülkemize girişinin engellenmesi
için etkin mücadeleye devam edilmeli, tüm kurum ve
kuruluşlar bu doğrultuda üzerine düşeni yapmalıdır.
İ. SÜTLÜOĞLU- Bizim çayımız; dünyada katkı maddesi kullanılmadan üretilen, tarımında kimyasal ilaç kullanılmayan içinde hiçbir şekilde pestisit kalıntısı olamayan üzerine kar yağan tek çaydır.
Çay tarımı genel olarak gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılmakta, bu ülkeler de iş gücü maliyetleri
ülkemize göre oldukça düşük seviyededir. Dolayısıyla
üretim maliyetlerimiz daha yüksek olmaktadır.
STANDARD- Çayımızın Dünya Pazarlarına tanıtılması için yaptığınız ve yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?
İ. SÜTLÜOĞLU- Türk çayının ve damak tadının tanıtılması amacıyla uluslararası düzeydeki Çin’den tutun
da Kazakistan’a kadar bütün düzenlenen büyük gıda
fuarlarına katılıyoruz. Bu fuarlarda yapılan ikili ticari görüşmelerin yanında katılımcılara ve misafirlere çay tadımı yaptırıyoruz. Dünyada üzerine kar yağan ve tarımında üzerinde tarımsal ilaç kalıntısı olmadan üretilen tek
çay olan Türk çayı algısını pekiştirmeye çalışıyoruz. Aynı
zamanda kendimiz adına da dünyadaki çay piyasasını
tanımak, farklı ülkelerin çay kültürünü tanımak ve dünya piyasalarında daha da etkin rol alabilmek için bu tür
katılım ve tanıtım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Bugün itibariyle yaklaşık 30 ülkeye paketli çay yani
Çaykur markasıyla ihracat yapmaktayız. Neticede
2023 yılı planlamamızda 50 bin ton çay ihracatı hedeﬂemekteyiz. Burada asıl olan Türk çayını bir dünya
markası yapabilmektir.
STANDARD- En önemli sorunların arasında görülen kaçak ve taklit çaylar sektörü nasıl etkiliyor?
Bu sorun için çözüm nedir?
İ. SÜTLÜOĞLU- Çözüm kaçak çayın Türkiye’ye girmesini engellemektir. Ülkemize yurt dışından kaçak
yollarla tahmini 50-60 bin ton çayın sokulduğu tahmin
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STANDARD- Organik çay üretimi konusunda neler söylemek istersiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- 2007 yılında Organik Ürün Kontrol
ve Sertifikasyon ihalesi ile başladığımız organik çay
üretim projesinde 2011 yılı sonu itibariyle 3.407 dekar
alanda 1.350 sertifikalı üretici ile üretim yapan ve 100
ton kapasiteli Hemşin Organik Çay fabrikasıyla önemli
bir noktaya gelmiş bulunmaktayız.
Çaykur olarak nihai hedefimiz çaylık alanlarının tamamını organik çay tarım alana dönüştürme düşüncemiz
olsa da, ilk olarak bu hedefimize ulaşmak için 2012
planlamamızda dönüşüm için üç bölge daha belirleyerek yeni bir adım daha atmış olduk.
Pazar, Sabuncular ve Fındıklı bölgelerimizde bu yılın
sonunda 13.086 dekar alanda 3.338 üreticimiz ile organik çay üretim sözleşmesi gerçekleştirip toplamda

artıracağımız organik çay üretimimiz ile organik çay
pazar payımızı genişletmiş olacağız. 2015 yılında
6000 ton organik çay üretim potansiyeline ulaşacağız.
STANDARD- Basına verdiğiniz demeçlerinizde
belirttiğiniz “Damak tadına uygun çay”dan bahsediyorsunuz? Bu çalışmanızı özetler misiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Özellikle Güney Doğu bölgemizde
yabancı menşeli çay tüketilmekte olup, bu bölgede
tüketicilerimizin damak tadına uygun çay üretme çalışmalarımız devam etmek olup bu amaçla Arhavi çay
fabrikasının bünyesinde 90 tonluk CTC çay fabrikası
kurulmuş olup ikinci CTC fabrikası Işıklı çay fabrikasında kurulacaktır.
STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü bugüne
kadar yaptığı çalışmalarda standart ve kalitenin
öncülüğünü yapmaya çalışmaktadır. Kurum olarak TSE ile nasıl bir çalışma içerisindesiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- TSE’den Ürün Belgelendirme ve Sistem Belgelendirme hizmeti almaktayız. Ürün Belgelendirme konusunda; Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TSE Kriterlerine Uygunluk Belgesi ve Helal Gıda
Uygunluk Belgesi.
Sistem Belgelendirme konusunda ise; Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
aldık. Mal alımlarında TSE standartlarını kullanmaktayız. 2005 yılından itibaren TSE bünyesinde, çayla ilgili
yeni standartlar hazırlayıp revizyon çalışmaları yapan,
ISO’nun da bir alt komitesi olan Ayna Komitesi (Ulusal,
bölgesel ve uluslararası standartları hazırlamak ve revize etmek için kurulan guruplar) bünyesinde çalışmalar
yürütmekteyiz. (Komisyon Başkanı ve 2 üyesi kurumumuz çalışanlarıdır.)Yeşil çayla ilgili ilk standart çalışması
bu komite tarafından yapılmıştır.
STANDARD- Çay sektöründeki standartlar hakkında görüşleriniz. Bu bağlamda TSE’den beklentileriniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- TSE’nin Ulusal çıkarlarımız da göz
önünde bulundurularak Uluslararası Standartların
oluşturulmasında ön ayak olması ve aktif olarak görev
alması gerekmektedir. Çalışmalarımızın kolay sürdürülebilmesi açısından Siyah ve Yeşil Çay için pestisit
kalıntıları, bulaşanlar, ağır metaller, gibi kalite parametrelerinin maksimum limit ve metotlarının uluslararası
çalışılmasını, ayrıca aromalandırma da kullandığımız
aromaların standartlarının hazırlanması, TSE’den beklentilerimiz arasındadır.
STANDARD- Kalite Yönetim Sistemini uzun yıllardır kullanıyorsunuz. Bu sistemin katkıları ne oldu?

İ. SÜTLÜOĞLU- Kalite Yönetim Sistemi 2001 yılından
itibaren Teşekkülümüzde kullanılmaktadır. Uygulanan
bu sistemle; Teşekkülümüz çalışanlarının kalite bilincinde artış, Faaliyetlerimizin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyon oluşumunda ve geçmişe yönelik
kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasında iyileşme, Girdi, üretim ve son kontrollerde etkinliği artırmıştır. Ayrıca
Kalite Yönetim Sistemi faaliyet alanlarımızda yapacağımız çalışmalarda bize her zaman yön gösterici olmuş
ve ivme kazandırmıştır.
STANDARD- Helal Gıda belgesi konusunda yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Teşekkülümüz; Faaliyet alanlarımızda TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Uygunluk standardında
verilen kriterlere uygunluğu sağlamak için girdi ürün/
malzemeleri, tüm süreçlerini, depolama aşamalarını vb
titiz bir çalışma ile gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri yapmıştır.
STANDARD- Sanırım Türk halkı sudan sonra en
çok çay içiyor? Çay tüketicilerine satın alırken,
saklarken ve kullanırken neler önerirsiniz?
İ. SÜTLÜOĞLU- Çayı satın alırken kaliteli, markası bilinen çay alınmalıdır. Ucuz çay alalım derken kalitesiz
çaylar alınmamalıdır. 1 bardak çayı demlemek için 2 gr
kuru çay yeterli iken kalitesiz bir çayı aldığımızda aynı
dem oranını sağlayabilmek için en az 3-4 gr kuru çay
kullanarak aynı dem oranını sağlarız. Kaliteli çayı tüketirken hem zevk alırız hem de tüketimimiz fazla olur.
Saklarken kapalı kutuda ya da cam kavanozlarda rutubet almayacak şekilde saklanmalıdır. Kullanırken her
bardak için 2 gr olarak düşünülürse tüketileceği oranda
demleme yapılması daha verimli olacaktır.
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TSE

Çay Tiryakiliği
Ahmet ATICI
TSE Mamul Gıdalar
İhtisas Grubu Başkanı

Güzel bir sözümüz vardır: “Gönül ne kahve ister ne
kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane”. Kahve kültürü Osmanlının son döneminden itibaren yerini
çay kültürüne bırakmış, çay günlük hayatımıza alabildiğine girmiştir. Ev ziyaretlerinde, iş toplantılarında ya
da sohbetlerde çay, vazgeçilmez ikram olmuştur. İnsanların birlikte olduklarında içilen çay, onların yalnız
zamanlarında da en önemli arkadaşı olmuştur. Öyle
ki birçok insana, günlük en çok ne yiyip içtiği sorulsa,
içeceğin başında çay gelmektedir. Bazen çay tiryakiliği
öyle abartılmaktadır ki günlük 30-40 bardak çay içtiğini
söyleyenler olmaktadır.
Çay ülkemizin Karadeniz bölgesi ile özdeşleşmiş, fındıkla birlikte bölgenin öz evladı olmuştur. Bizler için
çay, birkaç bardak keyif anlamı taşırken, yöre insanı
için yaşam savaşı, iş kapısı, hatta hayatın anlamı haline
gelmektedir.
Genel olarak çayın ülkemize Gürcistan’dan giriş yaptığı kabul edilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya
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başlanan çay plantasyonlarının çoğu ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Çay bitkisinin toplam ömrü yaklaşık
100 yıl, ekonomik ömrü ise ortalama 50-60 yıl olup
sonraki yıllarda gittikçe verim ve kalite düşer. İlk yıllarda Karadeniz çayının kendine has kalitesi ve özellikleri
oldukça iyi iken aradan geçen zaman zarfında, gerek
yabancı döllenme gerekse çöğürden veya tohumdan
çoğaltım sebebi ile bitkilerde açılmalar meydana gelmiş ve kalitede düşmeler yaşanmıştır. Bilindiği üzere
kaliteli çay çeşitlerinden vejetatif yolla elde edilen çay
fidelerinin dikilmesi, açılmayı durdurmakta böylece çay
bitkilerinde yozlaşmanın önüne geçilmektedir. Çayda
kalite iki unsurdan meydana gelmektedir. Birincisi çayın elde edildiği çeşit, ikincisi doğru işleme teknolojisidir. Çeşit kaliteli bir çeşit olarak ıslah edilmişse, ondan
elde edilen üründe kaliteli olmaktadır. Şayet çeşit kaliteli değilse işleme teknolojileri kullanılarak o çeşide ait
ürün kaliteli hale getirilemez. Son yıllarda çay ıslahında
önemli çalışmalar yapılmış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına altı çeşit adayının tescil ettirilmesi için
başvuruda bulunulmuştur. Yeni ve kaliteli çay çeşitleri

ile Karadeniz çay plantasyonunun yenilenmesi halinde
Türk çayı hak ettiği yere ulaşmış olacaktır. Çayda kaliteyi etkileyen ikinci unsur doğru işleme teknolojisidir.
Kaliteli bir çay çeşidinden elde edilen ürün doğru işleme teknikleri ile işlenirse Karadeniz’den Dünyanın en
kaliteli çayı elde edilebilir. Ancak çoğu zaman çabuk
soldurma ve kurutma mecburiyeti, kıvırma işlemini de
etkilemekte buda kalitesiz üretime sebep olmaktadır.
Çay kalitesini düşüren diğer bir unsur, ülkemize giren
kaçak çaylardır. Kamyon veya gemilerle gelen çay hak-

sız rekabet yaratmakta ve üreticilerimizi zor duruma
düşürmektedir. Kaçak çayla mücadele edebilmek için
üretici toplamaması gereken alttaki dal ve yaprakları da
toplamakta, buda çayın kalitesini düşürmektedir.
Standartlar penceresinden çaya bakarsak konuyu iki
ayrı aşamada değerlendirebiliriz. Bunlar; çayın yaş haldeki özellikleri ve toplandıktan sonra işleme ve demlemeye ait özellikleridir. Ayrıca çayın muayene yöntemlerine ve numune alma yöntemlerine ilişkin standartlar
da sektörün ihtiyacını karşılayan önemli standartlardır.

Çizelge 1 - Çay Konusunda Yayımlanmış Türk Standartları

Standart No
TS 3225
TS 4600 ISO 3720
TS 3907
TS ISO 1839
TS 3224
TS ISO 6078
TS ISO 15598
TS 12929
TS 1561
TS 1562
TS 1564
TS 1565
TS 1567
TS 12076
TS 1566 ISO 1577
TS ISO 6079
TS ISO 6770
TS ISO 7513
TS ISO 7514
TS ISO 7516
TS ISO 10727
TSE K 29

Standardın Adı
Yaş Çay Yaprağı - Siyah Çay Üretiminde Kullanılan
Siyah Çay - Tarif ve Temel Özellikler
Çay- Duyusal Değerlendirme İçin Hazırlama
Çay-Numune Alma
Çay Tohumu
Siyah Çay - Terimler ve Tariﬂer
Çay-Ham Lif İçeriğinin Tayini
Poşet Süzme Siyah Çay
Çay - Öğütülmüş Numunenin Hazırlanması ve Kuru Madde Tayini
Çay-Rutubet Tayini
Çay-Toplam Kül Tayini
Çay-Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmeyen Kül Tayini
Çay suda çözünen külde alkalilik tayini
Yaş çay işleme fabrikaları ve/veya çay paketleme tesisleri - Genel Kurallar
Çay- Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Çözülebilir Çay-Katı Halde - Özellikler
Çözünebilir Çay - Gevşek (Serbest Akış) ve Sıkıştırılmış Yığın Yoğunlukları Tayini
Çözünebilir Çay-Katı Halde-Rutubet Tayini (103°C’da Kütle Kaybı)
Çözünebilir Çay (Katı Halde) - Toplam Kül Tayini
Katı Halde Çözünebilir Çay-Numune Alma
Çay ve Katı Haldeki Çözünebilir Çay – Kafein İçeriğinin Tayini – Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemi
Demlik Poşet Çay

Çizelge 1.’de görüleceği üzere ilk olarak yaş çayın tarif ve özelliklerine ilişkin konuları içeren TS 3225 “Yaş Çay Yaprağı – Siyah Çay
Üretiminde Kullanılan” ile TS 3224 “Çay Tohumu” standartları göze çarpmaktadır. Diğer taraftan çaya ait genel terim ve tariﬂer ile işleme teknolojisi hususlarını içeren TS 4600 ISO 3720 “Siyah Çay-Tarif ve Temel Özellikler” standardı tüm Dünyada kullanılan önemli bir
dokümandır.
TS 3224 çay tohumunda bulunması gereken birçok özelliği içermekle birlikte standarda yer alan bazı özellikler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 - Çay Tohumunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Rutubet, Kütlece %,
En Çok

Yabancı Madde, Kütlece %, En Çok

Bozuk dane, kütlece %,
En Çok

Boş dane, kütlece %,
En Çok

Radyoaktivite, Bq,
En Çok

10,0

2,0

3,5

7,0

600

Diğer taraftan TS ISO 6078 “Siyah Çay-Terimler ve Tariﬂer” standardı, kuru yaprak çay ve demlenmiş çayda
100’ ün üstünde terim ile tarifi içeren bir ortak dil standardıdır. Burada terimler ve tariﬂer 5 ana kolda yapılmış
olup aşağıdaki hususları kapsar.
1. Kuru Yaprak
1.1 Görünüş
1.2 Renk
1.3 Koku
2. Dem
2.1 Tat Özellikleri
2.2 Görünüş
3. Çay Posasının Görünüşü
4. Üretim Yöntemi
5. Genel

İhtisas grubumuz sektörden gelen talepleri karşılamak
üzere TSE K 29 “Demlik Poşet Çay” kriteri ile TS 12929
“Poşet Süzme Siyah Çay” standardını birleştirerek tek
bir Standart hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Son
zamanlarda gerek bardakta, gerekse demlikte kullanılmak üzere hazırlanmış olan süzen poşet çay pazarı
gittikçe büyümekte olup, sektör de üretimini buna göre
ayarlamaktadır.
Her sayısında gıda konusundaki önemli başlıklara el
atan dergimiz STANDARD, bu sayısında da halkımızın
en çok tükettiği gıdalardan biri olan çay konusunda,
uzman katılımcıların yazıları ile siz okuyuculara oldukça
faydalı olacaktır. Sağlıklı ve keyiﬂi çay saatleri dileğiyle.
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ÇAYIN TARİHÇESİ

Çayın Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da
Çay Kültürü
Ziraat Yük. Müh. Muammer DEMET
Başuzman
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü

Tarihçe
Çayın bilinen tarihi Çin’de başlar ve 5.000 yıl öncesine
kadar uzanır. Çin’in ilk imparatorlarından Shen Nong’un
fermanları arasında, sağlık açısından tüm suların kaynatılarak içilmesi de bulunuyordu. Seyahat etmeyi seven
Nong ülkesinin ücra köşelerinden birinde bulunduğu bir
yaz günü maiyeti ile birlikte dinlenmek üzere durur ve
hizmetçiler efendilerinin buyruğu üzerine içmek için su
kaynatmaya koyulurlar. Kaynamakta olan suyun içine
yakındaki bir çalıdan yaprak düşer ve etrafa hoş bir koku
yayılır.
Suyun rengi de farklı ve çekici olmuştur. İmparator bunu
görür ve suyu bir kez yudumlar ilk yudumu diğer yudumlar takip eder, imparator karışımı leziz ve ferahlatıcı bulmuştur ki kabın tamamını içer. Çayın tarihi o ilk yudumla
Çin de başlar.
İlk çay biraz keyif, biraz da tıbbi nedenlerle içilmiş, çay
içerek zihni uyanık tutmak, binbir derde deva özelliklerinden yararlanmak hep söz konusu edile gelmiştir.
Japonlar, Çinlilerden çayı altıncı yüzyılın sonuna doğru
alırlar, kendi dini ritüellerine ve eskiden beri törensel olan
yemek adabına uygun düşen bir çay içme töresini geliştirirler.

Kaynak: http://www.ebeijing.gov.cn
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Hükümetin, Kendi Kendine Yetme ilkesini benimsemesi ve 1933 yılında bunu bir programa bağlaması üzerine, ülkemizde çay tarımı yeniden gündeme geldi.
Tartışmalar, hazırlık çalışmaları ve yazışmalarla dört
yıl daha geçer ve 1937 yılına gelinir. Çay tarımının
yerleştirilip geliştirilmesi için Zihni Derin tam yetki ile
yeniden görevlendirilir. Geçmişte kaybedilen yılların
deneyimleriyle sıkı tutulan işler bu kez daha bilinçli ve
programlı şekilde yürütülmeğe başlanır.
Tohum damızlık bahçeleri kurmak, fidan üretip yeniden
üretmek amacıyla, 1937, 1939 ve 1940 yıllarında
Sovyetler Birliği’nden Gürcistan kökenli toplam 70 ton
çay tohumu satın alınarak üretim yaygınlaştırılır.
Çay Kültürü
Dünya üzerinde milyonlarca kişi gün boyu çay içerken
bunu sıradan bir iş gibi yaparken, Japonlar ve Çinliler,
buna derin bir anlam yüklemekteler.

Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin

Avrupa’da 17. yüzyıldan beri bir keyif maddesi olarak bilinen çay, 19. yüzyılın bir halk içeceği haline gelir.
Türkler, Anadolu'ya gelmeden öncede çayı bilmelerine
karşın; çayın Türkiye'ye gelmesi ancak birkaç yüz yıl
önceye dayanmaktadır. Çay içiminin Anadolu'da yaygınlaşması 19. yüzyıldan itibaren olmuştur.
Türkiye'de çay yetiştirilmesi konusunda temel oluşturan girişim ise 1917 yılında gerçekleştirilmiştir. Rize ve
havalisinin toprak ve iklim özellikleriyle Batum ve civarı
toprak ve iklim karakterlerinin birbirlerine çok benzer
olduğunu gören Ali Rıza Erten, çayın Anadolu'muzun
bu parçasında da yetiştirilebileceği kanaatine varmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 Şubat 1924 tarihinde "Rize Vilayeti ile Borçka Kazasında Fındık, Portakal,
Mandalina, Limon ve Çay Yetiştirilmesi" adında 407 sayılı Kanun kabul edildi.
Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra çay tarımı ile ilgili işleri organize etmesi ve yürütmesi için Ziraat
Umum Müfettişi Zihni Derin'i görevlendirildi. İzleyen yılın başında Batum'dan satın alınan bir miktar çay tohumu ile Rize'de bugünkü Merkez Fidanlığında çay fidanı
üretilmeye başlandı.
Rize Merkez fidanlığında üretilen fidanlar bir yandan
yöre halkına dağıtılırken bir yandan da üretim denemeleri yapılması için pek çok ilimize gönderildi. Gerekli
destekten yoksun bulunan ve yeterli bilgi verilmeyen
üreticiler, geleceğin neler getireceğini bilmedikleri için
çay tarımına olan ilgilerini yitirdiler.

Tüm dünyada, toplumsal yaşamda oldukça önemli bir
yer tutan çayı, Hintliler süt ve şekerle, Kuzey Afrikalılar
yeşil çayı taze nane ile lezzetlendirirler. Çay kültürü her
ülkede farklı yorumlanmaktadır.
Çin Çay Kültürü
Çin’de çay kültürünün dönme ve ekolleri olmuştur.
Kaynatma, Çırpma ve Demleme olmak üzere başlıca
üç dönemden söz edilebilinir. Çağımızda Çin’in bu son
ekolü ağırlığını hissettirmektedir.
Taocular çayın, ölümsüzlük iksirinin ana maddesi olduğunu söylerlerdi. Budistlerse uzun meditasyon seansları boyunca uyumamak için çok miktarda çay içerlerdi. Güney Hanedanlarının şairleri “yeşim renkli sıvının
köpüğü” ne duydukları derin hayranlığa dair pek çok
eser bırakmıştır. Dönemin imparatorları, yararlı hizmetler karşılığında bu değerli yapraklarla hazırlanmış nadir
içeceklere sunmayı adet edinmişti.
Çin’de eğer, misafir çay içmeye devam etmek isterse
bardakta biraz çay bırakır. Ev sahibi bunu görünce çay
doldurmaya devam eder. Eğer bardaktaki çay tamamen bitirilirse ev sahibi yeterli olduğunu anlayıp, bir
daha çay doldurmaz.
Fransız Çay Kültürü
Fransız entelektüellerinin özel bir çay sevgisi vardır.
Yaygın çay salonlarının yanı sıra, romantik isimlerin
takıldıkları çeşitli çayların satıldığı küçük çay dükkanı
zincirleri vardır.
Fransız kültüründe çay, uzun süre demlenmeden, ince
25

ARALIK 2012

porselen bir fincanda ikram edilir. Hafif içimli bir çayın yanında küçük bir çikolata, krokan veya pralin ikram edilir.
İngiliz Çay Kültürü
Çayla 17. yüzyılın sonunda sömürgesi
Hindistan vasıtasıyla tanışan İngilizler
zamanla çayı yaşamlarının ayrılmaz bir
parçası haline getirdiler. Çayın ilk başlarda pahalı olması, yaygın bir içecek
olmasını engelledi. Bu da çayı üst düzey toplantılara özgü bir şölen, prenslere ve asillere ayrılmış bir hediye haline
getirdi.
İngilizler, Eraly Grey çayını tecih ederler.
Bu yoğun kokulu çay, bergamut esansı ile harmanlanarak hazırlanmaktadır.
Bugün İngiltere de çat kapı gelen birine
konukseverliğin işareti olarak bir fincan
çay sunulur. İkindi vakti olan "Beş Çayı"
olarak adlandırılıp, Dünya'ya da armağan edilen küçük çay daveti, dostların
bir araya gelmesi için düşünülmüş olup,
Kaynak: http://tomassobekphotography.co.nz
Kral Edward döneminden beri devam
etmektedir.
neyse, ama ya kuzu etli çaya ne dersiniz? Dilim dilim edilip bir hafta
açık havada kurutulmuş kuzu etini çayın içine atıp içerek, soğuk iklim
Bu arada İngiltere Kraliçesi'nin çayının
koşullarına ve göçebe hayata karşı güç ve enerji kazanıyorlar.
suyunu bütün gezilerinde yanında taşıdığını biliyor muydunuz?
Rusya’da Çay Kültürü
Japon Çay Kültürü

Rusya’da her öğün çay içilmesi bir gelenektir. Ruslar çaylarını semaverde demlerler, beyazlatılmamış şeker ve limon suyu ilave ederek içerler.

Çay, birçok diğer şey gibi Çin’den
Japonya’ya taşınmış ama Japonlar çay
tarihini daha iyi belgelemiş, törenselliği
derinleştirmiş ve onu da törensel yemek
kültürlerine uygun olarak kendilerine has
bir çay içme töresi haline getirmişlerdir.

Gerçek bir çay tiryakisi Rus çayına şeker atmaz, şekeri ağzına alarak
çayını içer. Eski kültürü yaşatanlar arasında, çaya şeker yerine bir çay
kaşığı kaymak koyanların yanı sıra, Anadolu’nun kimi yörelerinde olduğu gibi ve çayı bazen bardak altlığına dökerek içenlerde bulunmaktadır.

Japonlar çaya bir sanat olarak
bakarlar. Diğer sanatlarda olduğu
gibi çay sanatının da dönemleri ve
ekolleri olmuştur. Kaynatma, Çırpma
ve Demleme olmak üzere başlıca üç
dönemden söz edilebilir. Günümüzde
son ekolün ağırlığı hissedilmektedir.
Moğol Çay Kültürü

Çay, konuklara yanında marmelat ile sunulur. Konuk, daha fazla çay
gelmesini önlemek için bardağın altlığı bardağın üstüne konulur.
Türk Çay Kültürü
Gün boyunca çay içmemizin yanı sıra, kendimize özgü demleme usulü, ince belli cam bardaklar, kıtlama çay gibi katkılarımızla çayın kültür
tarihine eklediklerimiz gözardı edilemez. Bunlardan ilki, iyi bir çay demlemenin olmazsa olmaz kurallarından biri olan demliğin sıcak olması
şartını, demliği çaydanlığın üstüne oturtularak, ustaca ve güzelce çözümlememizdir.

Moğolların çay içme biçimleri ise inanılır Sabah kahvaltısından gecenin geç saatlerine kadar hayatımızın içinde
gibi değil. Çaya biraz yağ, bir tutam tuz, bulunan çay, değişik kültürel değerlerin ortaya çıkmasına sebep olbiraz un ya da darı ekliyorlar. Hadi bu muştur.
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Çayla ilgili; tekerlemeler, bilmeceler, mani ve türküler,
ilahiler, efsaneler, fıkralar, gelenek ve görenekler
başlı başına kültürel değerlerdir. Hatta, çay
kelimesi Çince olduğu halde, sözlüklerde
ve deyimlerde yerini bulmuş geniş bir
kelime ve deyim sayısına ulaşmıştır.
Çay, Çay Bahçesi, Çay Bardağı, Çay
Demlemek, Çay Fincanı, Çay Fidanı,
Çay Fidesi, Çay Kaşığı, Çay Takımı,
Çay Vermek, Çay Molası, Çaycı, Çaycılık, Çaydanlık, Çay Parası, Çayevi,
Çaygiller, Çayhane, Çay Kazanı gibi
kelimelerin yanında; Tavşan Kanı Çay,
Çay İçmek, Kıtlama Çay, Çayı Höpürdetmek, Çay İkram Etmek, Paşa Çayı
gibi deyimlerin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur.
Yetiştirilmesinden, hazırlanıp tüketilmesine varana kadar olan çay kültürü, bir çay etnografyasını da ortaya çıkarmıştır. Çay kesilmesine yarayan
makaslar, sepetler, kutular, demlikler, semaverler,
çay kazanları, bardaklar, fincanlar, kaşıklar, tepsiler
vb. hepsi çay kültürünün etrafında oluşan etnografik
maddelerdir.
Çay Hikâyesi
Çayın alt demliği kaynanadır. Sürekli kaynar durur. Hatta
dikkat edilmezse taşabilir.
Üst demlik gelindir alt demlik kaynadıkça onunda harareti
artar ama zamanla olgunlaşır ve demlenir.
Gelinin kocası bardaktır her iki çaydanlıktan da yeterince
nasibini alır.
Biraz kaynana doldurur onu biraz da gelin, bu nedenle de denge unsurudur.
Açık ya da demli çayın hoşa gitmemesi bundandır.
Çocuklar çayın şekeridir, tat verir. Çok şeker, çayın lezzetini bozar.
Şekersiz çaya alışanlara ise bir tanesi bile fazla gelir.
Görümce ise çay kaşığıdır. Arada bir gelir karıştırıp gider.
Kayınpedere gelince o da çay tabağıdır. Çayın demine suyuna karışmaz. Bir kenarda lök gibi oturur. Sadece dökülenleri toplar ve
çevreye zarar vermesini engeller. Ancak ara sıra boşaltılması gerekir.
Yoksa taşıp her şeyi berbat edebilir.
Çay süzgeci ailenin sahip olduğu değerlerdir. Aileyi dış müdahalelerden korur. Delikleri büyük olursa çayın tadı kaçar.
Suyu ısıtan ateş ise hoşgörüdür. O olmadan çay da olmaz.
Kısacası bir bardak çay ailedir.
Ve...
Ağız tadı ile içilen bir bardak çayın üstüne yoktur.
27
27

ARALIK
ARA
A
AR
RALIK
RA
LIK 2012
2012

Mani ve Atma Türkülerde Çay
Bir bak hele bak hele
Kar yağmiş yaylalara
Yaşasun Karadeniz
Çay dolmuş tarlalara

Çay mahsuli çoğalmiş
Rizenun her yerine
Çay tamilari benzer
Esmer güzellerine

Çay makasi elune
Çaylari toplayisun
Nişanu ettuk bitti
Duğuni bekleyisun

Gel çikalum çıkalum
Ha buradan yukari
Çay topliya topliya
Belum oldi kukari

Giderdi Şam’a şarka
Irizenin ketani
Şimdi cana can katar
Çayinin bir fincani

Rize bağluklarinda
Pembe güller açayi
Gel gidelim Rize’ye
İçelim Rize çayi

2
Armudi istikanda çay
Üreğimiz yananda çay
Yaranlisan dağlisan
Çay, çay, çay
Etirlisen bağlisan
Çay, çay, çay

3
Her kime gelse konak çay
Lazim değil soruşmak çay
Geler yemekten kabak
Çay, çay, çay
Versin yemeşten kabak
Çay, çay, çay

5
A gülim heyyyy!
Adin gezir elleri çay
Kimin yoksa heberi çay
Okşayipti mehmeli
Bolca isin demleri
Çay, çay, çay

6
Üreğim çay, çay, çay
Etirim çay, çay, çay
Mehmedim çay, çay, çay
Gözelim çay, çay, çay
Çay Destanı

Türkülerde Çay
1
Kimin ağriyir cani çay
Okşayipti mercani çay
Min bir derdin dermani
Çay, çay, çay
Tüm dertlerin dermani
Çay, çay, çay
4
Kişin karli çağinda çay
Yayda gün kabağinda çay
Gelsinler sorağinda
Çay, çay, çay
Gezir her dudağinda
Çay, çay, çay

Kaynaklar
1) Çayın Kültür Tarihi, Stephan Reimertz, Dost Kitabevi
2) Çay Kitabı, Okokura Kakuzo
3) Çay Kitabı, Mustafa Duman, Kitabevi, Mayıs, 2005
4) Karadenizden Sesler, Hasan Sözeri, Ankara, 1947
5) Çay Kitabı, Okakura Kakuzo,Çeviren: Ayça Ögel, Anahtar Kitaplar Yayınevi
6) Türk Çaycılığı, Muammer Demet
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SEKTÖRDEN

Çay Sektörü
Rahmi ÜSTÜN
Çay Sanayicisi İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde çay üretimi Doğu Karadeniz Bölgesinin
doğusunda yapılmaktadır. Çay; Bölge insanının birinci
derecede geçim kaynağını oluşturmaktadır. Yalnız her
geçen yıl çay sektörünün sorunları artmakta, şartlar
bölge insanını daha da zorlamaktadır.
Ülkemiz çay üretimi açısından Dünyada 5. sırada
(1.250.000 ton yaş yaprak), çay tüketimi açısından
1. sırada (kişi başı yaklaşık 3,5 kg/yıl) bulunmaktadır.
Üretim olarak yıllık yaklaşık 250.000 ton kuru çay
üretebilmekteyiz.
Tüketimimizde bu rakamlara denk gelmektedir. Bu
açıdan baktığımızda hiç bir sorunun olmaması gerekmektedir. Ama çayın sorunları kendi boyutunu aşmış.
Tarladan bardağa kadarki aşamada çay sorunlarla boğuşmakta, çözüm bulmakta zorluklar çekilmektedir.
Sorunların başında kaçak çay, kontrolsuz üretim ve
pazarlama gelmektedir. Kontrolsuz üretim ve pazarlama kaçak çayın önünü açmakta, kaçakçılar da Ülkeye

çok rahatlıkla soktukları çayları aynı rahatlıkla satabilmektedir.
Sektör üretim aşamasında da Çaykur ve özel sektör
olarak iki başlılık yaşamaktadır. Bu durumun çiftçi ve
tüketici üzerinde olumsuzluk yaratmaktadır.
Kontrolsuz üretim kaliteyi bozmakta, kaçak çayla birlikte kalitesiz üretim insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Çiftçi açısından bakıldığında çay çiftçiyi
memnun etmemekte, emeğinin karşılığını alamamaktan şikâyetçi olmaktadır.
Sanayicinin sorunları da bir türlü bitmemekte, kâr edemez durumda ve kaliteden de taviz verilmektedir.
Tüm bu sorunların çözümü için; Çay Kanun’unu çıkarılmalı, Çay Ürün Borsasının kurulması, borsa dışında
çay satışlarının önüne geçilmesi, çay kaçakçılığının
organize suç kapsamına alınması gerekmektedir. Eğer
bu tedbirler alınırsa hem çiftçi, hem sanayici, hem de
tüketici memnun olacaktır diye düşünüyorum.
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ÇAY BİTKİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ

Dr. Hülya MAHMUTOĞLU
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yaşçay Kontrol Şube Müdürü

Çay Bitkisinin
Yetiştirilmesi

Çay Bitkisinin Fizyolojik Özellikleri
Çay bitkisinin sınıﬂandırılması ilk kez Carl Von Linne
tarafından 1753 yılında yapılmıştır. 1950 yılında ise çayın ismi (camellia sinensis (L) O. Kuntze) olarak kabul
edilmiştir.
Çay bitkisi güçlü bir ana köke ve çoğunlukla 2-3 sıralı
yan köklere sahiptir. Saçak kökler genelde 3 yaşından
sonra oluşmaya başlar. Bitkiyi besleyen saçak kökler
toplam kök ağırlığının % 5’i kadar olup, toprak yüzeyinin 1-3 cm aşağısından 30 cm derinliğe kadar yayılır.
Çay bitkisinin gövdesi esmer veya koyu kahve renginde olup dallanma yeteneği yüksektir. Gövde ve dal30

larda çok sayıda belirsiz gözler vardır. Bu konu ürün
miktarı ile yakından ilişkilidir
Tacı piramit şeklinde olan çay, her dem yeşil bir bitkidir.
Yaşlı yapraklar periyodik olarak dökülür. Yapraklar oval
ve yumurtamsı şekilde olup kenarları dişlidir. Tomurcuk
ve körpe yaprakların alt yüzeyi tüycüklerle kaplıdır
Beyaz renkli ve güzel kokulu çiçeklerinde erkek ve dişi
organlar bir arada bulunur. Genellikle yabancı döllenme hakimdir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay bitkisi
Ağustos’ta çiçek açar. Ekim ve Kasım çiçeğin bol görüldüğü aylardır. Aralık sonunda ise çiçeklenme biter.
Ekvator’a yakın bölgelerde ise yılın her ayında bitki üzerinde çiçek vardır

Kambodia çayı (Camellia sinensis var. cambodiensis)
Hindi Çini kökenli olup 6-8 m boylanabilir. Daha çok
Assam ve Assam *Çin hibritleri görünümündedir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tamamına yakını tohumla tesisi edilmiş olup tohumların kökeni olan Gürcistan
çayları, Çin çay tipi melezleridir. Çay bitkisinin yabancı
döllenmeye meyli sonucu tohumla kurulan bahçelerde
binlerce değişik yapıda çay ocakları ortaya çıkmıştır.
Çay Bitkisinin Yetişme Koşulları
Dünyada çay üretimi, tropik ve subtropik iklim koşullarında, yıllık toplam yağışın bol olduğu ve aylara düzenli
dağıldığı, nemli bölgelerde yapılmaktadır Çayın Dünya
üzerindeki yayılış alanı oldukça geniş bir yer kaplar. Kuzey yarım küresinde, çayın yetişme alanı sınırı 42. Kuzey enlemindeki Gürcistan’a kadar uzanabilmektedir.
Türkiye’deki çay üretim alanları ise Doğu Karadeniz’de
hemen hemen aynı enlem derecesindedir Güney yarımkürede ise çayın yetiştiği alanlar, 33. enlem derecesine kadar uzanır.

Yaprak koltuklarındaki tomurcuklar uygun sıcaklığı bulunca şişmeye başlar. Dalların en yukarısında bulunan
yaprakların koltuklarındaki tomurcuklar gelişme üstünlüğüne sahiptir. Patlayan tomurcuktan sırasıyla pulcuk
(janam), balık yaprak ve ürün yaprakları çıkmaya başlar. Her bir yaprağın oluşum hızı 5-10 gündür. Sürgünler ortalama 42 günde toplama olgunluğuna erişir.
Doğu Karadeniz Bölgesi koşullarında çay ocakları üzerindeki tomurcuklar genelde Mart ayının ikinci yarısında
patlar. Gelişmeye başlayan sürgünler Nisan sonu veya
Mayıs ayı başlarında toplanabilecek olgunluğa erişir.
Böylece altı ay süreli yeşerme devresi başlamış olur.
Bir yeşerme devresi ise 3-4 sürgün dönemi ile bu dönemler arasındaki uyku dönemlerinde oluşur.
Birkaç asır yaşayabildiği bildirilen Camellia sinensis (L)
O. Kuntze adındaki çay bitkisinin morfolojik farklılıklar
gösteren üç varyetesi olduğu konusunda botanikçilerin
çoğu hemfikirdir. Bunlar Çin çayı, Assam çayı ve Kambodia çayıdır.
Çin çayı (Camellia sinensis var. Sinensis ) doğal büyümeye bırakıldığında 1-3 m boylanabilir. Sık dallı, sağlam
yapılı olup soğuk, kuraklık ve hastalıklara dayanıklıdır.
Assam çayı (Camellie sinensis var. assamica) 6-18 m
boylanabilir. Soğuk, kuraklık ve hastalıklara duyarlıdır.
Yaprakları ince dokulu olup seyrek dallı bir görünüşe sahiptir. İyi yetişme ortamında diğer çeşitlere göre
daha verimli ve kalitelidir.

FAO’nun 2010 yılı rakamlarına göre Dünyadaki toplam
çay alanı 3.130.566 hektardır. Çay alanlarının yaklaşık % 89’u Asya kıtasındadır. Afrika’daki çay alanları
Dünyadaki toplam çay alanının % 9,5’ini, G. Amerika
ve Okyanusya’dakiler ise kalan % 1,5’i oluşturur. Çin,
Hindistan ve SriLanka’dan oluşan üç büyükler Dünya
çay alanlarının % 61’ine sahiptir.
Türkiye’deki toplam çaylık alan miktarı 758 bin dekardır. Dünya çay dikim alanlarının yaklaşık % 2,4’ünü
oluşturan, Doğu Karadeniz Bölgesindeki çaylıklarımız
ile Dünya sıralamasında 8. büyük konumundayız. Söz
konusu çaylıklarımızın % 62’si Rize, % 24’ü Trabzon,
% 9,5’i Artvin, %45’i ise Giresun ve Ordu illerinde bulunmaktadır
Çay Bitkisinin Yetiştirilebildiği Yükseltiler (Denizden)
Dünya üzerinde çay kültürünün yapıldığı sahalar deniz
seviyesi ile 2200 – 2500 m yükseklikler arasında bulunmaktadır. İran’da ise deniz seviyesinin dahi altında çaylıklar bulunduğu bildirilmektedir. Tropik bölgelerde en
uygun dikim alanları denizden 800-1800 m bazı yerlerde ise 2000 m yüksekliklerde bulunmaktadır. Ilıman
bölgelerde ise, yükseklerde don tehlikesi olduğundan
çay daha çok deniz seviyesine yakın yerlerde üretilir.
Hindistan’daki toplam çay alanlarının % 80’i Kuzey
Hindistan’dadır. Kuzeydoğu Hindistan’daki toplam
çaylıkların % 75’i deniz seviyesine yakın düzlüklerde
olup, sadece % 10’u 300 m'den daha yükseklerde
bulunmaktadır Kuzey Hindistan’ın Darjeeling bölgesinde, Himalaya eteklerindeki çaylıklar 1000-2500 m
yüksekliklerde bulunmaktadır. Dünyanın en çok beğe31
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nilen çayları bu bölgelerden elde edilmektedir. Güney
Hindistan’ın High Range bölgesindeki Nilgiris’te, 2500
m yüksekliklerde çaylıkların bulunmaktadır.
Japonya ve Çin’de denizden 1000 m, Jawa’da 10001600 m, Uganda’da ise 1000-1680 m yüksekliklerde
başarı ile çay yetiştirilmektedir. Nepal’daki çay alanlarının bir kısmı deniz seviyesindeki düzlüklerde yer alırken, diğer kısmı 1000 ila 2000 m yükseklerde bulunmaktadır Formoza’daki çaylıklar denizden 200-300 m,
Sumatra ve Gine’dekiler ise yalnız 500 m yüksekliklerdedir.
Seylan’daki çay sahalarının % 25-28’i deniz seviyesi ile
600 m, % 38-42’si 600-1200 m, yükseklikler arasında,
% 32-37’sı ise 1200 m den daha yükseklikler arasındadır. Kenya’da 2500 m yüksekliklerde de çaylıklar bulunmaktadır.
Türkiye’deki çaylıklar en fazla 1000 m yüksekliğe kadar yayılmaktadır. Klon fidanlarla yapılan denemede,
çay bitkisinin deniz seviyesi ile 450 – 500 m rakımlara
kadar iyi gelişebildiği, daha yüksek rakımlarda ise gelişmenin gerilediği bildirilmektedir.
Çay Bitkisinin İklim İstekleri
Güneşleme ve Gölgeleme
Çay bitkisi doğal olarak orman altı bitkisi olup yoğun
ışık ve yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz Parlak güneş
ışınlarının doğrudan çay bitkisine gelmesi kimi zaman
zararlı olabilmektedir. Sürekli yağan bir yağmurdan
sonra bulutlar arasından kesintili ışınların gelmesi daha
yararlıdır. Güney Afrika’da yapılan çalışmalarda; kurak
dönemdeki sıcak zamanlarda güneşli bakılardaki çay
ocaklarının gelişmesi baskı altında olup özel bakımı gerektirdiği ve güneşli bakılardaki çay ocaklarına ait sürgünlerin boğum aralarının gölgeli bakılardakilere göre
% 9 daha kısa olduğu saptanmıştır.
Hava sıcaklığının 30°C’yi nadiren aştığı bölgelerde
gölgeleme gereksiz olup çay verimini düşürür. Gölgelemenin soğuğa karşı koruyucu etkisi nedeniyle, kışın
gölgelenen çaylarda fotosentezin arttığı, buna karşın
yazın yapılan gölgelemenin ise fotosentezi azalttığı
saptanmıştır.
Gün Uzunluğu
Yer küresinde enlem derecesi büyüdükçe ışınlanma
şiddeti azalır. Odunsu bitkilerde fotoperyot, tomurcuk
dormansisini (durgunluğunu) ve sürgün gelişimini etkiler.
Çay bitkisi, Dünya üzerinde 9.4’den 15 saate kadar
değişen farklı gün uzunluklarına sahip geniş bir tropikal
sıcaklık zonunda gelişebilmektedir. Ekvator bölgesinde, mevsimsel farklılıkların çayın gelişmesi üzerine olan
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etkisi hissedilmeyecek düzeyde iken, Ekvator’dan
uzaklaştıkça kışın toplanan ürün miktarında azalma olmaktadır
Sıcaklık
Çay bitkisi -15°C de donar, 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise yanarak kavrulur. Minimum sıcaklığın sık
sık 0°C’nin, ortalama sıcaklığınsa 13°C’nin aşağısına
indiği yerlerde ekonomik çay tarımı yapılması güçtür
Gürcistan Türkiye, Çin, Japonya, Darjeeling gibi Dünya çay alanlarının en kuzeyinde kalan kesimlerde ara
sıra kar yağmakta ve sıcaklık donma noktasının altına
düşmekte; ancak bu durum uzun sürmediğinden çay
bitkisi yaşamını sürdürebilmektedir. Genellikle sıcaklığın
13°C’nin altına düşmesi ve 30°C’nin üzerine çıkması
büyümeyi kesintiye uğratmakta ve zarar görmesine neden olmaktadır.
Çay sürgünlerinin gelişmesi için gerekli minimum sıcaklığın 13-14°C, en uygun sıcaklığın ise 18-30°C’ler
arası olup, 21°C’nin altında ve 36°C’nin üzerinde sıcaklığa sahip gün sayısı ile verim arasında negatif ilişki
bulunmuştur.

Açık havada atmosfer sıcaklığı 30-32°C iken yaprak sıcaklığının 40-45°C ye eriştiği, yatay pozisyonlu
yaprakların, dik olanlardan 2-4°C daha sıcak olduğu,
35°C sıcaklıkta fotosentezin hızla azaldığı 39-42°C’de
durduğu, buna karşın solunumun 48°C bile sürdüğü
saptanmıştır.
Rize’ye ait meteorolojik değerlere göre Aralık, Ocak,
Şubat ve Mart aylarında ortalama sıcaklık 10°C’nin altında seyreder. bu dönemde çay bitkisinin dinlenmeye
girdiği, kısa sürelide olsa sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü ve bunun da çay bitkisi için istenmeyen bir durum
olduğunu bildirmektedir.
Sürgün gelişme hızının soğuk mevsimde azalma nedeni büyük olasılıkla düşük gece sıcaklığıdır (10°C).
Soğuk mevsim içinde, ılık gecelerin hüküm sürdüğü
dönemlerde, sürgün gelişme hızı sıcak yağışlı mevsim
seviyesine çıkabilmektedir.
Yağış
Genellikle yıllık 1800 mm, aylık ile 150 mm yağış alan
çay alanlarında verimde sürekliliğin sağlandığı, yıllık yağışın 1150 mm den daha az olduğu yerlerde sulama
yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.
Ülkemiz koşullarında çay bitkisinin normal gelişmesi
için yıllık minimum yağışın 2000 mm olması ve aylara
düzenli dağılması gerektiği bildirilmektedir.
Seylan’da yapılan çalışmada; çayın hasadından önceki
2-3 ay boyunca yağan yağmurla, verim arasında oldukça yüksek pozitif ilgileşim bulmuştur. Hindistan’da
sıcak mevsimde ortalama 180 mm den daha fazla yağış ve yükselen hava sıcaklığının erkenci ve ana ürünü
artırdığı bildirilmektedir.
Doğu Karadeniz Bölgesinde ortalama aylık yağışın

100-350 mm arasında değiştiği Rize’de meteorolojik
parametre sonuçlarının ortalamasına göre; en az yağış
Nisan ve Mayıs aylarında, en fazla yağış ise Ekim ve
Kasım aylarında gerçekleşmektedir. Türkiye’deki çay
bölgesinde, kıyıdan içe doğru yağışın azaldığı, çayın
gelişmesi için gerekli olan yıllık 1500 mm’nin üzerindeki yağışı Yeniay yöresinin Doğusundaki kıyı kesiminin
(ekonomik gelişme bölgesi) aldığı bildirilmektedir.
Bağıl Nem ve Rüzgâr
Çay sürgünlerindeki su potansiyeli ve fotosentez ile
atmosferdeki nem açığı arasında doğrusal ilişki saptamışlardır. Çay sürgünlerindeki su potansiyeli topraktaki su miktarından çok, havadaki nem açığı ile ilişkilidir.
Havanın nem açığının, transpirasyonu artırarak transpirasyon nispetini (yıllık ürün /transpirasyonla su kaybı)
azalttığı, fotosentezin aynı oranda artmadığı saptanmıştır.
Doğu Karadeniz bölgesinde çay bitkisinin iyi gelişmesi
ve bol ürün verebilmesi için yıllık ortalama bağıl nemin
en az % 70 olması gerektiğini bildirilmektedir. Uzun yıllar ortalamasında ise Doğu Karadeniz Bölgesinde çay
bitkisinin yeşerme döneminde bağıl nemin % 77 civarında olduğu bildirilmektedir.
Rüzgâr, yağmur bulutlarının hareketini sağlayarak
olumlu ve olumsuz etki yapması yanında evaporasyonu da doğrudan etkiler. Rüzgâr transpirasyonu artıran ana etkendir. Kurutucu etkisi nedeniyle yazın ilk
dönemlerinde esen sıcak ve kuru, kışın ise dondurucu
rüzgârlar çay için zararlıdır.
Çay Bitkisinin Toprak İstekleri
Çay toprakları köken ve oluşumları açısından oldukça
değişiktir. Çay bitkisi çoğunluk volkanik kökenli veya
granit, liparit ve az veya çok lateritik yönde ayrışmış
kayalardan oluşan topraklarda yetişir. Türkiye’de çay
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tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, büyük toprak grupları içinde bölge topraklarının % 64’ünü kaplayan grikahverengi ve özellikle sarı-kırmızı podzolik topraklar
üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Çay bitkisi, kumdan kile değin değişen farklı yapıdaki
topraklarda yetişebilir. Çay da diğer bitkiler gibi drenajı
iyi olan, derin ve bitki besin maddelerince yeterli topraklarda gelişebilmektedir. Bu özellik tiplerde farklılık
göstermekle birlikte, özellikle Çin çayları, dik yamaçlardaki yoksul topraklarda öteki çay çeşitlerine göre daha
iyi gelişme göstermektedir.
Köklerin serbestçe büyüyeceği derinlik en az 2 m olmalı, toprağın en az 90 cm derinlikteki kısmı su ile
doygun durumda bulunmamalıdır.
Hafif topraklar (kumlu), ağır (killi) olanlara göre çay bitkisinin iyi gelişmesi için daha uygundur. Çay bitkisi kalsiyum sevmeyen bir bitkidir. Genellikle aktif kirecin iz
miktarda bulunduğu topraklarda iyi gelişir. Bu yüzden
çay bitkisi, gelişme ortamının asit tepkimeli olmasını ister. Çayın en uygun gelişme göstereceği pH sınırları;
4.5-6’dır.
Çay bitkisi asit toprakları sevmesine karşın, aşırı pH
düşüşünden olumsuz etkilenir. pH’daki düşüşün, asit
karakterli amonyum sülfat gübresinin aşırı dozda ve tek
yönlü kullanılmasından kaynaklandığı bildirilmektedirler.
Topraktaki amonyum, potasyum ilişkisi çok önemlidir.
Doğu Karadeniz çay toprakları üzerinde yürütülen çalışmada, amonyum formundaki azotlu gübrelerin özellikle amonyum sülfatın topraktaki elverişli potasyumu
yıkayarak uzaklaştırdığı tespit edilmiştir. Çay bitkisinde
potasyum miktarca azottan sonra gelir ve bitki beslenmesindeki önemi büyüktür.
Aşırı asit koşullarda topraktaki fosforun, fiksasyona uğradığı bildirilmektedir.
Çay yetiştiren ülkeler kendileri için en uygun gübre
kombinasyonunu tespit için çalışmalar yapmaktadırlar. Nepal’da 20:10:10 (N:P:K) gübre kombinasyonu
kullanılmaktadır Kenya’da 1979 yılına kadar 25:5:5:5
(N:P:K:S) gübresi kullanıldığı fakat bu tarihten sonra
gübrenin 20:10:10 (N:P:K) olarak değiştirildiği bildirilmektedir.
Doğu Karadeniz Bölgesindeki çay plantasyonlarında
ise 1992 yılına kadar amonyum sülfat gübresi ve 3-4
yılda bir kompoze (15:15:15) gübre uygulanmaktaydı.
1992 yılından bu yana ise, araştırma çalışmaları sonucu önerilen 25:5:10 (N:P:K) oranlı gübre kombinasyonu ağırlıklı olarak uygulanmaktadır.
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Çay Bitkisinin Üretim Tekniği
Çay bitkisi başlıca iki şekilde üretilir. Tohumla (generatif)
ve çelikle (vegatatif). Ülkemizdeki çaylıkların tamamına
yakını tohumla üretilmiştir. Çay bitkisinde çoğunlukla
görülen yabancı döllenme nedeniyle, geniş ölçüde oluşan melezleşme sonucu binlerce sayıda farklı tip ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, üretimde tohum yerine, iyi
nitelikli anaçlardan alınan çelik kullanılması daha uygun
görülmektedir.
Tohumla Üretim
Tohumun bol ve nitelikli ürün (sürgün) veren ocaklardan
alınması tercih edilmelidir. Tohumların yıllık olmasına
dikkat edilmeli, iri dolgun ve parlak olanlar seçilmelidir.
Seçilen tohumlar 24 saat suda bekletilir, suyun yüzeyine çıkanlar, çatlak ve delik olanlar çimlenme kabiliyeti
olmadığı için atılır. Dibe çöken yeterinde su emmiş olan
tohumlar ıslatılmış çuvallar arasında çatlayana kadar
bekletilir.
Çatlayan tohumlar doğrudan bahçeye ekilecekse, önceden hazırlanmış çukurlara mikropil yana gelecek şekilde üçer adet sacayağı şeklinde ekilir. Ekim derinliği
tohum büyüklüğünün 2-3 misli (3-4 cm) kadardır. Ekim
için en uygun zaman Kasım Aralık ya da yağışsız geçen
Ocak aylarıdır.
Çelikle Üretim
Çelikle üretim; anaç klon olarak belirlenen ocaklardan
alınan çeliklerle, uygun köklü fidan yetiştirilmesi olarak
tanımlanabilir. Çelikle üretilen çay fidanları anaç olarak
seçilen çay bitkisinin tüm özelliklerini gösterir. Bu nedenle çelikle üretim dünyada yaygın şekilde kullanılan
üretim şeklidir.
Çelikle üretimde anaç olarak kullanılacak çay bitkisinin seçimi büyük önem taşır. Çelik için bitki seçiminde,
üstün nitelikli, bol ürün veren, hastalık ve zararlılara dayanıklı, ortama uyum sağlaması iyi bitkiler anaç olarak
kullanılmalıdır. Anaç klon olarak belirlenen çay bitkisinde; yapraklar sık ve toplama tablası yüksek, dallanma
kabiliyeti fazla, körleşme az ve boğum araları uzunca
olmalıdır. Anaç bitkilerin, en az 8 yaşını doldurmuş,
normal şekilde budanmış ve budamadan sonra sayılan
özellikleri göstermiş olmaları dikkate alınmalıdır.
Seçilen iyi nitelikli anaç ocaklar Kasım- Aralık veya Mart
aylarında budanır. Budamadan sonra sürecek sürgünlerden ürün toplanmaz. Bu sürgünler Temmuzun yarısı
ile Ağustosun ilk haftasına kadar çelik alınacak bir gövdeye sahip olurlar. En ideal çelik zamanı bu dönemdir.
Çay kalemi, sürgün gövdesi büküldüğü zaman yay gibi
esneklik gösteren, gövde rengi orta kısımlarda açık
kahve-sarı renk almış, yaprak araları en az 3 cm mesafeye erişmiş senelik sürgünlerdir. Çay çeliği, çay ka-

lemlerinin uçtaki yeşil gövdeli otsu kısımla, alttaki fazla
sertleşmiş, kalınlaşmış kısımlar atıldıktan sonra geride
kalan dal parçasının bir yaprak bir boğum arası almak
üzere kesilmesiyle elde edilen bölümleridir.
Çay çeliğinden fidan üretimi, çelik yastıklarında ya da
çelik tavalarında yapılabileceği gibi, naylon torbalarda
ve plastik tünelde de yapılabilir.
Baharda çelikler sürmeye başlar. Bu süreçte yapılacak
işlem sulama ve ot almadır. Çeliklerin boyları 30-70 cm
olunca söküme hazırdır. Tarlaya dikim ise Kasım ve
Aralık ya da ilkbaharda yapılabilir.
Çay Bitkisinin Bakımı
Çok yıllık olan çay bitkisinde sürdürülebilir, yüksek verimli ve nitelikli ürün elde etmek uygulanacak teknik
önlemlere bağlıdır. Yetişkin çaylıklarda verim ve kaliteyi
artırmada etkili olan faktörler budama, gübreleme, mücadele ve uygun hasat olarak sıralanabilir.
Budama
Çay bitkisi doğada gelişmeye bırakıldığında ağaç şekline dönüşür. Böyle bir durumda yaprak hasadı güçleştiği gibi, sürgün verimi de düşer. Bu nedenle Çay
bitkisine; istenen şekil ve düzeyin verilmesi, gelişmenin
sürdürülebilirliği yanı sıra verim ve kalitenin artırılabilmesi için gelişememiş ve hastalıklı dalların kesilip atılması
işlemidir.
Budamanın sağladığı yararları şöyle özetleyebiliriz.
Rahatça toplama yapacağımız düzgün bir hasat
tablası oluşur.
Çalılaşarak verimden düşen çay ocakları budama
ile güçlenir ve sürgün verimi artar.
Genç yaprak sayısını artırarak, tomurcuklu sürgünleri çoğaltır ve kör sürgünleri azaltır.
Güçlü filiz ve sürgünler uzun süre tazeliğini koruyacağı için hasat süresi uzar, uyku dönemi kısalır ve
ürün daha kaliteli olur.
Hastalıklı ve kurumuş dallar ocaklardan temizlenir.
Çay bahçesi dışında uygun yerde yakılır.
Çay bitkisinin budama artıkları (sağlıklı bitkilerde)
sıra aralarına serilerek toprağın fiziki yapısı iyileştirilir
ve bitki besin maddelerince zenginleştirilir.
Budama için en uygun zaman, çay bitkisinin, yaşamsal
faaliyetlerini en aza indirerek uykuya girdiği kış dönemidir. Ancak kış dönemi içinde soğuk ve donların dışında
kalan zaman yani, Kasım-Aralık veya Şubat-Mart ayları
budama için en uygunudur. Su yürüme zamanı yapılan
budama ile dallardaki gıda maddeleri bitki tarafından
ürüne dönüştürülmeden atılarak emek ve gübrenin
heba olmasına neden olur.

Budamalar arasındaki zaman aralığını; çaylığın bulunduğu yerin denizden yüksekliği ve uzaklığı, soğuk
rüzgârlara kapalı ya da açık oluşu, arazinin eğimi ve
bakısı, toprağın ve çay bitkisinin tip özellikleri ile uygulanan kültürel önlemler etkilemektedir. Ülkemiz çay
plantasyonlarında bu süre 3-7 yıl arasında değişmektedir.
Gübreleme
Bitkiler, gelişip büyümesi ve ürün vermesi için ihtiyaç
duyduğu besin maddelerini topraktan kökleri ile alır.
Bitki tarafından topraktan sömürülen besin maddeleri
hasat edilen ürünle kaldırılarak, yağışlarla topraktan yıkanarak ve buharlaşarak ortamdan uzaklaşır.
Topraktan kaybolan bitki besin maddelerinin bitki
için yeterli duruma getirilmesi işlemine gübreleme bu
amaçla kullanılan maddelere ile gübre denir.
Çay bahçelerine uygulanan gübreleri iki ana başlıkta
toplayabiliriz.
a) Doğal Gübreler:
Çiftlik gübresi ve yeşil gübreler bu gruba girmektedir.
Toprağın fiziksel yapısına olumlu etkisi, makro ve mikro
bitki besin elementleri kaynağı olması nedeni ile çiftlik
(ahır) gübresi doğal gübre kaynakları içerisinde çaylıkların gübrelenmesinde önemli yer tutmaktadır.
Çiftlik gübresi içerdiği çok çeşitli bitki besin elementleri
ile toprağı zenginleştirmesi yanında yağmur sularının
toprak yüzeyinden akmasına, buharlaşmasına ve verimli toprağın taşınıp götürülmesine engel olur. Toprağın fiziksel yapısını iyileştirip, su tutma kapasitesini ve
havalanmasını artırarak çay bitkisinin beslenip sağlıklı
gelişebileceği ortamı oluşturur.
Yeşil gübreleri oluşturan yabancı ot ve budama artıkları
ile topraktan sömürülen besin maddeleri tekrar toprağa döndürüldüğü gibi aynı zamanda toprağın fiziksel
yapısı da iyileştirilmiş olur. Çaylıkların bitki artıkları ile örtülmesi (malçlama), özellikle meyilli arazilerde kurulmuş
çaylıklarda toprak ve su korunmasında etkili olur.
b) Kimyasal Gübreler
Ürünle kaldırılarak veya yağışlarla yıkanarak kaybolan
bitki besin maddelerinin açığı öncelikle doğal gübrelerle (çiftlik gübresi, yabancı otlar, budama artıkları) giderilmeye çalışılmalıdır. Kimyevi gübreler doğal gübrelerle
tamamlanamayıp eksik kalan bitki besin maddesi açığını kapama amacıyla uygulanır.
Kimyevi gübreler pahalılığı yanı sıra toprağa ve çevreye
verdiği zararlardan dolayı dikkatli ve gereği kadar kullanılmalıdır.
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Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemiz koşullarında çay
bitkisinin kimyasal gübrelenmesinde 25:5:10 oranlarında N:P:K bileşiminde “özel çay gübresi” olarak adlandırılan kompoze gübrenin verilmesi uygun bulunmuştur.
Çay bahçelerimize gübre uygulanmadan önce kesilen
yabancı otlar, budama ve çırpma artıkları parçalanarak çay ocaklarının altına düzgün bir şekilde serilmeli
ve yağmur suyu kanalları temizlenmelidir. Ahır gübresi
budanmış ocakların izdüşümüne çepeçevre düzgün
bir şekilde yayılır ve yüzeysel çapa ile toprağa karıştırılır.
Kimyasal gübreler çay bahçesinde sıra aralarına düzgün bir şekilde yayılır. Bu gübrelerin avuçla kök boğazına bırakılması, tohum eker gibi serpilmesi ve yapraklar
üzerinde kalan gübrelerin sopalarla dövülerek silinmesi
çay bitkisinin tomurcuk, yaprak ve dalcıklarının zarar
görmesine neden olan hatalı uygulamalardır.
Hasat
Yaş çay ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin
ucundan itibaren, tepe tomurcuğu ve tepe tomurcuğunu takip eden birinci ve ikinci yapraktan müteşekkil,
körpe, taze ve lif vermeyen, kaliteli kuru çay üretimine
elverişli nitelikteki filizden ibarettir. Sap ve ayası tam teşekkül etmemiş yaprakçık da tomurcuk sayılır. Budan-
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mış ve bakımlı çaylıklardan hasat edilen ve kırıldıklarında lif vermeyen üçüncü yaprak ile körpe, taze, tek veya
çift yapraklı kör filizler de ürün kabul edilir.
Hasatta, tepe tomurcuğu ve onu takip eden birinci
ve ikinci yapraktan oluşan taze filizlerin ürün olarak
istenmesinin temel nedeni, çayın kalitesini etkileyen
unsurlar olan kafein ve polifenol kapsamlarının yüksek
olmasının yanında, işleme için fiziksel yapılarının da çok
uygun bulunmasıdır.
Çay bitkisinde hasat işlemi diğer ürünlerden farklı olarak uzun bir dönemi kapsar. Ülkemiz şartlarında çay
hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak, yeşerme devresi
olan Mayıs ayı başında başlayıp, Ekim ayında sona ermektedir. Hasat, çay bitkisinin yeşerme devresi içindeki sürgün dönemleri itibariyle yapılmaktadır.
Genelde uzun süren yeşerme devrelerinde fazla sayıda sürgün dönemi oluşturduğu uyku dönemlerinin
kısa sürdüğü, buna karşın kısa süreli yeşerme yıllarında (özellikle üç sürgün devresinin oluştuğu) banjhi dönemlerinin göreceli olarak uzadığı görülür. Yeşerme ve
sürgün dönemlerinin süresine yıllık iklim gidişinin büyük
etkisi olduğu görülmüştür.

Çay alkolsüz içecekler arasında en çok tercih edilenlerden birisi olup, sudan sonra en popüleridir.
Farklı üretim tekniklerine bağlı olarak Camellia sinensis yapraklarından 300’den fazla çay üretim metodu
vardır. Genel olarak 3’e ayrılırlar. Yeşil çay (fermente olmamış), oolong çay (yarı fermente) ve siyah çay
(fermente)’dır. Dünya üzerindeki çay üretiminin büyük
çoğunluğu siyah çaydır ve üretimin % 78’ini oluşturur. Yeşil çay, temelde Çin ve Japonya’da tüketilmekte olup üretimin % 20’sini oluştururken oolong
çay ve benzeri yarı fermente çaylarda % 2’sini oluşturur (1). Çay, çok yıllık bir bitki olup, ömrü 100 yıl
kadardır. Bütün yıl yeşil kalabilen, yaprakları küçük ve
sık, 1-2 metre yükselebilen özelliklere sahiptir. Çay
bitkisinin ürünü ekolojik şartlarla belirlenen sürgün dönemlerinde elde edilir (2).
Yaş çay ürünü, Theaceae familyasının Camellia sinensis (Thea sinensis L.) türüne giren kültür bitkileri üzerindeki genç sürgünlerin ucunda gelişen tepe tomurcuğu
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ile bu tomurcuğun altındaki taze ve körpe, birinci ve
ikinci yapraklardan oluşan, lif vermeyen ve usulüne uygun toplanan filizlerdir. Bu iki tam yaprak ve bir tepe tomurcuğundan oluşan çay sürgününe iki buçuk yaprak
denir (3). Bu kısmın altındaki yaprakların alınmaması
gerektiği halde üçüncü, dördüncü, beşinci yaprak dahil
toplanabilmektedir.
Türkiye’de çay (Cammelia Sinensis) üretimi 1924’de
bağlamıştır; Özellikle 1939 yılından sonra hızlanan üretim sonucunda, giderek ekonomik değer açısından
önemli ürünlerimizden birisi olmuştur. 1963 yılına dek
çay ithal eden Türkiye, günümüzde çay ihraç eden bir
ülke statüsünü kazanmıştır (4). Çayın niteliği, fiziksel,
kimyasal ve biyokimyasal kapsamı ile ilgilidir. Bu niteliği
etkileyen faktörler çayın genetik yapısı; iklim koşulları
ve toprak gibi çevresel etmenler; hasat budama, gübreleme ve gölgeleme gibi kültürel etmenler; işleme öncesi taşıma koşulları, işleme yöntemleri ve depolama
koşullarıdır. Kültürel etmenler arasında hasatın ayrı bir
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ÇAY-ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Siyah Çay
Üretim Teknolojileri

önemi vardır. Dikkat edilmesi gereken kural çayın işlenmesine uygun taze ve
körpe yapraklarla tomurcuğun hasat edilmesidir, çünkü genç yapraklardan
işlenen çay nitelikli, yaşlı yapraklardan işlenen çay ise niteliksiz olmaktadır (5).
Siyah Çay İşleme Teknolojisi
Uygun şekilde hasat edilmiş taze çay sürgünlerinin siyah çaya işlenmesinde
dünyada belli başlı iki yöntem vardır.Bunlar :
 Orthodox
 CTC ( Cut, Tear&Curl )’dir.
Orthodox İmalat Yöntemi
Siyah çayın işlenmesinde orthodox imalatı en yaygın şekilde uygulanan bir
yöntemdir. Dünyada toplam siyah çayın % 54’ü orthodox yöntemine göre
üretilmektedir. Modern yöntemler olarak tanımlanan ve günümüzde siyah çay
üretiminde kullanılan sistemler, temelde ortadox yönteminin belirli esaslara
göre değiştirilmesi ile geliştirilmiştir. Siyah çay üretiminde klasik bir yöntem
olarak tanımlanan orthodox yöntemi ise gelişen teknolojiden yararlanarak işleme süresini kısaltacak, işçiliği azaltacak, üretimi artıracak, maliyeti düşürecek biçimde değiştirilmiş ve günümüz koşullarına uyarlanmıştır. Kıvırma esaslı
bir üretim şeklidir.
Orthodox imalatta üretim aşamaları şu şekilde sıralanabilir:
Soldurma İşlemi: Uygun şekilde hasat edilen taze çay yaprağının ağırlıkça
% 75- 80’ini oluşturan suyun, uygun sıcaklıkta, kontrollü veya normal atmosfer şartlarında % 60- 65 seviyesine kadar indirgenmesi işlemine soldurma
adı verilir. Çay imalatında en önemli proseslerden biridir. Solma esnasında
başlıca şu kimyasal değişiklikler olur:
1. Yaprağın yapısındaki makro moleküllerin parçalanması ile karbon dioksit
ve su açığa çıkar.
2. Enzim aktivitesi artar.
3. Proteinlerin amino asitlere kısmi parçalanması ile aroma maddelerinin ön
maddeleri oluşur.
4. Çimensi ve çiçeksi aromayı oluşturan uçucu aroma bileşenleri ortaya çıkar.
5. Klorofil miktarı azalır.
6. Çay deminin dolgunluğuna, canlılığına katkıda bulunan kafein miktarı artar.
Soldurma Yöntemleri:
Uygun şekilde hasat edilen çay yapraklarının soldurulması genel olarak iki
şekilde yapılabilir:
 Doğal Şartlarda Soldurma,
 Kontrollü Şartlarda Soldurma.
İster doğal yolla, isterse kontrollü şartlarda olsun soldurma işlemi yaprağın
tipine, yaprağın durumuna (ıslak ve kuru oluşu, zedelenmiş olup olmaması, vs), toplama standardına, serme kalınlığına, solmayı sağlayacak havanın
sıcaklığına ve nem içeriğine, soldurma süresine bağlı olarak değişir. Genel
olarak hasat edilen yaprakta başlayan soldurma işlemi 14-20 saat sürerken
sıcaklık 32°C’yi geçmemelidir. Doğal yollarla yapılan soldurmada yapraklar
kerevetlere m²’ye 500-600 gram kadar serilerek soldurmaya bırakılır. Ancak
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bu yöntem hem zaman alıcı olduğundan hem de homojen ve sürekli solmuş yaprak temini mümkün olmadığından günümüzde yerini kontrollü şartlarda mekanize yöntemler ile soldurmaya bırakmıştır. Kontrollü şartlarda soldurma işlemi için tünel tipi soldurma makineleri, döner silindir kazan şeklindeki soldurma makineleri,
sabit traﬂar ve kontinü traﬂar kullanılır.
Kıvırma İşlemi: Orthodox imalat yönteminde en belirleyici işlemlerden biri kıvırma işlemidir. Solmuş çay
yapraklarında hücre zarının parçalanması ve yaprakların kıvrılmasını sağlayan bu işlem kıvırma makinelerinde
gerçekleştirilir.
Kıvırma işleminin yapılış sebepleri şunlardır:
 Hücre zarı ve hücre duvarlarını parçalayarak hücre
özsuyunu açığa çıkarmak,
 Yaprak hücresi özsuyunun hava ile temasını sağlayarak oksidasyon işlemini başlatmak,
 Solmuş yapraklara arzu edilen kıvrımı ve görünümü
kazandırmak,
 Kıvrılmayan büyük parçaları, daha küçük parçalara
ayırmak ve bu şekilde homojen bir görünüm elde
edilmesine yardımcı olmaktır.
Orthodox imalatta kullanılan kıvırma makineleri düz kıvırma, presli kıvırma ve göbekli kıvırma adlarını alır. Düz
kıvırma makinelerinde yaprak kitlesi kendi ağırlığının
etkisi ile kıvrılırken, presli ve göbekli kıvırmalarda düz
kıvırmada kıvrılamamış kaba çaylara belli bir basınç
uygulanarak cebri kıvırma ve parçalanma sağlanır.
Yaş Çay Kalburlama İşlemi: Kıvırma esnasında
yaprak kitlesinin tablaya ve kazan cidarlarına sürtünmesi sonucu sıcaklığı yükselir. Aynı zamanda yaprakta devam eden oksidasyon sebebi ile de bir miktar ısı
açığa çıkar. Bunun yanı sıra kıvırma esnasında yer yer
topaklar meydana gelir. Hem topakların parçalanması,
hem de ısınmış yaprakların soğutulması için yaş çay
kalburlarından geçirilmesi gerekir. Bu sebeple kalburlama işlemi yapılır.
Oksidasyon İşlemi: Uzun yıllar fermantasyon işlemi
diye adlandırılmış olan bu işlem, aslında çay yaprağında bulunan polifenollerin oksijenli ortamda ve oksidasyon enzimleri vasıtasıyla yükseltgenmesi işlemidir.
Çay yaprağında bulunan ve oksidasyon reaksiyonunu
katalizleyerek karakteristik siyah çay aromasının oluşumunu sağlayan iki önemli enzim grubu polifenol
oksidaz (PPO) ve peroksidaz (PO)’ dır. Oksidasyon reaksiyonunun arzulanan düzeyde gerçekleşebilmesi için

sıcaklık ve bağıl nemin, enzim aktivitesini maksimum
düzeye çıkaracak şekilde ayarlanması ve bu seviyede
tutulması gerekir.
Çay yapraklarında altı farklı kateşin çeşidi bulunmaktadır. Kateşinler polifenol oksidaz katalizörlüğünde Orthoquinone adı verilen ve son derece reaktif olan ara
bileşenlere dönüşürler. Bunlar da çifter çifter birleşerek
daha büyük molekül yapısına sahip Theaﬂavin (TF)’ leri
oluştururlar.Böylece altı farklı TF oluşur.Bunlar:







EGC + EC
EGCG + ECG
EGCG + EC
EGC + ECG
GC + C
GC + EC

-------------

Theaﬂavin
Theaﬂavin – 3’-3’- digallate
Theaﬂavin -3 –monogallate
Theaﬂavin -3’ –monogallate
Neotheaﬂavin
Isotheaﬂavin ‘dir.

Theaﬂavinler (TF) çözelti halinde iken parlak portakal
kırmızısı bir renk gösterirler. Çay deminin niteliği üzerinde olduğu kadar parlaklığı üzerinde de önemli etkiye
sahiptir. Bunlar içerisinde theaﬂavin monogallatlar diğerlerine göre daha parlak ve daha buruk tada sahiptir.
Therubigin (TR)’ler ise hem kateşinlerin peroksidaz enzimi katalizörlüğünde oksidasyonu ile hem de
TF’lerden oluşurlar. TR’lerin karmaşık olan kimyası tam
olarak tesbit edilememiştir. AncakTF ve TR kombinasyonunun doğru şekilde oluşması ile çay deminin parlaklık, dolgunluk ve renk değerleri oluşur.
Oksidasyonu Etkileyen Etmenler
Çayın oksidasyonuna etki eden etmenlerin başlıcaları
oksidasyon süresi, sıcaklık, solma derecesi, çay yapraklarının serilme kalınlığı, O2 konsantrasyonu, oksidasyon odası koşulları ve diğer etmenlerdir.
 Oksidasyon Süresi: Ortadoks yöntemine göre
siyah çayın işlenmesinde kıvırma dahil oksidasyon
süresi genelde 3.5 ile 4 saat arasında değişir. Sürenin gereğinden fazla uzunluğu ya da kısalığı olumsuz etkilere yol açar. Oksidasyon süresi uzadıkça
çay deminin burukluğu ve parlaklığı üzerinde etki
yapan theaﬂavin (TF) kapsamı azalır. Buna karşın
çay deminin renk intensitesine etki yapan thearubigin (TR) kapsamı artar. İyi bir siyah çayda theaﬂavinlerin (TF), thearubiginlere (TR) oranı 1:10 dur (6).
 Oksidasyon Sıcaklığı: Genel olarak çayın oksidasyonu 24C0 ile 29C0 derece arasında değişen
sıcaklıklarda gerçekleşmektedir.
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 Solma Derecesi: Çay yapraklarının gereğinden
fazla soldurulması, oksidasyonu yavaşlatır. Az olan
solma ise kıvırma işleminde yaprak hücre özsuyunun akarak yitmesine sebep olur. Her iki durum da
oksidasyon reaksiyonlarını olumsuz etkiler.
 Oksijen(O2) Konsantrasyonu: Oksidasyon reaksiyonları süresince çay yaprağı parçacıklarının hava
ile iyi bir şekilde teması sağlanmalıdır. Polifonellerin,
polifenol oksidaz enzime ile yükseltgenmesi ve TF
oluşumu için bol miktarda oksijen (O2) gereksinimi
vardır.
 Çay Yapraklarının Serilme Kalınlığı: Oksidasyon işleminin başarısı soldurulmuş ve kıvrılmış yaprağın serme kalınlığı ile yakından ilgilidir. Zira bu
işlem esnasında yaprakların gereğinden ince serilmesi, oksidasyon esnasında oluşan sıcaklığın kaybolmasına, serme kalınlığının artması ise sıcaklığın
istenenden fazla olmasına ve yaprakların arasından
yeterli oksijen geçememesine dolayısıyla her iki durumda da yeterli oksidasyon elde edilememesine
sebep olur. Buna göre serme kalınlığının 5-7.5 cm
arasında olması uygun olur.
 Oksidasyon Odası ve Koşulları: Oksidasyon
odasının sıcaklığı 27C0 dereceyi geçmemelidir. Yaprağa verilen 24-29oC derece arasındaki sıcak havanın belli miktarlarda nemi içermesine dikkat edilir.
 Oksidasyonu Etkileyen Diğer Etmenler: Oksidasyona, yeşil çay yaprağının nitelikleri yanında uygulanan kültürel tedbirler ve coğrafi faktörlerde etki
eder. Çay yaprağının körpe veya kart oluşu, toplama standardı, çay ocağının budanma ve gübreleme durumu gelişme koşulları, toprağın yapısı, çay
yaprağının toplandığı bahçenin denizden yüksekliği
gibi etmenler oksidasyona doğrudan veya direk etki
eder. Soldurma ve kıvırma işlemlerinin iyi yapılıp yapılmaması da fermantasyona etki eder
Kurutma İşlemi: Kurutma işlemi, enzim aktivitesini
durdurarak oksidasyona engel olmak ve mamül çayın
kalitesini koruyabilmek için stabil bir ürün elde edebilmek amacıyla yapılır. Yaş çay yaprağının ağırlıkça
% 75-80’ini oluşturan su oranı soldurmada % 15-20
oranında, kurutmada da % 55-57 oranında azalarak
nihayi üründe % 3-4’e düşer.
Kurutma işleminin kalitesine etki eden etmenler, giriş
ve çıkış sıcaklığı, kurutma havasının debisi, dış hava sıcaklığı, kurutulacak çayın serme kalınlığı ve kurutmanın
süresidir.
40

Kurutma işleminde kullanılan havanın fırına giriş sıcaklığı 95-100°C ve fırın çıkış sıcaklığı 50-55°C arasında
olmalıdır. Kurutma havasının debisi, uzaklaştırılacak rutubet miktarına ve seçilecek kurutma süresi ve sıcaklığına göre değişir. Fırın içindeki çayın serme kalınlığı
azaldıkça kurutma kalitesi artar. Nihayi ürünün rutubeti
% 3-4 oluncaya kadar kurutma işlemine devam edilir.
Tasnif İşlemi:: Fırın çıkışı çaylar, homojen değildirler.
Değişik tanecik büyüklüğüne ve yoğunluğuna sahiptirler. Bunların belli şekilde tasnifi ve standardizasyonu
gereklidir. Bu amaçla fırın çıkışı çaylar tasnife tabi tutulur. Bu amaçla çaylar tasnif sisteminden geçirilerek belli
nevilere ayrılır ve tasnifte elenmeyen kaba çaylar kırıcılardan geçirilip kırılarak tekrar aynı tasnif sisteminden
geçirilir. Bu işlem sonucunda tanecik büyüklükleri aynı
fakat kalitesi daha düşük ikinci bir seri daha elde edilir.
Fırın çıkışı çaylar önce midilton eleklerinden, daha sonra ise pakka eleklerinden elenip en iyi kalitedeki belli
sınıf çaylar elde edilir. Kalan kaba çaylar ise kırıcılardan
geçirilerek tekrar aynı tasnif işlemine tabi tutulur.
Tablo 1: Orthodox Yöntemle Üretilen Kuru Çay Nevileri
ÇAY NEVİ

DERECESİ

TERMİNOLOJİ

FP

Flowery Pekoe
Fine Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe-1
Golden Flowery Orange Pekoe
Flowery Orange Pekoe
Orange Pekoe
Broken Orange Pekoe-1
Golden Flawory Broken Orange Pekoe
Broken Pekoe Souchang
Golden Broken Orange Pekoe
Flawory Broken Orange Pekoe
Broken Orange Pekoe
Golden Orange Fannings
Flawory Orange Fannings
Flawory Orange Pekoe Fannings
Orthodox Pekoe Dust
Orthodox Churamoni Dust
Broken Orange Pekoe Dust
Broken Orange Pekoe Fine Dust
Fine Dust

FTGFOP
Yaprak Çay

Broken
Grubu

Fannings
Grubu

Dust(Toz
Çay) Grubu

TGFOP
TGFOP-1
GFOP
FOP
OP
BOP-1
GFBOP
BPS
GBOP
FBOP
BOP
GOF
FOF
FOPF
OPD
OCD
BOPD
BOPFD
FD

Türkiye’de çay sektörünün öncüsü olan ÇAYKUR uzun
yılların gözlem, deneyim ve bilgi birikiminden yararlanarak Orthodox yöntemini modifiye ederek hem yeni teknolojiler eklemiş, hem de üretici, tüketici ve sektör için
uygun hale dönüştürmüştür. Çay fabrikalarında kullanılan makinelerin büyük bir bölümü koşullara uygun
şekilde değiştirilmiş ve ülkemizde üretilmiştir. Sonuç
olarak siyah çayın işlenmesinde bir ÇAYKUR yöntemi
oluşmuştur.

Çaykur yönteminin Orthodox yöntemden belli farkları
vardır. Bunlar:
 Soldurma sistemi kontinü sistemdir ve süre varyatörlerle ayarlanabilir. Ortalama solma süresi 6 saattir. Soldurma teknelerinin homojen şekilde karışmasını sağlayan karıştırıcılar her teknenin ilk 1/3’lük
mesafesine konmuştur.
 Rotervan kullanılarak sistem rahatlatılmıştır.
 Kıvırma makineleri kontrol panelinden kumanda
edilen bantlı sistemle yüklenmekte ve boşaltılmaktadır. Sadece kıvırma makinesinin boşaltılması için
boşaltma kapağı manuel olarak açılmaktadır.
 Oksidasyon, kontinü sistemle çalışan hareketli ve
delikli bandlardan oluşan ve ortam koşulları ayarlı
olan oksidasyon bölümlerinde gerçekleşmektedir.
 ÇAYKUR Yöntemi, diğer işlem basamakları yönünden Orthodox Yöntemin modifiye edilmiş şekli
olmakla birlikte, tasnif sistemi ve derecelendirmesi
CTC Yönteme benzerlik gösterir. ÇAYKUR Yöntemi, yanlızca 7 nevinin alındığı farklı bir tasnif sistemine sahiptir. Bu neviler aşağıdaki şekilde adlandırılır:
Tablo 2: ÇAYKUR Yöntemi ile Üretilen Kuru Çay Nevileri

ÇAY NEVİ
1
2
3
4
5
6
7

DERECESİ
İmalat kırığı
İmalat kırığı
İmalat kırığı
Kırmadan geçen
Kırmadan geçen
Kırmadan geçen
Toz Çay

TERMİNOLOJİ
Fannings (F)
Broken Orange Pekoe (BOP)
Broken Orange Pekoe (BOP)
Fannings 2 (F2)
Broken Orange Pekoe (BOP)
Broken Pekoe (BP)
Dust (D)

CTC İmalat Yöntemi
Bu yöntemle siyah çay üretimi, II.Dünya Savaşı yıllarında ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır. Kelime anlamı olarak
Kesme-Parçalama-Kıvırma anlamına gelen CuttingTearing-Curling kelimelerinin baş harﬂerinden esinlenerek adlandırılmış olan CTC yöntem ile elde edilen çay
daha ince olduğu ve az hacim kapladığı için II. Dünya
Savaşı yıllarında belli hacimdeki torba ve kutuların daha
çok çay alabilmesi amacıyla icat edilmiştir.
Orthodox yöntemden farklı olarak CTC yöntemle siyah
çay imalatında çaylar soldurma işleminden sonra kıvırma işlemi yerine CTC makinelerinden geçirilir. Ancak
CTC makinesine verilmeden önce solmuş yapraklar
güçlü mıknatıslara sahip yaş çay eleklerinden geçirilerek varsa içindeki metal parçacıklardan arındırılır. Daha
sonra ön hazırlık amacıyla Kıyma Makinesi ve Rotervan
kombinasyonundan geçirilerek CTC makinesini daha
verimli kullanabileceğimiz yeknesak bir ara ürün elde

edilir. Bu ürünün CTC’den geçmesi daha kolaydır ve
CTC’nin kapasitesi daha verimli kullanılabilir.
CTC makineleri ikili, üçlü veya dörtlü olmak üzere ardışık bir şekilde dizilmiş olarak kullanılırlar. Bu makinelerden çıkan homojen görünümlü ara ürün, Orthodox
çaylar gibi oksidasyon işlemine tabi tutulur. Ancak
homojen ve küçük olan parçacıklara oksijenin penetrasyonu daha kolay olacağından oksidasyon süresi
kısmen azalır. Kurutma işleminden sonra tasnif edilen
CTC yöntemle üretilen çaylar, farklı şekillerde derecelendirilir.
Tablo 3: CTC Yöntemle Üretilen Kuru Çay Nevileri
ÇAY NEVİ

DERECESİ
BP
BOP
Broken Grubu
BPS
OF
PF
Fannings Grubu
PF-1
PD
PD-1
CD
D
D-1
Dust (Toz Çay) Grubu RD
FD

TERMİNOLOJİ
Broken Pekoe
Broken Orange Pekoe
Broken Pekoe Souchang
Orange Fannings
Pekoe Fannings
Pekoe Fannings-1
Pekoe Dust
Pekoe Dust-1
Churamoni Dust
Dust
Dust-1
Red Dust
Fine Dust
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ÇAYIN AROMASI

Siyah Çayın Aroması,
Lezzeti ve Oluşum Yolları
Aroma ve Lezzet Sözcüklerinden Ne Anlaşılmaktadır?
Tüketiciler bir gıdanın seçiminde, kabulünde ve hazırlanmasında onun aromasını temel kriter olarak alırlar, bunun arkasından
iki duyusal özellik olan görünüş ve tekstür gelir.
Gıda insanların rahat, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için verdikleri
mücadelede daima birinci sırada yer almıştır. İnsan yaşadığı sürece devamlı olarak gıda maddelerine ve suya muhtaçtır. Ancak
bu ihtiyacın gıda ve su olarak temini, bunların sadece yenmesi
ve içilmesinden ibaret değildir. Her insan, hoşa giden ve hoşa
gitmeyen alışkanlıkları arasında ayırım yapmak, kültürüne göre
yemek ve içmekten büyük zevk alır, başka bir ifade ile en hoşuna gideni seçer. İnsan, aromaları güzel olan birçok gıdanın
devamlı tüketimini arzular. Açlık çeken bir insan bile hoşa gitmeyen lezzet ve aromadaki bir gıdayı tüketmek istemez. Yani
yetersiz lezzet ve aroma bir gıdanın reddedilmesi için ana sebeptir.
Aroma, meyve-sebze ve baharatların doğal yapısında olabileceği gibi endüstriyel olarak üretilmiş gıdalara (şekerleme ürünleri, hazır yiyecekler, içecekler vb.) doğrudan da katılabilir.
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Aroma olgusunun genel kavramı, daha çok tek tek bileşenler anlamına gelir ve bu bileşenlerin işlevleri sonunda duyulan etkidir. Ancak bu algılama kişiden kişiye çok değişir. Bu nedenle aroma kelimesi tat, lezzet,
koku, rayiha ve parfüm sözcüklerinin hatalı kullanılması
sonucu basit bir tanımlama olmaktan çıkmış ve karmaşık bir durum almıştır. Aroma sözcüğündeki bu karışıklık sadece Türkçe’de olmayıp, İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Kuzey Avrupa ülkelerinin dillerinde de vardır.
Bugün aroma kelimesinin tanımı bunu yapan kişilere
bağlı olarak değişmekte ve herkes kendine göre bir
tanımlama yapmaktadır. Bu şekliyle yapılan tanımlar
hem eksik ve hem de hatalı olmaktadır ki işte kargaşa
da buradan çıkmaktadır. Türkçede sıkça kullanılan iki
kelime vardır, bunlardan biri aroma diğeri ise lezzettir.
Aroma kelimesi, anlamları birbirinden faklı iki sözcükten oluşur. Bu kelimeler koku ve tattır. Koku, uçucu bileşenlerin doğrudan burunla algılanması, tat ise uçucu
olmayan bileşenlerin dil ile algılanmasıdır. Aroma, bu iki
kelime ile açıklanan duyusal algıların aynı anda ve birlikte algılanmasıdır. Lezzet ise daha geniş bir tanımlamayı
gerektirir. Yani lezzet tat, koku, sıcaklık, soğukluk, tekstür, yakıcılık, acılık, kekrelik, görünüş, ses, renk vb. birçok özelliği ağız ve burun boşluklarında aynı anda birlikte algılamaktır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.
İnsan, koku nedir kelimesinden ne anlaması gerektiğini bilmek isterse ‘sabunun güzel kokusunu’, aroma
kelimesinden ne anlaması gerektiğini bilmek isterse,
‘kahvenin aromasını’ hatırlamalı, düşünmeli ve bunun
tat-kokunun ortak etkisi sonucu olduğunu bilmelidir.
Lezzet, ağzın arka kısmı (yutak) yani dilin arka duvarı
ile burnun kıvrıntılı kemiklerinin ortaklaşa duyu sinirleri bölgesindeki işlevleri sonucu ortaya çıkan karmaşık
bir olaydır. Bu olaya, dilin tüm yüzeyinde bulunan ve
farklı duyuları ayırma gücüne sahip papillalar doğrudan
etki yapar. Dil üzerindeki papilla hücrelerinin dağılımı ve
ayırma gücü, ürün geliştirmede (mevcut bir aroma bileşiğini modifiye etmede) büyük önem taşır. Dört temel
tat duyusuna ek olarak beşinci tat duyusunun da teklif
edildiği, dolaysıyla beş temel tadın olduğu bilinmektedir. Bu temel tatlardan başka yardımcı tat oluşturanlarda vardır ki (trigeminal = somatosensorik) bunlar,
temel tat maddelerini bazı durumlarda tümü ile maskeler, bazen tamamen değiştirir veya modifiye eder. Bu
tatlardan bazıları sıcak, soğuk, büzücü (kekremsi) ve
benzeri tat duyularıdır.
Tat duyusu üzerine gıdanın yapısal kalitesi (viskozitesi, akışkanlığı, sertliği, kırılabilirliği, yapışkanlığı, direnci)
etkili olduğu gibi, kimyasal yapısı da tat olgusu üzeri-

ne ve duyunun şiddetli olmasına etki yapar. Örneğin
gıda maddesinde katı veya sıvı yağın bulunması, aroma maddesinin duyu organlarına doğru difüzyon hızını
etkilemesi gibi. Doğal aroma bileşenlerinin oluşumu ve
üretimi sırasında bazı uçucu bileşenler kayba uğrar. Bu
kayıplar, yeni bileşenlerin bulunması ve uygun olanların
kullanımıyla giderilir, örneğin etil vanilin, vanilya gibi.
Siyah Çayda Aroma ve Lezzet Nasıl Oluşuyor?
Çay bitkisi, morfolojik özellikleri farklı üç türe ayrılır.
Bunlar Çin çayı (Camellia thea sinensis), Assam çayı
(Camellia thea assamica) ve Kamboçya çayı (Camellia
thea cambodiensis) dır. Yeşil çay yaprağında bulunan
madde gruplarından bazıları, enzimler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, mineral maddeler, klorofil ve diğer pigmentler yanında, polifenoller, alkaloitler, azotlu
maddeler ve aromatik maddelerdir.
Çayın içecek olarak kullanılması onun hoş ve beğenilen
bir aromaya sahip oluşundandır. Siyah çay aromasının
önemli bir kısmını uçucu aromatik maddeler oluştururken, diğer bir kısmını da uçucu olmayan özellikteki bileşenler oluşturur. İnfüzyon olarak da bilinen çay demi
üzerine hoşa giden ve gitmeyen bileşenler vardır, bunlar uçucu özellikte olan maddelerdir.
Türkiye’de çay üretimi daha çok siyah çay adı altında
yapılmaktadır. Halbuki aynı temel işlemlerde bazı değişiklikler yapılarak farklı tipte çaylar da üretilebilmektedir. Bugün belli başlı üç tip çay üretilip tüketilmektedir.
Bunlar; siyah çay (fermente çay), oolong çay (yarı fermente çay) ve yeşil çay (fermente olmamış çay)’dır.
Çay, çay bitkisinin yaprak ve filizleri soldurma, kıvırma,
oksidasyon ve kurutma işleminden geçirildikten sonra,
içim kaliteleri farklı siyah çay elde edilir. Çayın aroması
hem içim özelliklerini etkiler, hem de çayın fiyatı üzerinde belirleyicidir.
Türkiye’de tüketilen çay Camellia sinensis türü olup,
taze veya depolanmış yaprakların işlenmesinden sonra
siyah çay elde edilir. Ancak bu işlem sonunda siyah
çayın karakteristik koku ve içim özelliği meydana gelir.
Hasat edilen yapraklardaki karotenoit, amino asit ve
ﬂavanol ön maddelerinden koku ve renk maddeleri oluşur. Bunun için yaprakların soldurulması gerekir.
Bundan sonra yapraklar kıyılır ve hücredeki oksidaz
enzimleri serbest hale geçerek ön maddeler ile temas
ederler. Bu durumdaki yapraklar serilir, yayılır ve fermentasyona bırakılır, bir kaç saat içinde fermentasyon
başlar, temel oksidasyonlar olur, sonuçta hoşa giden
koku, aroma ve renk meydana gelir.
Fermente yapraklar bu işlemlerden sonra 85oC’da
kurutulur (fırınlanır). Bu fırınlama işlemi ikinci derece43
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deki oksidasyonu sağlar, rutubet (su) miktarı azalır ve
tüm karakteristik koku ve renk oluşur. Koku ön maddelerinin oluştuğu ana ön maddeler amino asitler, karotenoitler (β-karoten dahil), lutein, neoksantin ve violaksantindir. Karotenoitlerin fermentasyonu sırasında
yapraklardaki karotenoit miktarı önemli miktarda azalır
ve β-karotenlerin temel oksidasyon ürünü olan β-iyonon
ve terpenoit karboniller meydana gelir. Fırınlama boyunca ikincil epoksidasyon oluşur ve dihidroaktinidiol, bir
epoksi iyonon ve iki trimetil yan zincirli siklohekzanonlar
meydana gelir. Çayda bulunan diğer karotenoit maddeler benzer oksidasyonlar ile α-iyonon, linalol, hidroksi ve
epoksi iyononlara dönüşür. Siyah çayın aroma bileşenlerinden 541 kadarı teşhis edilmiştir,. Bunların önemli
olanları limonen, fenil etil alkol, linalol, geraniol, trans-

liğini belirlemek için aroma bileşikleri iki grup altında
toplanır. Bunlardan grup I siyah çaya hoşa gitmeyen,
otsu, yavan bir tat verirken, grup II çaya hoş, beğenilen çiçeksi bir aroma verir. Bu bileşen grupları lezzet
indeksi başlığı altında açıklanmıştır.

2-hekzenal, fenil etil asetaldehit, α- ve β-iyonanlar, iso
valerik asit, benzoik asit, o-kresol, dimetil sülfür ve n-etil
formil pirol, benzil alkol, dihidroaktinidiol, cis-3-hekzenil
hekzanoat, cis-jasmon, linalol oksitler, metil salisilat, nerolidol, 1-terpineol, teaspiron, α-damaskon ile 18 adet
lakton ve esterlerdir. Siyah çayın aromasında kısa zincirli (5-7 karbon atomu) iki grup bileşen bulunur ki bunlar
arzu edilmeyen aldehit ve alkoller olup, lipit oksidasyonu
ürünüdürler. Aroma kalitesi, arzu edilenlerle arzu edilmeyen bileşenlerin rölatif miktarlarının tayini ile yapılır.

Bitkilerin çoğunda olduğu gibi, çay bitkisinde de lipitler
sırasıyla glikolipit, nötr lipit, fosfolipit şeklinde sıralanır.
Yaklaşık % 50 oranındaki glikolipit, genellikle galaktolipit fraksiyonunda bulunan temel yağ asitlerinden olan
linolenik asitçe zengin iken, nötr ve fosfolipitler oleik
ve linoleik asitlerce zengindir. Diğer bir ifade ile çayda
bulunan alifatik aldehitlerin ve alkollerin ön maddesi
bu doymamış yağ asitleridir.

Siyah çayın rengi, ﬂavanollerin kateşol oksidaz enzim
sistemi ile oksidasyonu sonunda meydana gelir. Buradaki temel reaksiyonlar yukarıda şematik olarak gösterilmiştir.
Çay üzerinde bugüne kadar yapılan araştırmalardan
anlaşıldığına göre siyah çay aromasına 470’den fazla
bileşen etkilidir. Aroma bileşiklerinin siyah çayda bulunan miktarları ile aromaya katkıları arasında her zaman
doğrusal bir ilişki yoktur. Ancak siyah çayın kalite özel44

Siyah çay aroması ve lezzeti konusunda yapılmış çok
sayıda araştırma vardır. Bu çalışmalara göre aromanın
oluşum mekanizması ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
Siyah çayda aromayı oluşturan uçucu bileşikler, farklı
kimyasal mekanizma ve reaksiyonlar sonucu oluşur.
Aroma bileşenlerinin çoğu, çayın işlenmesi sırasında
amino asitlerden, karotenoitlerden, doymamış yağ
asitlerinden ve terpen glikozitlerden meydana gelir.

Birçok araştırıcı çaydaki uçucular arasında önemli bir
yeri olan trans-2-hekzenalin, çay yapraklarında bir
esansiyel yağ asiti olan linolenik asitin lipoksigenaz
enzimi etkisiyle oksidasyona uğrayarak parçalanması sonucu oluştuğu görüşündedir. Aynı şekilde oleik
asitten n-nonanal ve n-nonanol, palmitoleik asitten
n-heptanal ve n-heptanol, benzer şekilde linoleik asitten l-okten-3-one ve l-oktan-3-ol, linolenik asitten de
l-penten-3-one, l-penten-3-ol, cis-3-penten-l-ol ve
cis-3-penten-l-one izomeraz ve oksidoredüktaz aktivitesiyle oluştuğu çalışmalar sonunda anlaşılmıştır. Bu
bileşenlerin linoleik ve linolenik asitten oluşum mekanizması araştırıcılar tarafından ortaya konmuştur.

Şekil 1 - Yaprak Alkolü ve Aldehitlerinin Biyosentetik Oluşum Yolları

Glikozitler, siyah çayın aroma bileşenlerinden alkollerin
ön maddesi olarak görev yaparlar. Oolong ve siyah çayın karakteristik çiçeksi aroması linalol ve geraniol gibi
alkol bileşenlerinden oluşur, bunlar çayın üretimi sırasında hücre içi enzimleri tarafından glikozidik aroma ön
maddelerinden oluşur.
Pektik maddelerin parçalanma ürünleri, çayda aroma
oluşumuna katılır, oluşan elma benzeri aroma pektin
transformasyonundan ileri gelir. Polifenoller (-)-epigallokateşin gallat (-)-epigallokateşin ve (-)-epikateşin
gallat polifenol oksidaz enziminin yardımıyla öncelikle
o-kinonlara, daha sonra da siyah çayın demi üzerine
etkili olan altın sarısı teaﬂavin ve kırmızımsı kahveren-

gindeki tearobijine dönüşerek çok sayıda uçucu bileşen oluşumuna neden olur. Böylece aşırı buruk tat ve
otsu koku da kaybolur. Teaﬂavinler siyah çayın burukluğunu, parlaklığını ve sertliğini verirken, tearobijinler
renk ve yoğunluğa katkıda bulunurlar. Çayın işlenmesi
sırasında kafein tanenlerle reaksiyona girerek kafeintannat bileşiğini meydana getirir ve bu bileşik de hoşa
giden tat ve kokuya sahiptir. Ayrıca kafein teaﬂavin ile
birleşerek çay infüzyonlarına dem ve burukluk veren bir
bileşik oluşturur.
Kurutma boyunca Maillard reaksiyonu sonucu oluşan
oksidasyon ürünlerinin çayın aromasına ve rengine (siyahlığına) pozitif bir katkısı olduğu, kurutma anında Ma-

Linalol glikozit
Geraniol glikozit
Glikozidaz

Linalol

10
Linalol oksitler

Geraniol
-2 H
3,7-dimetil-1,5,7oktatrien-3-ol

Şekil 2 - Monoterpen Alkoller ve Bunların Türevlerinin Biyosentetik Oluşum Yolları
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Siyah Çayın Aroma ve
Bileşikler Sorumludur?

Lezzetinden

Hangi

Kısaca, siyah çayın bileşiminde genel olarak hidrokarbonlar, esterler, karboniller, alkoller, fenoller, furanlar, piridinler-pirazinler ve uçucu asitler bulunur. Bunların çay
aromasına katkıları ve etkileri şöyledir.
1. Hidrokarbonlar: Eser miktarda saptanan alifatik
ve aromatik hidrokarbonlar, genellikle yüksek duyum
eşiği değerinden dolayı daha az önemli olarak düşünülür. Özellikle aromatik hidrokarbonların oluşumlarının
karotenoitlerin termal parçalanmasıyla oluştuğu bildirilmektedir.
2. Esterler: Genellikle düşük derişimleri nedeniyle duyum eşik değerine ulaşılmaz. Bu yüzden bu uçucular
tüm aromaya doğrudan katılmayabilirler.
3. Karboniller: Karboniller, kalitatif ve kantitatif olarak siyah çay uçucuları arasında özel bir yere sahiptir.
Toplam aromanın % 50’sinden fazlasını oluştururlar ve
bunların duyusal özelliklere katkısının en çok olduğu
düşünülür. Bunlar çoğunlukla çay işlemenin farklı aşamaları boyunca oluşan ikincil uçuculardır.

illard reaksiyonu sonucu pirazin ve piridinlerin oluştuğu
araştırıcılar tarafından belirtilmiştir.
Esterler, meyvelerin ve diğer birçok gıdanın hem kalitatif hem de kantitatif olarak doğal aroma bileşenleridirler. Siyah çay kalitesinde önemli rol oynarlar. Genellikle
düşük konsantrasyonlarından dolayı duyum eşik değerine ulaşılmaz. Bu nedenle bu uçucular tüm aromaya
doğrudan katılmazlar Karboniller, kalitatif ve kantitatif
olarak siyah çay uçucuları arasında özel bir yere sahiptir. Toplam aromanın % 50’sinden fazlasını oluştururlar
ve bunların duyusal özelliklere katkısının genellikle fazla olduğu düşünülür. Bunlar çoğunlukla çay işlemenin
farklı aşamaları boyunca oluşan ikincil uçuculardır. Siyah çayda oksidasyon boyunca aldehit derişiminin artması ile birlikte amino asitlerin azalması, amino asitlerin
önemli aroma ön maddeleri olduğunu açıkça gösterir.
Strecker parçalanması, soldurma boyunca, özellikle
oksidasyon süresince bu oluşumda önemli rol oynar.

4. Alkoller: Siyah çay üretiminin farklı aşamalarında
alkoller nicel olarak önemli miktarlarda oluşur. C6’ya
kadar alifatik alkoller genellikle uygun aldehitlerden türerler. Alkoller içinde, monoterpen alkollerin önemli rol
oynadığı bilinir. Bunlar taze yapraklarda az miktarda
bulunurlar.
5. Fenoller: Siyah çayda fenolik bileşiklerin bir bölümü
doğal biyosentez ürünleri olarak meydana gelir. Ama
çeşitli fenolik uçucular, özellikle fenolik asit türevleri kurutma prosesi boyunca oluşur.
6. Furanlar: Furanlar, kahve, ekmek ve et ürünleri gibi
ısıl işlem görmüş gıdalarda bulunur. Siyah çayda bu bileşik sınıfının başlıca ürünleri furfural, 5- metil furfural ve
furfuril alkoldür.

Lipitlerden türeyen ikincil aroma bileşikleri olarak da
düşünülen ketonlar, özellikle 2- ve 3-metil ketonlar
çayda bulunur. Lipit hidrolizinden sonra oluşan β-keto
asitlerin dekarboksilasyonu metil ketonların oluşumuna
yol açar.

7. Piridinler ve Pirazinler: Aminoasitlerin termal parçalanması, Amadori bileşiklerinin pirolizi ve aminoasitlerin karbonillerle reaksiyonu gibi piridin oluşumlarının
farklı olasılıkları arasında, son bahsedilen proses en
etkilisi olarak görülür. Pirazinler, genellikle gıdaların ısıl
işlemleri boyunca oluşan düşük duyum eşik değerine
sahip bileşenlerdir. Siyah çayda yaprakların kuruması
sırasında gelişebilen sadece birkaç tane pirazin türevi
tespit edilmiştir.

Alkoller, siyah çay üretiminin farklı aşamalarında nicel
olarak önemli miktarlarda oluşur. Alkoller içinde, monoterpen alkoller önemli rol oynar ve bunlar taze yapraklarda az bulunur.

8. Uçucu Asitler: Toplam siyah çay uçucularının
% 10-30’unu oluşturur. Doğal olarak veya ikincil yolla
oluşurlar. Alifatik yağ asitleri; yağ asiti biyosentezi veya
beta-oksidasyonunun doğal ürünleri ve aldehitlerin ok-
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sidasyonu ile veya lipitlerin termal veya enzimatik parçalanması ile oluşan ikincil ürünler olarak bilinirler.
Lezzet İndeksi Nedir?
Aroma bileşiklerinin siyah çayda bulunan miktarları ile
aromaya katkıları arasında her zaman doğrusal bir ilişki
yoktur. Ancak siyah çayın kalite özelliğini belirlemek için
kullanılan aroma bileşikleri iki grup altında toplanmaktadır.
Grup I siyah çaya hoşa gitmeyen otsu, yavan bir tat
verirken, grup II çaya hoş, beğenilen, çiçeksi bir aroma
verir. Bu gruplardan grup II’nin grup I’e oranı “lezzet
indeksi” olarak isimlendirilir ve siyah çayın lezzetinin bir
göstergesi olarak sınıﬂandırılmasında kalitatif ölçü olarak kullanılır.
Çizelge 1 - Uçucu Aroma Bileşenlerinin Gruplandırılması
Grup I
Hekzanal
1-penten-3-ol
Heptanal
cis-3-hekzenal
trans-2-hekzenal
Pentanol
cis-2-pentenol
n-hekzanol
cis-3-hekzenol
trans-2-hekzenol
Nonanal
2,4-heptadienal

Grup II
cis-linalol oksit
trans-linalol oksit
Benzaldehit
Linalol
alfa-sedren
beta-siklositral
alfa-terpineol
cis-linalol oksit
Metilsalisilat
Geraniol
beta-iyonon
5,6-epoksi-beta-iyonon
Nerolidol
n-nonanoik asit

Çizelge 2 - Çayda Bulunan Bazı Uçucu Bileşenlerin Aroma Tanımı

Bileşiğin Adı
trans-2-hekzenal
n-bütiraldehit
cis-3-hekzenol
1-octen-3-ol
Linalol
Metil salisilat
Geraniol

Aroma Tanımı
Kuvvetli otsu
Acımsı tereyağsı
Otsu
Bir çeşit uyarıcı
İnci çiçeği bezeri
Keklik üzümü yağı
Gülsü
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SÖYLEŞİ

KARALİ Çay Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlana KARALİ
STANDARD- Karali Çay’ı tanıyabilir miyiz?
M. KARALİ- Karali çay her zaman ileriye dönük hedefleri olan bir firmadır. Kuruluşundan bugüne kadar yaptığı
işlerde Müşteri Memnuniyeti noktasından yola çıkmaktadır. Devamlı, yenilikleri takip eden, yatırım yapmakta
kararlılık gösteren bir çizgide ilerlemektedir. Yaptığımız
işlerde kalite çok önemlidir. Bizi biz yapan en önemli husus ise bu topraklara ve bu topraklar üzerinde yaşayan
insanımıza olan inancımızdır.

Karali Grup olarak Siyah Çay ve Organik Çay üretimimizi bünyemizdeki beş fabrikada sürdürmekteyiz.
Ürettiğimiz çayların daha da keyiﬂi sunumu için Karali
ve Ateşe Markaları altında Digital Çay kazanlarımızı
da müşterilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
İstanbul’daki fabrikamızda üretilmekte olan çay kazanlarımızda en son teknoloji kullanılmakta olup tüm
üretim sertifikalarını almış bulunmaktayız. Ayrıca tarım
sektöründeki yatırımlarımızda hızla devam etmektedir. Bu bağlamda Bursa ilimiz de Karali Zeytin ve Karali Zeytinyağı tesisimiz hizmete girmiş olup pazarın
talebi olan doğal ürünleri üretmeye başlamıştır.
Müşterilerimizin en doğal ürünlere ulaşabilmesi için
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan firmamız ayrıca Bal
üretimini de öncelikleri arasına koymuştur. Yurdumuzun dört bir köşesinde profesyonel ekiplerimiz en
sağlıklı balları üretmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Tüm bu çalışmalarımız insanların özlemini duyduğu doğal eski lezzet ve tatlara ulaşmak içindir.
STANDARD- Başlıca sorunları ve avantajlarıyla
çay sektörünün profilini çizer misiniz? Varsa sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?
M. KARALİ- En önemli sorun dünyanın en sağlıklı
çayına sahip olmamıza rağmen bunu yeterince anlatamayışımızdır. Tüm dünyada üzerine kar yağan
çay tarımı arazilerine sahibiz. Konuya hakim olmayan
insanlarımız için ilk bakışta bunun önemi nedir diye
sorulabilir. Bunun önemi şudur; kar yağdığı için çay
bitkisine zarar veren haşerelerin üremeleri soğuktan
dolayı oluşamıyor. Akabinde bu zararlılarla mücadele
için tarım ilaçları kullanılmıyor. Dolayısıyla çayımızda
insan sağlığına son derece zararlı olan pestisit kalıntılarına rastlanmıyor. Buda Türk Çayını dünyada üretilen
bütün çaylardan farklı kılıyor.
Bu hassas noktayı aşabilirsek inanıyorum ki Türk çayı dünya eczanelerinde
“Şifa” diye satılacaktır. Bunun dışındaki maliyetlerin yüksek oluşu, çay tarımı arazilerinin yaşlı
oluşu vb. konular ise ülkenin
yetişmiş elemanları tarafından
kolaylıkla halledilebilecek hususlardır.
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STANDARD- Bunların tüketiciye yansıması nasıl
oluyor?
M. KARALİ- Ülkemizde ekonomik veriler olumlu gittikçe halkımızın alım gücüde artmaktadır. Bu olumlu
hava beraberinde bilinçli bir tüketici kitlesi yaratmaktadır. Çay kültürü insanlarımızın vazgeçilmez bir tutkusudur. Her ne kadar diğer içecekler piyasa verilerini
yükseltse de çay kültürümüzden kolay vazgeçileceğe
benzemiyor. Düşünsenize ilk kez gittiğiniz bir yere önce
sizi buyur ederler ardından da çay içer misiniz derler.
Kahvaltılarımızda, iş toplantılarımızda, komşuluk oturmalarımızda, bayramlarımızda hatta cenazelerimiz de
bile yani kısaca bizi biz yapan ananelerimizin tamamında çay kültürü vardır.
STANDARD- Sektörde yaşanan rekabet ortamında firmanızın öncelik verdiği konular nelerdir?
M. KARALİ- Üzerinde önemle durduğumuz ve bizi
bugüne getiren husus Müşteri Memnuniyetidir. Bunu
sağlamak içinde Kaliteden ödün vermeyişimizdir.
Bu tek kelimenin altında aslında çok etken yatmaktadır.
Daha mahsül tarladayken yapılan çalışmalardan tutunda, alınması, depolanması, taşınması, fabrikalarımızda
üretilmesi ve müşterimizle buluşuncaya kadar geçen
tüm safhalar da titiz bir takip söz konusudur.
Ayrıca teknoloji ve üretim konusunda ki ar-ge çalışmalarımızı da sürekli dinamik tutmak durumundayız. Zaten bunların hakkını veriyorsanız rekabet gücünüzde o
kadar artmaktadır.
STANDARD- Yurt dışı pazar çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz? Yabancı tüketicilerin tercihleri, çay
damak lezzeti konusunda söylemek istedikleriniz?
M. KARALİ- En son 28 Haziran - 01 Temmuz 2012
tarihleri arasında Amerika Los Angelesta, World Consumer Academy tarafından düzenlenen törende Dünya Tüketici Kalite ödülüne layık görüldük. Tabi ki bu tür
ödüller bizim azmimizi kamçılamaktadır. Yapacağımız
işler doğrultusunda bize güven vermektedir. Türkiye'de
hep ilklere öncü olmak için çalıştık. Bu bağlamda ilk
Organik Türk Çayını ürettik ve bunu dünya pazarlarına
sunmaya başladık. Bu yolculuk birçok meşakkatlerle
dolu oluyor. Ancak inanarak yaptığınız işin karşılığında dünyadan takdir görüyorsanız bu tüm yorgunlukları alıp götürüyor. Bizler çay sektörü olarak çok zor
bir şey ile mücadele ediyoruz. Biz dünya piyasalarına
yeni bir ürün sunmuyoruz. Öyle olsa işimiz biraz daha
kolay olurdu. Biz yüzyıllardan beri biline gelmiş bir tat-

tan daha sağlıklı olanını insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki gerekli adımlar en kısa sürede
atılacak Türk çayımızda daha iyi noktalara gelecektir.
STANDARD- Piyasadaki taklit çaylar konusunda
firmanızın yaşadığı zorluk var mı? Bu konuda nasıl önlemler alıyorsunuz?
M. KARALİ- Piyasadaki iyi ürünlerde yaşandığı gibi
tabi ki bizimde ürünlerimizin taklitleri yapılmaktadır. Bölge müdürlüklerimiz ve serbest olarak çalışmakta olan
elemanlarımız vasıtasıyla denetimlerimizi yapıyoruz.
Ayrıca müşterilerimizden gelen şikâyetler doğrultusunda yerinde müdahale ediyoruz. Çünkü ürünlerimize
çok güveniyoruz. Şikâyetle karşılaşınca taklit ürün olma
olasılığı üzerinde yoğunlaşıyoruz. Netice olarak da satış
noktası hijyen ve depolama kurallarımıza riayet etmişse
sorun ürünümüzün taklit oluşundan kaynaklanıyor. Bu
çerçevede de yasalar önünde hakkımızı aramakta kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz.
STANDARD- Tüketicilerin ürünlerinizi tercih etmelerinin başlıca sebepleri sizce neler?
M. KARALİ- Ülkemizde artık ne istediğini çok iyi bilen bir tüketici portföyü oluştu. Bu oluşum firmalarımız
için hem olumlu hem de olumsuz havayı birlikte getirdi.
Şöyle ki; işine sistemine, elemanlarına yatırım yapmış
kurumlar artık kaliteli ürünlerini uygun piyasa şartları ile
rahatlıkla satabilmekte olup tersini yapmış olan firmalar da ise sıkıntı yaşanmaktadır. Tüketici ödediği bedel
karşılığında hak ettiğini almak istiyor. Bir kerede istediğine ulaşınca kolay kolay vazgeçmiyor. Burada bize
de düşen alıştığı lezzeti devamlı olarak tüketicilerimize
ulaştırmak oluyor.
STANDARD- İleriye yönelik hedeﬂeriniz…
M. KARALİ- Hedefimiz dünyada bu kadar eşsiz bir
çay ile tanışmamış insan kalmamasıdır. Dünya üzerinde yaşayan her insanın hayatın da bir kere bile olsa
Türk çayını tatmasıdır ki zaten tattıktan sonra bir daha
da kolay kolay Türk çayından vazgeçemeyecektir.
STANDARD- Çay tüketicilerine neler önerirsiniz?
M. KARALİ- Kaliteli ürün kullanmaktan kesinlikle ödün
vermesinler. Ülkemiz topraklarında dünyanın en sağlıklı
ve doğal çayları yetişmektedir.
Tüketicilerimizin talepleri ve istekleri ışığında çayımızın
hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum.
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TSE Yönetim Sistemleri Çalışmalarının
Çay Sektörüne Yansımaları
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TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü
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Günümüzde, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, dış ülkelerle
ilişkinin artması ve ilişkinin kolaylaşması ve benzeri nedenlerden, artan tüketici bilinç düzeyi, piyasa koşullarını da değiştirmiştir.

la kontrol eder; eğer uyuyorsa işaretlerini iliştirir ve gerekli belgeleri düzenler. Uygunluk Değerlendirme işlem,
belge ve sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması, teknik
mevzuat uyumunun en önemli amaçlarından biridir.

Bilinç düzeyi, tüketiciyi aldığı ürün konusunda daha
fazla bilgi sahibi hale getirmiş, bu durumda üreticilerin
ürettikleri ürünlerde, alışkanlıkların değişmesi, yeni uygulamaların adaptasyonu durumuna yönelmiştir.

Tüm dünya uygunluk değerlendirme çatısı altında faaliyet gösteren ve sayıları gün geçtikçe artan çok sayıda
şirket mevcuttur. Bu kapsama tüm alanlarda deneyler/
teknik testler yapan veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarlar ile sistem belgelendirmesi yapan kuruluşlar dahil olabilmektedir. Bu çok sayıda ve farklı alanlarda hizmet veren kuruluşların tüm dünyada aynı kriterler
bazında, diğer bir deyişle aynı kalitede hizmet vermeleri
verilen belge ve sertifikalara güvenin sağlanması açısından çok önemlidir.

Tüketici kitlesinin bilinç düzeyinin artması, oluşturduğu
pazara ait bir takım düzenlemelerin doğmasını ve var
olan uygulamaların şekillenmesini sağlamıştır. Firmaların uygulamalarında getirdiği tek düzelik ile tüketiciye sunulan üründe riski azaltmayı sağlayan bir takım
standardizasyonların uygulamaları, ilk olarak keyfi daha
sonra zorunlu hal almış ve piyasa koşullarını düzenleyici yasal uygulamalar ise ihtiyacı karşılayacak şekilde
revize edilmeye başlanmıştır. Gıda sektöründe, güvenli
ürüne ve dolayısıyla müşteri güvenliğine hizmet eden
bu uygulamalar her geçen gün biraz daha iyileştirilmektedir.
Güvenli ürün; normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçüde risk taşıyan ve temel
gerekler bakımından yüksek koruma sağlayan ürün
veya insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve
bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması
gibi temel gerekler açısından asgari güvenliği sağlayan
ürün olarak tanımlanmaktadır. Teknik düzenlemelere
uygun ürünler “güvenli” kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlar, bunlar da yoksa
o sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji
düzeyi, ya da tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
Uygunluk değerlendirmesi; bir ürünün ilgili teknik düzenlemeye, güvenlik gereklerine veya standardına uygun olup olmadığını tespite yönelik test, muayene ve
belgelendirme gibi her tür faaliyet olarak tanımlanır.
Uygunluk değerlendirmesi; bir ürünün, hizmetin veya
sistemin aranan şartları taşıyıp taşımadığını, bu şartların üründen ürüne tutarlılık gösterip göstermediğini belirlemeye yarar. Uygunluk değerlendirmesi, doğru işleyen bir ürün güvenliği sisteminin sigortasıdır. Bir ürünü
piyasaya arz etmeden önceki son aşamadır. Mevzuatın
öngördüğü şekilde ya üretici ya da bağımsız bir “üçüncü taraf” (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) ürünün
teknik şartlara uyup uymadığını test ve muayene yoluy-

Bu güvenin sağlanabilmesi ve verilmiş olan tüm belge
ve sertifikaların uluslararası alanda aynı dili konuşabilmeleri amacıyla; “uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası kriterler bazındaki uygunluk ve yeterliliğinin bağımsız, tanınır bir kuruluş tarafından onaylanması işlemi olan; “akreditasyon” sistemi ortaya çıkmış
ve uluslararası arenada yer almayı hedeﬂeyen tüm ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır.
Dünyada gıda üretiminin amacı; toplumun ihtiyaçlarını
yeterince karşılayabilecek miktar ve kalitede mal üretmektir. Bu amaca ulaşmak için de sanayicinin üretim
için optimum (en iyi) şartları elde edebilmesi gerekir.
İnsan ihtiyaçlarının sınır tanımayan çokluğu, kısıtlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması zorunluluğu, insanları “standardizasyona” yöneltmiştir. Standardizasyon;
Devlet-Üretici-Tüketici üçgeninde yaygın olarak kullanılan çok boyutlu bir kavramdır. Bu kavramın hedefi;
üretilen mal veya hizmetlerin, onlara talebi olanların
ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak nitelikte olmalarını sağlamak, üretimi de buna göre yönlendirmektir.
Standardizasyon belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlanması için sadece bugünün değil,
geleceğinde karmaşasını engelleyecek kurallardır.
Standardizasyon, üretimin rasyonelleşmesini sağlayarak, kalitenin iyileştirilmesini sağlayamaya çalışan ve
nihai amacı insan olan bir kavramdır. Standardizasyon
belirli kuralları koyma ve bu kurallara uyma biçimidir.
Standardizasyon bir üretim prosesinin her basamağına odaklanma sağlayarak, onun hep aynı kalitede ve
kontrol altında ilerlemesini sağlar. Üreticin standartları esas alarak yapacağı üretim ile, talep edilen ürün,
sağlık ve güvenlik esaslarına uygun kalitede tüketiciye sunularak tüketicinin korunması mümkün olacaktır.
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Standardizasyon tüketicide can ve mal kaybını korur.
Özetle; üretimde, anlamda, ölçmede ve deneyde beraberlik anlamına gelen Standard; bilimsel, teknik çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını esas alır.
Doğaldır ki gıda ürünleri diğer sanayi ürünlerinden
önemli farklılıklar taşır. Ulusal karakteristikler, farklı zevk
ve tercihlere hitap etme gerekliliği, ham maddesinin
üretim tekniğindeki farklılıklar ve doğal koşullardan etkilenme düzeyinin yüksekliği nedeniyle gıda ürünlerinde kalite kriterlerinin yerleştirilmesi, standart ürün eldesi güçtür. Ancak yine de bilinçli tüketici kitlenin beklenti
ve gereksinimlerine uygun ürün eldesi için azami çaba
gösterilmesi gerekmektedir.
Müşteri tatmini ile ölçülen, müşteri beklentilerini karşılama ölçüsü olan “kalite” tanımı, gıda sektöründe biraz
daha genişler ve şu hali alır: Gıda ürünlerinde kalite;
kimyasal bileşim, fiziksel özellikler, mikrobiyal ﬂora yükü
ve duyusal özellikler açısından nitel ve nicel bir kriterdir. Ürünün taşıdığı değer ve sağladığı güvencenin de
göstergesidir. Kaliteyi oluşturan faktörlerin tümü aynı
zamanda ürün güvenliğini de belirlemektedir. Bu, ürün
ve tüketici sağlığı yanında üretici tatminini de yönlendiren temel bir fonksiyondur. Kalite anlayışındaki köklü
değişiklik, gıda ürünlerinde güvenliği gerçekleştirme
hedefine yansımış, sorunu ortaya çıkaran nedenlerin
araştırılması ve önlemlerin sürecin başlangıcında alınabilmesi için yeni bir sistem arayışına gidilmiştir.
Birçok ülkede gıda sektörü çok sayıda ve kapsamlı
yasalara, yönetmeliklere konudur. Bu yasa ve yönetmeliklerin büyük bölümü de gerek iç gerekse dış piyasa ihtiyaçlarına uygun kalite ve standartta ürün elde
edilmesi için gerekli kuralları ortaya koyar. Özellikle gelişmiş ülkelerde gıda ürünleri için aranan kalite ve güvenlik spesifikasyonları son derece katı olup, dahildeki
tüketicinin korunmasına özel önem verilmektedir. Bu
durum gelişmiş ülkelere gıda ürünü ihracatı yapan az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri, dış piyasaya
yönelik üretimde iç piyasaya göre daha titiz davranmaya zorlamaktadır.
Diğer yandan refah seviyesi yükselen tüketici, istediği
ürünün kendi iç pazarlarında ve istedikleri güvenilirlikte,
kalitede olmasını talep etmektedirler. Tabii ki ürün ithalatı yapan ülkeler de, üreticilerini korumak ve tüketicilerin isteklerini yerine getirmek için daha kaliteli ve sağlıklı
ürün ithal etme ihtiyacını hissetmektedirler.
Kalite yönetimi konusunda Uluslararası Standartların
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ISO 9000 serileri, son muayeneye bağlılıktan ziyade,
tasarım ve üretimde uygunsuzluğun önlenmesi kavramını içermektedir. Eğer uygunsuzluk ortaya çıkmadan
önlenebiliyorsa kabul edilmeyen ürün oranında azalma
olacağı kesindir. Bu, belirli bir üretim maliyetine karşılık
daha yüksek oranda kabul edilebilir ürün anlamına gelmektedir. Böylece, uygunsuzlukların önlenmesi, daha
düşük maliyet ve artan kârlılıkla ve daha yüksek düzeyde tatmin olmuş müşteri ile sonuçlanmaktadır. Sağladığı bu avantajların kısa sürede farkına varılmasıyla ve
gerek ulusal gerekse uluslararası ticarette ortak bir dilin
kullanılmasına katkısı nedeniyle, ISO standartlarının yayılması çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. ISO 9000
Standartları kalitenin yalnızca ürün, hizmet ve üretim
sürecinde değil, kuruluşun kalite politikasından yönetim sistemine kadar tüm süreçlerde benimsenmesini
ve tüm çalışanların katılımını öngörmektedir. Bu standartların ortaya koyduğu modeller, sözleşmeli koşullarda alıcıya kalite güvencesi verebilme amacına hizmet
ederken, bir yandan da maliyet, etkililik ve performans
gibi konularda avantajlar sağlamak ve kendisine en
uygun kalite yönetimi modelini kurmak ve geliştirmek
bakımından kuruluşlara yardımcı olmaktadır.
Güvenlik ve kalite için muayene ve son ürün testine
dayalı geleneksel kontrol yöntemleri artık işlerliğini yitirmiştir. Bu dünya çapındaki her çeşit organizasyon
ve birey tarafından artık iyice öğrenilmiştir. Daha önceleri, muayene ve son ürün testi diğer birçok sektörde
olduğu gibi, gıda sanayi üretimi ve gıda sanayi ürünlerinin denetimini yapan kuruluşlarca da kullanılmaktaydı. Risklerle ilgili muayeneler, riskler oluştuktan saatler, günler veya haftalar sonra yapılıyordu. Son ürün
testi için yeterli sayıda örnek toplanmadığı zaman, bir
ürünün hastalık bulaşanı taşıyıp taşımadığı konusunda
fazla bir şey söylemek olanaklı olmaktaydı ve son ürün
testi olası riskleri yeterinde geniş bir çerçevede rutin bir
şekilde incelemeyi de olanaklı kılmamaktaydı.
Gıda kaynaklı hastalıkların sayısındaki artış, gıda üretiminde, işlemesinde ve ticaretinde geleneksel yöntemlerin hatasını ve eksikliklerini açıkça göstermiş ve
gıda güvenliği için bir sistem yaklaşımı gereği ortaya
çıkmıştır.
Gıda firmalarının ISO 9000 Kalite Standartları serisi
almaları ve kullanmalarında amaçları; şirketin ürün ve
hizmette kaliteyi gerçekleştirirken aynı zamanda maliyetleri de düşürmek, müşterilerine kaliteyi güvence
altına alan bir sistem içinde çalıştığını göstererek onlara güvence vermek, bu standartlara uygun bir şekilde

çalıştığını belgelendirmek olarak özetlenmektedir. Kaliteyi amaçlayan bu standartlar, firmaların sağlıklı bir şekilde çalışmalarında ve
müşterileriyle aynı ortak lisanı kullanmalarında çok önemli bir araç
olmaktadır. Millet olarak en büyük eksikliklerimizden biri yazılı değil
de sözlü iletişimi tercih etmemizdir. Bunun sonucunda birçok şey
unutulmakta, yanlış uygulamalar yapılmakta, yapılanların kayıtları
bulunmamakta, geriye dönülerek nedenler araştırılmamakta ve tabi
ki bütün bu bilgiler hep kişilere ait olarak kalmaktadır. Bunun sonucunda kurumsallaşma ve süreklilik imkânsız hale gelebilmektedir.
Üründen müşteri ilişkilerine kadar her noktada kaliteyi sürekli geliştirebilmek ve böylelikle müşteri beklentilerini karşılamak artık ikili
ilişkilerde en temel basamak haline gelmiştir. Standartlar dahilinde
oluşturulmuş, etkin ve yeterli bir kalite yönetimi, bu amaca yeterli
şekilde hizmet eder.
Bir ülkede üretilen ve piyasaya sunulan ürünlerin kalitesi, o ülkenin
gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgili. Firmaların dünya piyasalarında
rekabet edebilmeleri için yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri
piyasaya sürmeleri zorunlu. Kalite kontrolü, firmalar açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede, firmaların üretimlerinde hem yüksek
kalite düzeyine ulaşmaları hem de verimliliği artırarak maliyetleri düşürebilmeleri mümkün olabiliyor. Rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüzde, üretimde, ihracatta, ithalatta, pazarlamada büyük paya
sahip olan gıda sektöründe kalite uygulamaları, vazgeçilmez önem
teşkil etmeye başlamıştır.
Bilinçlenen tüketicinin, üretici üzerinde, dolaylı olarak baskı yapması, rekabet ortamında hayatta kalma savaşı veren üreticileri, bu
tüketici yönlendirmelerine riayet etme zorunluluğu getirmiştir. Aynı
şekilde, küreselleşmenin getirdiği uluslararası pazarlara yolculukta
faaliyet gösterebilmek için yine kalite uygulamaları önem taşır hale
gelmiştir.
Standartlar, direktiﬂer, tüzükler, rehberler vs. gıda sektöründe kalite uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Genel olarak denilebilir
ki, gıda sektörüne yönelik uygulanan söz konusu yasal unsurlar;
ürüne-sürece özgü minimum asal gereklilikleri, uygulaması tercihe
dayalı kalite sistemleri, rehberler ise katma değer yaratıcı unsurları
içermektedir.
Ancak günümüzde, yine rekabet ve tüketici bilinçlenmesi ile ilgili
olarak, gıda sektöründe faaliyet gösteren pek çok firma, rekabet
gücünü artırmak açısından, kalite belgeli ürünlerin tüketici tarafından daha güvenli olarak algılanması ve diğer bazı nedenlerden, isteğe bağlı olan kalite sistemlerini süreçlerine adapte etmişlerdir.
Gıda sektörünün yapısını ağırlıklı olarak küçük ölçekli firmalar oluşturmuş olsa dahi, bu küçük ölçekli firmalar, ISO 9000 kalite yönetim
sistemleri, gıda güvenliği yönetim sistemi vb. kalite sistemlerine sahiplik konusunda, büyük ölçekli firmalar kadar hızlı davranmaktadır. Ürün güvenliği ve müşteri sağlığını esas alan yasal unsurlar ise
kontrol mekanizmaları tarafından denetlendiği, firmalar tarafından
uygulandığının kanıtlandığı ölçüde etkin olabilmektedir.
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Çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) dünyadaki en
popüler içeceklerden birisidir. Asya ülkelerinde 4000
yıldır tüketilmekte olan çay, coğrafi keşiﬂerden sonra
hemen tüm dünyaya yayılmış ve günümüzde dünya
genelinde 3 milyon ton/yıl çay üretilir olmuştur. Ancak
bu üretimin halen % 86’sı Asya ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında
deneme üretimlerine başlanan çay, 2010 yılında 235
bin ton çay üretime ulaşmış ve bu üretim miktarı ile
Türkiye, çay üreten ülkeler sırasında 5. sıraya yükselmiştir (FAO 2012). Üretimin % 67’si Rize’de, % 21’i
Trabzon’da, % 10’u Artvin’de ve % 2’si ise Giresun’da
gerçekleştirilmektedir (Alkan vd 2009).
Taze çay filiz ve yaprakları dünya genelinde siyah, yeşil ve oolong olmak üzere üç farklı çaya işlenmektedir.
Başta Avrupa olmak üzere batı ülkeleri ve dünyanın
diğer pek çok ülkesinde siyah çay tüketimi yaygındır.
Nitekim dünyada tüketilen çayın % 78’si siyah, % 20’si
yeşil ve % 2’si oolong çaydır. Yeşil ve oolong çaylar
daha ziyade doğu Asya ülkelerinde tüketilmektedir
(Khan ve Mukhtar 2007). Ancak son yıllarda batı ülkelerinde de yeşil çaya olan talep, yeşil çayın sağlığa
faydalı birçok özelliği nedeniyle artmaya başlamıştır. Bu
bağlamda ülkemizde de 2004 yılında, Çaykur tarafından yeşil çay üretimine başlanmıştır. Yeşil çayın tat ve
aromasını batı toplumları pek sevmediğinden Çaykur
Türk insanının damak zevkine uygun naneli, limonlu,
melisalı, elmalı süzen poşet yeşil çaylar üretmiş ve pazara sunmuştur. Öte yandan tüketicinin bilinçlenmesi
ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması nedeni ile ülkemizde
yeşil çay tüketimi giderek artmaktadır (Özdemir 2012).
Nitekim, Çaykur 2011 yılında 144 ton yeşil çay üretmiştir (Anonim 2012).
Uzak Doğu ülkelerinde genellikle yeşil çay ve oolong
çayın tüketilmesi yanında, Japonya’da yüzlerce yıldır
yeşil çayın başka bir şekli diyebileceğimiz yeşil çay
pudrası (matcha, green tea powder) üretilmekte ve
tüketilmektedir. Yeşil çay pudrası özel olarak gölgelendirilmiş veya doğal olarak az güneş ışığı alan taze
çay sürgünlerinin elle hasatından sonra enzim inaktivasyonu, kurutma, sap ve lif ayırma ve öğütme gibi
işlemler uygulanarak üretilen çok özel bir üründür. Yeşil
çay pudrası kendine has renk, tat, lezzet ve aromaya
sahiptir. Bu durum gölgede yetişen çayda meydana
gelen metabolik değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Nitekim gölgelenmiş çayların theanin gibi aminoasitlerce zengin olduğu, bu nedenle daha tatlı, koyu yeşil ve
daha az buruk olduğu bildirilmiştir (Hirai vd. 2004, Ku
vd. 2009). Yeşil çay pudrası, çay olarak tüketilmesinin
yanında renk, tat ve aroma verici olarak bir gıda katkı

maddesi gibi de çok değişik ürünlerde kullanılmaktadır.
Türkiye’de yeşil çay pudrası tanıtım çalışmaları ilk kez
tarafımızdan yapılmış ve Japonya’dan getirilen yeşil
çay pudrası örnekleri incelenerek, 1989 yılında ilk ön
üretim denemeleri yine Çaykur ve Atatürk Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nde tarafımdan yapılmıştır (Özdemir 1990). Daha sonraki yıllarda konuya sahip çıkan Çaykur artık yeşil çay pudrasını
üretme kararı almış bulunmaktadır.
Yeşil Çay Pudrasının Tarihi
Günümüzde sadece Japonya’da tüketilen yeşil çay
pudrasının ilk olarak Çin’in Song Hanedanlığı (9601279) tarafından üretildiği düşünülmektedir. Ancak
Song Hanedanlığı’nın Moğol istilası sonrası yıkılması nedeniyle, yeşil çay pudrası üretimi Çin’de durmuş
ve hanedanlık süresince Çin’e diplomatik ziyaretlerde
bulunan Japon rahipleri tarafından öğrenilen yeşil çay
pudrası üretimi, Japonya’da devam etmiştir. Daha sonra Japonlar yeşil çay pudrasından elde ettikleri başta çay olmak üzere diğer ürünleri üretme ve tüketme
konusunda kendilerine özgü bir kültür geliştirmişlerdir.
Nitekim Cha-no-yu adı verilen bir seremoni gelişmiş
ve bu seremoni zamanla Japon estetiği, Zen meditasyonu ve filozofik idealler içeren estetik ve sanatsal bir
gösteriye dönüşmüştür (Heiss 2008).
Cha-no-yu seremonisinin merkezinde çay ve çay içmek bulunmaktadır. Bu seremoni kase (chawan), kaşık
(chashaku) ve bambu karıştırıcının (chasen) konsantre
ve nazik hareketlerle temizlenmesi ile başlamaktadır.
Temizlik bittikten sonra her misafir için üç kaşık yeşil
çay pudrası kaseye eklenip, üzerine sıcak su ilave edilerek, ince bir macun elde edilinceye kadar karıştırılır.
Daha sonra tekrar su ilave edilerek çorba kıvamında
koyu bir çay elde edilir. Karıştırma işlemi bitince kâse
misafire sunulur, misafir kaseyi över, döndürür ve yudumlar. Daha sonra kâseyi yanındaki misafire iletir. Tüm
misafirler çayı içince, kap ev sahibine sunulur ve ev sahibi tarafından tekrar temizlenir. Bu seremoni Japon
ulusunun milli bir değeri haline gelmiş ve ülkeyi ziyaret
eden turistlere, her fırsatta bu özgün kültür, tanıtılan bir
öge olmuştur.
Bilgilerimize göre bu ürünü Japonya dışında üretme
çalışmalarının yapıldığı tek ülke de Türkiye’dir.
Yeşil Çay Pudrası Üretimi
Yeşil çay pudrası üretiminin en önemli aşaması ham
maddedir. İyi kalitede bir yeşil çay pudrası ancak iyi kaliteli ham maddeden üretilebilir. Yeşil çay pudrası için
kullanılacak ham madde, hasattan birkaç hafta önce
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gölgeleme amacıyla üzeri kapatılan (hasır, plastik vb
örtülerle) genetik olarak da daha koyu yeşil renge sahip çaylardır. Gölgeleme işleminin amacı çay yaprağının yeterli güneş ışını almasını engelleyerek, fotosentez
yapmasını azaltmak ve bu yolla klorofil miktarını artırarak daha koyu yeşil çay filizleri üretebilmektir. Gölgeleme ile aynı zamanda büyüme yavaşlatılır, ve bu
koşullarda gelişen çay filizlerinde özellikle L-theanin
olmak üzere amino asit üretimi tetiklenir. Bu değişimler
çayın burukluğunun azalmasına ve tatlılığın artmasına
yol açar (Heiss 2008).
İyi bir yeşil çay pudrası üretimi için ham madde elle
toplanır. Hasattan sonra taze çay filizleri örselenmeden
sepetlere konularak işletmeye taşınır ve bekletilmeden
işlenir. İşlemede ilk adım ısıl işlemdir. Bu işlem çay filizlerinin ya kızgın tavalar üzerine konulması şekline yapılır
ya da çay yapraklarına buhar uygulanarak yapılır. Ancak günümüzde buhar uygulaması çok daha yaygındır. Isıl işlem uygulamasının temel nedeni, daha sonra
kıvrılıp parçalanacak olan çay yapraklarının polifenol
oksidaz enzimimin etkisi ile kararmasını önlemektir. Isıl
işlem gören çay yapraklarındaki enzimler inaktive olmaları sonucu enzimatik esmerleşme ve kararma reaksiyonlarını gerçekleştiremez. Bu işlem ayrıca yaprak
dokusunun yumuşamasını ve doğal rengini korumasını
sağlar. Buharla muamele edilmiş çay yaprağına kurutmadan önce kıvırma işlemi uygulanırsa bu çay Gyoku56

ro olarak adlandırılmaktadır. Ancak yapraklar düz bir
şekilde kurutulursa bu çaya Tencha adı verilmektedir.
Yeşil çay pudrası sap ve liﬂerinden ayrıldıktan sonra
öğütme işlemi uygulanmış Tencha’dan üretilmektedir. Öğütme bu amaçla özel olarak üretilen granit taşlı
değirmenler ile yapılır. Yeşil çay pudrası üretiminde en
zor ve hassas işlemlerden biri ve belki de en önemlisi
öğütmeden önce yaprak sap ve yaprak ayası içindeki tüm damarların ayrılmasıdır. Sap ve lif ayırma işlemi
yeterince dikkatli yapılmazsa, yeşil çay pudrasının kalitesi azalmaktadır. Ayrıca sap ve liﬂer öğütme sırasında
problemlere neden olmakta ve oldukça ince olması gereken pudranın partikül boyutlarının artmasına yol açmaktadır. Yeşil çay pudrası üretmede öğütme işlemi de
çok önemli bir basamaktır. Öğütme ne çok hızlı ne de
çok yavaş olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çok yavaş bir
öğütme yapılırsa, yaprak sıcaklığı sürtünme dolası ile
artmakta ve süre uzadıkça yaprak bu yüksek sıcaklığa
daha uzun süre maruz kalmaktadır. Bu durumda elde
edilen yeşil çay pudrasında yanık tat ve istenmeyen
aroma oluşumu görülür. Ayrıca biyoaktif bazı bileşenlerin degradasyonu da gerçekleşebilir. Sonuçta yavaş
öğütmeye dayalı yüksek sıcaklığa maruz kalma, yeşil
çay pudrasının tat ve lezzetinin bozulmasının yanında
ürünün fonksiyonel özelliklerinin azalmasına da neden
olur. Öğütmenin hızlı yapılması halinde ise ince bir pudra elde edilemez. Yeşil çay pudrası üretimi için öğütme
hızının 15-45 g pudra/saat olması gerekmektedir.
Üretimden sonra depolama şartları yeşil çay pudrasının
kalitesini en çok etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle
atmosferik oksijene maruz kalan yeşil çay pudrasında
oksidasyona bağlı olarak otsu koku ve renkte matlaşma problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle depolanacak ürünlerin ambalajlanması önem arz etmektedir.
Nitekim, bu çaylar nem ve hava almayan alüminyum
folyo ve çok katlı ambalajlarda saklanır.
Japonya’da yeşil çay pudrasının hava geçirmez 20,
40, 100 ve 200 g’lık ambalajlarda satıldığı ve ortalama
kalitede 20 g yeşil çay pudrasının satış fiyatının 8-16
$, seremoni kalitesinde 20 g yeşil çay pudrasının satış
fiyatının ise 40-100 $ arasında satıldığı bildirilmektedir
(Heiss 2008).
Yeşil Çay Pudrasının Kullanım Alanları
Yeşil çay pudrası çay olarak kullanılmasının yanında,
tat, lezzet, aroma, renk, yapı ve sağlığa olan önemli
etkileri nedeniyle birçok değişik üründe katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Nitekim yeşil çay pudralı
dondurma, bisküvi ve makarna gibi ürünler bunların
başında gelir. Nitekim yine Japonya’da yeşil çay pudrası katkılı çubuk makarna üretimi oldukça yaygındır.
Yeşil çay pudrası, şekerlemelerde renk maddesi, pasta

kreması, değişik soslar gibi ürünlerde ise hem renk verici hem de özgün bir aroma ve lezzet verici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kek hamurlarına da katılarak yeşil
renkli, çay aromalı ve fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş
kahvaltılık ürünlerin de üretilmesi mümkündür.

yovasküler hastalıkları engellediği bildirilmiştir. Avrupa,
Japonya ve ABD’de gerçekleştirilen büyük çaplı araştırmalarda yeşil çay tüketimi ile koroner kalp hastalığı
ve inme vakalarının azalması arasında güçlü bir bağlantı olduğu tespit edilmiştir. (Pham-Huy vd. 2008).

Yeşil Çay Pudrasının Sağlık Üzerine Etkileri
Sıfıra yakın yağ ve kalori içerdiği için beslenme açısından ideal bir üründür. Yeşil çay pudrası dışındaki tüm
çaylar, sıcak su içinde ekstrakte (demleme) edilir ve
elde edilen bu ekstrakt içilir. Bu şekilde tüketimde vücuda sadece çaydan sıcak suya geçen maddeler alınmış olur. Ancak yeşil çay pudrasında, yaprak toz haline
getirildiği için yaprak tüm olarak tüketilmektedir. Bu nedenle sadece suya ekstrakte olabilen biyoaktif maddeler değil tüm biyoaktif bileşenler vücuda alınmaktadır.
Nitekim yapılan bir çalışmada yeşil çay pudrası tüketimi ile diğer yeşil çay tiplerinden daha fazla EGCG alınabileceği tespit edilmiştir (Weiss ve Anderton 2003).
Doğrudan yeşil çay pudrasının sağlık üzerine etkileri
üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak
yeşil çayın antioksidan, antienﬂamatuar, antimutajenik,
antikanserojenik, antianjiyogenik, apoptotik, obezite
önleyici, hipolipidemik (kolesterolü düsürücü), antiarteriosklerotik (damar sertligini önleyici), antidiabetik,
antibakteriyel, antiviral ve yaşlanmayı geciktirici etkilere
sahip olduğu ve bu etkilerin genel olarak yeşil çayın
bileşiminde bulunan kateşinlerden kaynaklandığı bildirilmiştir (Koo ve Cho 2004, Tas vd. 2005). Kateşinlerce
daha da zengin olan yeşil çay pudrasının da aynı fonksiyonel etkilere sahip olduğu ortadadır.

Son çalışmalarda, yeşil çayın içeriğindeki kateşinlerin
nöroprotektif etkileri nedeniyle yaşlanmayı geciktirici
özelliği olduğu rapor edilmektedir. Yeşil çayda bulunan
EGCG'in serbest radikal temizleme ve demiri bağlama
aktivitesi olduğu, yine EGCG’ın antioksidan enzimlerin
çalışmasını düzenleyerek ve beyindeki β-amiloid proteinlerin oluşmasını azaltarak Alzheimer ve Parkinson gibi
nöronal hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebileceğini bildirilmiştir ( Pham-Huy vd. 2008).

Yeşil çayın tüketilmesiyle kateşinlerin plazmada 0.631.8 [mu]mol/L aralığında bulunduğu ve en yüksek düzeye tüketimden 1.5-2.6 saatten sonra ulaştığı tespit
edilmiştir. Buna ilaveten yeşil çay tüketildikten sonra
plazmada antioksidan kapasite oranının % 50 olduğu
bildirilmiştir (Çelik 2006).
Yeşil çay tüketimi ile akciğer, kolon, ağız, mide, bağırsak, böbrek, pankreas, meme kanserini önleme
arasında bir bağ olduğu bildirilmektedir (Chacko vd.
2010). Yeşil çayın ve bileşiminde bulunan kateşinlerin,
kanser oluşumuna karsı koruyucu etkisi; hücre çoğalmasını engelleme, hücre döngüsünü durdurma, etken
reseptörleri baskılama, sitokinlerin salınımını azaltma,
mitotik uyarıları baskılama, mutajeniteyi ve genotoksisiteyi önleme, detoksifikasyon enzimlerini etkinleştirme,
serbest radikal temizleme, kanser hücrelerinin apoptosisini hızlandırma ve anjiojenesisi engelleme gibi mekanizmalarla açıklanmaktadır (Lin vd. 1998, Ahmad ve
Muhktnar 1999, Fujiki vd. 1999, Liang vd. 1999).
Yeşil çayın tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenlendiği ve damar tıkanıklığını gidermesi yoluyla kardi-

Yeşil çay, antibakteriyal etkileri nedeniyle, antik çağlardan beri Asya’da diare ve tifo tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalar yeşil çayın antibakteriyal etkisiyle, dişlerde tartar ve çürük oluşumuna
neden olan Streptococcus mutans ve Streptococcus
sobrinus gibi bakterilerin biyolojik aktivitelerini baskılamakta, bunların diş minesine yapışmasını engellemekte ve ağız kokusunun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca yeşil çay ekstraktları metisiline dirençli
Staphylococcus aureus’un metisilin direncini düşürmekte, gastrik, mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri
gibi hastalıklara neden olan Helicobacter pylori’nin
gelişimini de engellemektedir (Wang vd. 2000, Koo ve
Cho 2004).
Son yıllarda yapılan çalışmalar yeşil çay tüketiminin
yemek sonrası termojenezi ve yağ oksidasyonunu artırarak başta vücut yağı olmak üzere vücut ağırlığını
azalttığı ve bu etkinin daha çok yeşil çayın en çok içerdiği kateşin olan EGCG’den kaynaklandığı bildirilmiştir
(Chacko vd. 2010).
Ülkemizde Yeşil Çay Pudrası Üretimi
Uzak Doğu ülkelerinde çok yaygın olarak tanınan yeşil çay pudrası ile ilgili ilk üretim denemeleri ülkemizde 1989 yılında tarafımdan gerçekleştirilmiş ve ürünü
tanıtıcı ilk faaliyetlerde bulunulmuştur (Özdemir 1990).
Yeşil çay pudrası ile ilgili ülkemizdeki en önemli gelişme
ise TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
iş birliğinde farklı üniversitelerdeki bazı araştırıcıların da
katılımı ile “Türk Çayının Kalitesinin Arttırılması ve Yeni
Ürünlerin Geliştirilmesi” isimli projenin hazırlanması ve
bu projenin 2008 yılında TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubunca (KAMAG) yaklaşık 1 500 000
TL bütçe ile desteklenmesi olmuştur. Bu çerçevede
Çaykur’un teşvik ve gayretleri ile Akdeniz Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli bir araştırma ekibince yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonrasında Türk Yeşil
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Şekil 3- Yeşil Çay Pudralı Şekerleme

Çayı’ndan yeşil çay pudrası üretilmiş, üretim teknolojisi
ve elde edilen ürünün kalite özellikleri ortaya konulmuş
ve yeşil çay pudrası katkılı yaş pasta, kek, kurabiye ve
dondurma üretilmiştir.
Yeşil çay pudrasının ülkemizde endüstriyel boyutta
üretimine başlanmasıyla birlikte Türk çayı, demlenerek içilmesinin yanında farklı alanlarda da kullanılmaya
başlanacak ve bu da çayımızın değerini ve ihracat potansiyelini artıracaktır.
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ÇAY-TEKNOLOJİ
Hasan ÇEBİ
Kalite Kontrol Şube Müdürü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Siyah Çay İşleme Teknolojisi

Mamul siyah çay, Camellia sinensis türünün
farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe
tomurcuğu ve onu takip eden taze tek yapraklı, iki yapraklı ve üç yapraklı sürgünler ile
bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının soldurma, kıvırma veya kesme, oksidasyon ve kurutma gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilen üründür.
Uygun şekilde hasat edilmiş taze çay sürgünlerinin mamul siyah çaya dönüştürülmesinde
dünyada belli başlı iki yöntem vardır. Bunlar,
ORTODOX ve CTC (Crush, Tear, Curl)’dir.

Siyah Çay İmalatı
Siyah çayın işlenmesinde Dünyada en yaygın olarak kullanılan yöntem ortadox imalat
yöntemidir. Ortodox yöntemi ile siyah çay işleme metodu, fazla miktarda el emeği(işçilik)
gerektiren bir yöntem olmasının yanında bu
yöntemle istenen kalitede siyah çay üretmek
için ham maddenin odunsu kısmının çok
az ve ayrıca belli bir tazelikte olması gerekmektedir. Bu nedenlerle ülkemizde, ortadox
yönteminin belirli esaslara göre değiştirilmesi
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
59

ARALIK 2012

Türk çayının öncü kuruluşu Çaykur gibi birçok siyah çay
üretimcisi işletme de, klasik bir yöntem olarak tanımlanan ortadox yöntemini temel alıp, gelişen teknolojiye
paralel olarak işleme süresini ve maliyetleri azaltacak,
randıman ve kaliteyi artıracak şekilde kendi yöntemlerini geliştirmişler ve halen bu doğrultuda çalışmalarını
devam ettirmektedirler.

bu su ile birlikte akıp yok olacaktır. Ayrıca aşırı derecede
soldurulmuş çay yapraklarının da istenen şekilde kıvrılması mümkün olmadığından fazla solan yapraklardan
da lezzetli bir çay oluşturmak mümkün olmayacaktır.
Yukarıda bahsedilen nedenlerle kaliteli bir çay üretmek
çok iyi ayarlanmış bir soldurma işleminin sağlanması ile
mümkün olacaktır.

Siyah çay üretim aşamaları, her bir üretim aşaması
bir sonraki süreçte bekleneni alabilmek açısından çok
önemli olan ve yukarıda bahsedildiği üzere beş ana
grup altında toplanabilir. Bunlar Soldurma, Kıvırma,
Oksidasyon, Kurutma ve Tasnif aşamalarıdır.

Soldurma işlemi Çay yapraklarının muhtevasındaki suyun, % 60- 65 seviyesine kadar indirgenmesi işlemidir.
Bu işlem uygun makineler sayesinde gerçekleştirildiği
gibi uygun yöntemlerle normal şartlarda da gerçekleştirilebilecek bir işlemdir.

Son ürünün kaliteli bir ürün olarak ortaya çıkması için
bütün süreçlerde optimum şartların sağlanmasına
özen gösterilmelidir. Aksi takdirde tamamlanan süreçte
yaşanan olumsuzlukların ürüne olan negatif etkisinin,
sonraki süreçlerde tamamen giderilmesi mümkün değildir.

Yapraktaki su miktarının arzulanan seviyeye düşürülmesi nedeniyle hücre özsuyunun yoğunluğu artarken,
yaprağın kırılmaksızın ağır ağır kıvrılıp bükülmesini ve
aynı zamanda hücre özsuyunun yapraktan dışarı çıkmasını kolaylaştıran fiziksel bir ortam oluşur. Suyunun
bir bölümünü yitiren yaprak hücreleri esnek bir durum
kazanır. Bu şekildeki çay yaprağının kıvrılma esnasında
kırılarak parçalanmasını engellenir. Yoğun hale geçen
hücre özsuyunun dışarı çıkması için yaprağın geçirgenliği artar. Kıvırma anında uygulanan basınç nedeniyle
yapraktan dışarı çıkan hücre özsuyu ince bir tabaka
halinde çay yapraklarına yapışır. Böylece siyah çayın
nitelik kazanmasında çok önemli olan enzimler de yaprakların yüzeylerine iyi bir şekilde dağılmış olur. Çaydaki
su oranının arzu edilen seviyeye düşürülmesi birkaç
saat içinde gerçekleşebilse de, hasattan hemen sonra
başlayan kimyasal değişimler için belli bir süre gerekmektedir.

Soldurma İşlemi
Bir sonraki aşama olan kıvırma sürecini istenen şekilde
gerçekleştirmek için çok önemli olan soldurma işlemi
çayı kıvırma-parçalamaya hazırlama işlemidir. Uygun şekilde hasat edilen taze çay yaprağının ağırlıkça % 75-80’ini su oluşturmaktadır. % 75-80 civarında
su taşıyan yapraklar bu haliyle kıvırma makinelerine koyulursa kıvırma işlemi esnasında yaprakların muhtevasında bulunan mevcut su yaprakların parçalanması ile
dış yüzeye çıkacak ve fazla olan miktar makinelerden
dışarıya taşacak, çaya dem ve lezzet veren bitki özü de

Bir Soldurma Ünitesi
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Bir Kıvırma Ünitesi Görüntüsü

Solma esnasında yaprağın yapısındaki makro moleküllerin parçalanarak enzim aktivitesi artar. Uçucu hoş
koku bileşenleri ortaya çıkarak çay deminin dolgunluk,
burukluk ve canlılığına katkıda bulunan madde miktarlarında da artışlar olur. Bu artışların sürekli olmadığı
ve zaman içerisinde azalmaya başladığı ve hatta tamamen yok olduğundan, kalite maddeleri olarak tabir
edebileceğimiz bu maddeler azalma eğilimine girmeden çayın soldurma işlemi tamamlanmalı ve bir sonraki
aşama olan kıvırma – parçalama işlemine geçilmelidir.
Beklenen kalitede bir çay elde etmek için çay yaprakları hasat edildikten sonra en fazla 20-25 saat içerisinde
kıvırma işlemine tabi tutulmalıdır.
Fabrikalarımızda soldurma işlemi tamamen otomatik
devamlılık arz eden soldurma ünitelerinde yapılmaktadır. Bu üniteler ısıtma sistemi ile desteklenmiş 30–40
mt uzunluğunda 2 mt genişliğinde 2 ya da 3 katlı sürekli hareketli, çok yavaş ilerleyen polyester delikli bantlardan ibarettir. Bu bant yerden 1 mt yükseklikte ön ve
yan taraﬂarı kapalı bir tekne şeklindeki yapının üst tarafına serilmiş transport bir taşıyıcı şeklindedir. Bir motor
sayesinde sürekli dönen ve üzerine dökülen çayı 6 saatte aldığı noktadan kıvırma ünitesine göndermek üzere yine hareketli bir taşıyıcı banda dökmektedir. Bu ünitenin arka tarafına monte edilmiş bir fan ile ortamdan
emilen taze hava, ısıtma sisteminin içinden geçerek

istenen sıcaklığa kadar ısıtılır ve teknenin içine üﬂenir.
Üzerine serilmiş çayı 2 saatte bir karıştıracak tırmıkların
bulunduğu bu delikli polyester bantların üzerine çaylar bastırılmadan ve düzgün bir şekilde ve 20-25 cm
kalınlığında serilir. Tünelin içine de 28-32°C sıcak hava
üﬂenerek bu bantlara serilen çayların 5-6 saat içerisinde soldurulma işlemi tamamlanır. Çaylar bant üzerinde
kıvırma işlemine doğru yavaş yavaş ilerlerken yolunun
üzerinde bulunan döner tırmıklar sayesinde 2 saatte bir
alt üst edilerek yeknesak bir şekilde solmaları da sağlanır. Çayın muhteviyatında bulunan suyun % de olarak
azaltılması oranı soldurmadan sonraki uygulanacak işleme bağlı olarak değişmektedir. Parçalama işleminde
kıvırma makinesi kullanılacaksa bu oran % 60-65 CTC
makinesi kullanılacak ise % 65- 70 arasında olmasına
dikkat edilir.
Kıvırma İşlemi
Çay imalat işlemlerinde çok önemli olan diğer bir işlem de kıvırma işlemidir. Bu işlem sayesinde uygun bir
şekilde soldurulmuş çay yapraklarının hücre zarlarının
parçalanması ve hücre özsuyunu açığa çıkarılması
sağlanır. Hücre öz suyu açığa çıkarak hava ile teması
da başladığından oksidasyon işlemi de bu aşamada
başlamaktadır. Siyah çaydaki istenen kıvrımlı görünüm de kıvırma işlemi sayesinde oluşmaktadır.
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Üretim esnasında solmuş çay yapraklarının kıvırma
makinesine her bir kıvırma kazanı 10-12 dk da dolacak şekilde sürekli ve azar azar akması sağlanır. Bu
şekilde doldurulduğunda bir kıvırma makinesi sürgün
dönemine bağlı olarak 300-350 kg çay almaktadır. Kıvırma kazanına alınacak çay miktarı iyi bir parçalanmanın sağlanması açısından çok önemlidir. Eğer kazana
yeterli miktarda çay alınarak istenen ağırlık sağlanamaz
ise iyi bir kıvırma işlemi de gerçekleştirilemeyecektir.
Bir kıvırma makinesi disk şeklindeki yüzeye paralel bir
tabla ile tabla üzerinde alt ve üstü açık silindir şeklinde
bir kazandan oluşur. Kazan ve tablanın her ikisi de aynı
yönde dönmesine rağmen krank boyutlarındaki farklılık
sayesinde kazan içerisindeki solmuş çay yapraklarının
hem karıştırılması hem de kıvrılarak parçalanması sağlanmaktadır. Kıvırma tablaları üzerine monte edilmiş
yarım hilal şeklindeki setler yeknesak bir parçalanma
ve kıvrılma işlemine yardımcı olmaktadır.
Günümüzde çay fabrikalarımızın bütün ünitelerinde olduğu gibi kıvırma üniteleri de yaş çay yaprağının kalitesine göre şekillenmektedir. Bir kıvırma ünitesinde kıvırma işlemi genelde düz kıvırma tabir edilen makine ile
başlamaktadır. Bu makinede solmuş çay yaprakları ortalama 45 dk kıvrıldıktan sonra daha iyi bir parçalanma
sağlanması için, ikinci bir kıvırma işlemine tabii tutulur.
İkinci kıvırma işleminde presli ya da göbekli diye tabir
edilen iki makineden sadece biri tercih edilebilmektedir.
İkinci kıvırma işleminde eğer göbekli kıvırma makinesi
kullanılacaksa sure 20 dk, presli kıvırma makinesi kullanılacaksa burada da süre 40 dk dır. Kıvırmalarda çayın kıvrılma ve parçalanma süresi oluşacak tad, koku,
dem rengi ve burukluk ve sertlik açısından çok önemli
olduğundan uygulama sürelerine özellikle çok dikkat
edilmektedir. Presli kıvırma makinesi kullanılan işletme-

Bir Rotovan Grubu
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lerde ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli hususların
biride baskı süresidir. Presleme işlemi süresince kazanın içindeki çayın ısısını da yükselmektedir. Fazla ısı
çayın içinde bulunan kalite maddelerinin bozulmasına
sebep olduğundan uygulanan her 10 dk baskı sonrası
makineler 5 dk baskısız çalıştırılır.
Ham maddenin fiziki yapısı ve kalitesi de dikkate alınarak bazı işletmelerde Düz kıvırma işleminden sonra
çaylar rotorvan denilen büyük kıyma makinelerinden
geçirilmektedir. Bu uygulamada amaç çayların düz kıvırmalarda istenen şekilde kıvrılması ve parçalanması
sağlanamamış ise presli ya da göbekli kıvırmalarda işlemin istenen sürede ve şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Böyle durumlarda yani rotervanların kullanılması durumunda yeterince parçalanmış çayların presli
ya da göbekli kıvırmalarda daha fazla parçalanarak toz
haline gelmemesi için rotervanlardan sonra tam otomatik yaş çay elekleri parçalanarak toz haline gelmemesi için rotervanlardan sonra tam otomatık yaş çay
elekleri kullanılması önerilmektedir. Böylece istenen
kıvama gelmiş çaylar, bu eleklerde elenerek tekrar parçalanması önlenip direk çay için çok önemli diğer bir
aşama olan oksidasyon bölümüne gönderilir. İstenen
kıvama gelmemiş çaylar yeterince parçalanması ve kıvrılması tamamlanması için elek üstünden göbekli ya da
presli kıvırmalara gönderilmektedir.
Kıvırma işlemi sonunda makinelerden alınan çayların
hem ısı seviyeleri yükselmiş hem de çaylarda baskıdan
dolayı topaklanmalar oluşmuştur. Hem ısı seviyesini
düşürmek hem de oluşan topakların dağıtılması amacıyla çaylar oksidasyon ünitesine gönderilmeden önce
sistem içerisinde bunan topak dağıtıcılardan ya da bu
amaçla kullanılan yaş çay eleklerinden geçirilmelidirler.

Oksidasyon Ünitesi
Oksidasyon İşlemi
Birçok yerde fermantasyon işlemi olarak bilinen bu işlem, çay yapraklarının istenen şekilde kıvrılma ve parçalanması ile ortaya çıkan enzimler ile polifenollerin
oksijen sayesinde tepkimeye girerek polifenollerin bir
çeşiti olan ﬂavanoller (kateşinler)in oksijenle yükseltgenmesi işlemidir. Bu nedenle söz konusu işlemi, oksidasyon işlemi olarak tarif etmek daha doğru olacaktır.
Oksidasyon işleminde ortam sıcaklığı, ortam nemi ve
oksidasyon süresi çok önemli üç unsurdur.
Siyah çayın kalitesini belirleyen en önemli maddeler
olarak kabul edilen Theaﬂavin(TF) ve Therubigin(TR) ler
bu aşamada oluşmaktadır.
Kaliteli bir çayda TF / TR oranı 1 / 10 olarak kabul edilmektedir. Çayda oksidasyon işlemi kıvırma ile başlamaktadır. En uygun oksidasyon suresi ortamın sıcaklığı
ve bağıl nemine bağlı olarak değişmekle birlikte oksidasyonun başladığı andan itibaren 3,5-4,5 saattir.
Oksidasyonun başladığı anda belli bir seviyede olan
Theaﬂavin (TF) oksidasyon süresince bir müddet artmakta daha sonra ise azalmaya başladığı halde buna
karşılık Oksidasyonun başladığı anda en az seviyede
olan Therubigin (TR) oksidasyon suresince artar. TF ve
TR de gerçekleşen bu değişiklik çay deminin niteliğini
de değiştirmektedir. Oksidasyon başlangıcında çayın
oldukça buruk tadı ve parlak olan dem rengi, oksidasyon süresince buruklukta azalma, dem renginde ise
koyulaşma ve matlaşma şeklinde değişmektedir. Bu
nedenle optimum tad ve renk yakalandığı anda oksidasyon işlemi sonlandırılmalı ve çaylar bekletilmeden
kurutma işlemine tabii tutulmalıdır.
Oksidasyonun tamamlanma süresi sıcaklığa bağlı olarak da değişmektedir. En uygun oksidasyon sıcaklığı

24°C–27°C arasında gerçekleşmektedir. Sıcaklık azaldığında oksidasyon süresi uzamakta arttığında ise bu
süre kısalmaktadır. Oksidasyon işleminde önemli olan
diğer bir faktörde ortamın bağıl nemidir. İstenen zamanda iyi bir oksidasyon işleminin gerçekleştirilmesi
için ortamın bağıl nem oranı % 90-95 arasında olmalıdır.
Sıcaklık ve nem koşullarının sağlandığı bir oksidasyon
ünitesinde çayın okside olması için geçecek süre maksimum 90 dk dır. Bu süre aşıldığında yukarıda bahsedilen TF/TR oranı, TR 90 dk dır. Bu süre aşıldığında yukarıda bahsedilen TF/TR oranı, TR lehinde değişmekte
ve buna paralel olarak da çay deminin kalitesinde düşüş gerçekleşmektedir.
Son yıllarda oksidasyon ünitesi de modernize edilmiştir. Sistem yapı itibariyle soldurma ünitesine benzemektedir.
Soldurma ünitesinden farkı, ısıtma sistemi ile birlikte
nemlendirme sistemi ile de desteklenmiş olmasıdır. Bu
sistem zeminden 1 mt yükseklikte ön ve yan taraﬂarı
kapalı bir tekne şeklindeki yapının üst tarafına serilmiş
25-30 metre uzunluğunda 2 mt genişliğinde sürekli hareket eden bir delikli polyester transport bir taşıyıcı şeklindedir. Bir motor sayesinde sürekli dönen ve üzerine
dökülen çayı 90 dk’da aldığı noktadan kurutma ünitesine göndermek üzere yine hareketli bir taşıyıcı banda
dökmektedir. Bu ünitenin arka tarafına monte edilmiş
bir fan ile ortamdan emilen taze hava nemlendirme ve
ısıtma sisteminin içinden geçerek istenen sıcaklığa kadar ısıtılır ve % 90-95 nemlendirilerek teknenin içine üflenir. Ön ve yan taraﬂarı tamamen kapalı olan teknenin
üstündeki delikli transport bandın deliklerinden çıkmaya zorlanan istenen sıcaklıkta ve rutubetteki bu hava
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bandın üzerine düzgün bir şekilde ve kalınlıkta serilmiş
çayların okside olmasını sağlar.
Çayın muhteviyatında bulunan su oranı (soldurulma
derecesi), Üniteye verilen hava miktarı ve niteliği (Temiz
ve bol oksijenli hava), Çayın serilme kalınlığı ile çayın
tazeliği ve kıvrılma durumu da oksidasyona etki eden
diğer önemli etkenlerdir.
Kurutma İşlemi
Kurutma işlemi, çay ürününün nem oranını % 3-4 e
kadar indirerek ürünün kazanılmış özelliklerinin kaybedilmeden depolanabilir hale getirilmesi işlemidir.
Çay kurutma makineleri şekil itibariyle faklı olabilmekle
beraber çalışma sistemleri itibariyle benzerdirler. Ülkemizde siyah çay kurutmada iki çeşit makine kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Marshall tipi kurutma fırınlarıdır. Bazı işletmelerde Hambro
tipi fırınlar denen diğer bir kurutma fırını kullanılmaktadır. Her ikisinde de fırın içerisine giren uygun çaylar,
sıcak hava ile muamele edilerek kurutulmaktadır. Bu iki
fırın arasındaki en önemli farklar, içlerine üﬂenen havanın sıcaklık dereceleri ve fırının içindeki çayın taşınması
şeklidir. Marşhall tipi fırınlarda çaylar bir palet üzerinde
taşınırken, Hambro tipi fırınlarda ise çaylar hava ve titreşim ile ilerlemektedir.
Kurutma işleminde ekili olan faktörlerin başında, kurutma için fırına üﬂenen havanın giriş ve çıkış sıcaklığı
ile debisi, dış hava sıcaklığı, kurutulacak çayın serme
kalınlığı ve çayın fırında kalma süresi gelmektedir.

Bir Lif Alıcı Sistemi ve Kurutma Ünitesi
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İyi bir kurutma ve kurutulan çayın da istenen kalitede
olması için Marshall tipi fırınlarda kurutma fırınına üﬂenen havanın, fırın giriş sıcaklığı 95-100 °C ve fırın çıkış
sıcaklığı 50-55 °C arasında olmalıdır. Bu fırınlara daha
yüksek sıcaklıklarda hava verilmesi, fırın içerisindeki
çayın yanmasına sebep olacağı için giriş sıcaklığına
özellikle dikkat edilmelidir.
Hambro tipi fırınlarda kurutma için fırına üﬂenen havanın fırın girişindeki sıcaklığı 150 °C ye kadar çıkabilmektedir. Bu fırınlarda 4 farklı bölme olup çıkışa doğru
gidildikçe havanın giriş sıcaklığı 120 °C ye kadar düşmektedir.
Kurutulacak çayların fırında kalma suresi, kurutma için
üﬂenen havanın sıcaklık derecesi ve kurutulmak için fırına serilen çayın kalınlığına bağlı olarak değişmektedir.
Kalınlık arttıkça çayın fırında kalma süresi uzatılmalıdır.
Önerilen sıcaklıkta, daha kalın ve daha uzun sürede
kurutulan çay, içim kalitesi olarak daha lezzetli olmaktadır. Kurutma süresi Marshall tipi fırınlarda ortalama
20-25 dk, Hambro tipi fırında ise yaklaşık 15-20 dk dır.
Kurutma işlemi tamamlan çaylar ihtiva ettikleri odunsu parçalar, lif ve tozdan ayıklanması için önce lif alıcı
denen bir sistemden geçirilmektedir. Bu sistem döner
bir PVC tambur ve bu tamburun dönerken sürtündüğü
bir yün keçeden ibarettir. Fırın çıkışı, çaylar sıcakken
bu tamburların altından geçirtilir ve bu geçiş esnasında
döner tamburların keçeye sürünmesi ile oluşan manyetik çekim sayesinde, alt taraftaki transport bantla
taşınan çayın içerisindeki odunsu parçalar, lif ve tozları
çekerek alınır ve sistemin dışına atılır. Bu ayıklama sistemi çok basit bir sistem olmasının yanında oldukça
başarılı bir ayıklama sistemidir.

Kalite Kontrol Laboratuvarı
Tasnif İşlemi
Çayların sınıﬂandırılması ile ilgili bir standardizasyon
yoktur. Sınıﬂar üretim yerlerine ve sistemlerine göre
farklılık gösterebilmektedir. Siyah çaylar çoğunlukla
yaprak veya partikül büyüklüğü esas alınarak sınıflandırılır. Bu nedenle sınıﬂandırılma onların kalitelerinin
belirtilmesi anlamından ziyade onların parçacık büyüklüklerini ifade etmektedir. Değişik parça boyutundaki
çaylar fırın çıkışından sonra önce midilton denen delik
çapları standart olan bir çeşit elekte elenir. Bu eleme
ile midilton deliklerinden geçebilecek parça boyutundaki çaylar alınarak midiltonlara göre daha özel olan ve
adına pakka dediğimiz faklı delik çaplarına sahip eleklerde elenerek sınıﬂandırılan bu çaylar kalite olarak en
kaliteli çay grubudur. Bu guruba imalat kırığı çaylar da
denmektedir. Midilton deliklerinden geçemeyerek imalat sirkülasyonuna devam eden çaylar bu süreçte önce
kırıcı denilen tamburların arasından geçirtilerek boyutları küçültülür ve tekrar tasnif edilmek üzere midilton ve
pakkalara gönderilir. Bu şekilde üretilen çaylar imalat
kırığı çaylara oranla daha az kalitelidirler. Her iki grupta
da çaylar sırası ile kalından inceye doğru ayıklanarak
ambalajlanır.
Ambalajlanmaya hazır çayın rutubet oranı çok düşük
olduğundan havadaki rutubeti bünyesine almaya çok
müsait bir yapıdadır. Bu nedenle tasniﬂenen çaylar
bekletilmeden uygun ambalaj malzemeleri ile ve uygun
şekilde ambalajlanıp depolanmalı ve en kısa zamanda
pazarlanmalıdır.

Tasnif Ünitesi
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Türkiye’de Çay Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜNEŞ
Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Türk gündelik hayatında önemli bir yer tutan çay, Türklerin hayatına geç girmesine karşın gerek sosyal hayatın ritüellerinde gerekse yarattığı kültür ile vazgeçilmez
bir değer haline gelmiştir. Türklerin çay ile tanışması
konusunda farklı tarihler bulunsa da çayın bir tarım bitkisi olarak ele alınması 1894 tarihine denk gelir. Ancak
Bursa’ya dikilen fidelerden ekolojik koşulların uygun
olmaması sonucunda bir netice alınamamıştır. 1917
yılında Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali
Rıza Erten ve beraberindeki heyet, çay tarımının geliştiği Batum’a teknik bir gezi düzenlemiştir. Bölgenin
koşulları uygun olsa da araya Birinci Dünya Savaşı girmiş, 1924 yılına kadar konu askıya alınmış ve o yıl çay,
mandalina, portakal yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla 407 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 1938 yılına gelindiğinde ise Ziraat Umum Müdürü Zihni Derin’in girişimleri
ile üretimde ilerlemeler kaydedilmiş, 1940 yılında Çay
Kanunu çıkarılmış, ilk işleme fabrikası 1947 yılında tesis
edilmiştir. Çay üzerindeki devlet tekeli ise 1984 yılında
çıkarılan kanun ile kaldırılmıştır. Çayın ülkemizdeki macerası emsal ülkelere oranla çok kısa olmasına karşın
bu süre zarfında ülkemiz tüketimde birinci sıraya üretimde ise beşinci sıraya yükselmiştir.
Gerçekten de ülkemizde çay gündelik toplumsal etkinliklerimizin bir parçası olarak, dostluk ve misafirperverliğin simgesi olarak yer almıştır. Bir kültürel alışkanlık olarak gün ve gün içindeki sosyal ilişkiler çay ile başlar, gün
çay ile biter. Çaydanlığın olmadığı bir ev ile çay ocağının
bulunmadığı bir iş yeri düşünülemez. Rivayet o dur ki,
bir iş yerinin çaycısının yokluğu patronun yokluğundan
önce fark edilir. Öyle ki kamu kurumlarında yardımcı
hizmet sınıfında memur kadrosunda görev yapan binlerce çay dağıtmakla görevli personel bulunmaktadır.
İş yerlerinde çaycının farklı bir konumu bulunmaktadır.
Zira kimi zaman en sık aranan, iş yerindeki makam gözetmeksizin her çalışanla ilişkisi bulunan bir elemandır.
Çaycı herkesi, herkes ise çaycıyı tanır. Özellikle çay
ocakları bulunan iş yerlerinde çaylar “marka” karşılığında verilir. Hesap kitap karışıklığını engellemek üzerine
kurulu bu sistemde önceden belirli miktar bardak çay
karşılığı içilen çay karşılığında geri verilir. Kimi uygulamalarda çaycılar, iş yeri tarafından içilen çay miktarını iş
yerinin kapısına tebeşir ile işaretlemektedirler.
Ülkemizde çayın bu kadar sevilmesi Deniz Gürsoy’a
göre üç nedene bağlanır. Bunlardan ilki 1945 ve sonrasındaki dönemlerde yaşanan ithalat zorluklarında
tiryakilerin, kahve bulamayınca çay içmeye başlanmasıdır. Çaya çok hızlı tutkun olmayı sağlayan ikinci neden ise Rize’de yetişen çayın hafif buruk tadının çok
sevilmesidir. Son neden ise insan bedeninin sıvı ihtiyacının Türkiye’de daha çok çay ile giderilmesidir. Çünkü
çay, kahveye göre daha sulu ve içimi kolay bir içecektir.

Gülizar Baki’ye göre Türkler çayı dünyevî kaygılarla içmemektedir. Ona anlam yüklemekte, muhabbete katık
yapmakta, yoğun iş saatlerinde uğruna mola verdirilmektedir. Türkler için çay, çorba içmek, ekmek yemek
kadar hayatî bir fonksiyondur. Bu nedenle çay kültürü
Türkler için müşterek yaşamanın ve misafirperverliğin
sembolik bir uzantısı olarak birçok etnografik ve düşünsel zenginlik yaratmıştır.
Türk Çayını özel kılan sahip olduğu hususi tad, kokusu, pişirilişi ve ikramıdır. Hazırlanışta güney bölgelerde
Arap ve özellikle Kuzey Anadolu’da Rus etkileri gözlemlenebilmektedir. Her 3 Türk’ten 1’i kendi çay harmanını yaratmakta, bu harmanlar demlenme usulüne
göre hazırlanmaktadır. Harmanlama esasında yaprak
ve tepe tomurcuğu oranına dayalı bir ayırım olduğu kadar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Türk çayı
ile yabancı çay harmanına da dayalı yöntemler gözlemlenmektedir. Türk usulü çay demlemede çaydanlık
ya da semaver ve demlik olarak iki ayrı kap kullanımı
vardır. Önce çaydanlıkta yumuşak ve taze su kaynatılır
bu sırada boş demlik su buharı ile ısıtılır. Kaynayan bir
miktar su içeriğindeki oksijeni yitirmeden içine toz siyah
çay konulan demliğe aktarılır. Çaydanlığa su takviyesi
yapıldıktan sonra demlik çayın demlenmesi için çaydanlığın üzerinde bekletilir. Demleme süresi çayın oksidasyonunu engellemek için kısa tutulur. Aksi takdirde
“bayat çay” tabir edilen sert ve acı bir dem elde edilir.
Demleme süresi konusunda farklı görüşler bulunsa da
(4 ila 30 dakika) ideal olan 15 dakikadır. Zira kısa süreli
demleme çaya otsu bir koku ve soluk bir dem rengi
sağlar. Aşırı demleme ise çayı acılaştırır. Türk usulü çay
hazırlamayı farklı kılan iki unsurdan birisi, dem miktarının servis sırasında sıcak su takviyesi ile seyreltilerek
ayarlanabilmesidir. İkincisi ise çay, yanlış olsa da, ocağın üzerinde uzun süre ta ki bayatladığı anlaşılana kadar demlenmektedir. Hem fermente siyah çay kullanımı hem de uzun ve sürekli demleme çaya Türk damak
zevkine uygun buruk (Batılılara göre acı) tadı vermektedir. İdeal olan çayın demlenmesi tamamlandıktan sonra demlikten alınması ve ısıtmaya bu şekilde devam
edilmesidir. Demlenme sırasında çayda bulunan kafein
(tein diye de bilinir), organik asitler ve polifenol türevleri
(katesin, ﬂanols, gallik asit ve depsides) ve minerallerin
(potasyum) bir kısmı suya geçer. Demleme miktarı arttıkça suya geçen miktar artar. Bu geçişle beraber dem
giderek koyulaşır ve tadı acımaya başlar. Bu tadı veren
ise polifenol türevleri ve kafeindir. İki-üç dakika 180 ml
kaynar suyla demlenmiş çayda 30 mg civarında kafein
bulunur. Demlenme süresi uzadıkça bu miktar yaklaşık
60 mg’a çıkabilir. Türk usulü çayda fazla demleme nedeniyle kafein miktarı diğer usullere göre fazla, çay da
bir o kadar acıdır.
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Hazırlanan çayın ikramında ise demlikten istenilen miktarda dem bardaklara dökülür. Çayın demini açmak
için çaydanlıktan kaynamış su ilavesi yapılır. Çaya şeker
istenirse sonradan konulur. Dem ve kaynamış suyun
oranı kendi jargonunu yaratmıştır. Az dem ile hazırlanan
çay “açık çay” tabir edilirken, dem oranı yükseldiğinde
bu çaya “koyu çay” denir. Ancak çayın ideal demlenme
ve sıcak su oranını belirleyen ölçüt “tavşankanı” niteliğine haiz olmasıdır. Kırmızı-bordo rengine sahip tavşankanı ayarındaki çay Türkiye’de çay üzerinde uzlaşılmış
ideallik ölçütüdür. Bununla beraber “paşa çayı” genellikle çocuklar için hazırlanır. Pratik olarak sıcak çaya soğuk su ilavesi ile elde edilir. Paşa çayından tavşankanı
çaya geçiş bir bakıma çocukluktan yetişkinliğe geçişi
simgelemektedir.
Çayın bu kadar toplumsal hayatın ve sosyal ritmin
merkezinde bulunması pişirilme ve sunulma aşamasına kadar kullanılan farklı araç ve gereçlerin ortaya
çıkmasını sağlamış var olan araç gereçler ise zaman
içinde toplumsal yaratıcığın bir göstergesi olarak mükemmelleşmiştir. Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri, İran
ve Azerbaycan’da yoğun bir şekilde kullanılan semaver özellikle Erzurum, Van, Amasya ve Samsun
Vezirköprü’de yerel ihtiyaçlara yönelik tekrardan ele
alınan ve hâlâ üretimi yapılan bir üründür. Çaydanlık ise
demliğin ısıtılma problemine nazik bir şekilde çözüm
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bulunan bir üründür. Çaydanlık ve demlik olmak üzere
iki parçadan oluşan bu üründe, tercih edilen demliğin
porselen, çaydanlığın ise metal olmasıdır. Her ne kadar
Batı toplumlarında demlenen çay kısa bir süre sonra acılaşmaması için çay yapraklarından arındırılarak
başka bir kaba aktarılsa da bu durum geleneksel Türk
çaydanlığında ele alınmamıştır. Çaydanlık daha ziyade
dem ve suyun sıcak tutulmasına, servis sırasında demi
açacak kadar kaynar suyun çaydanlık haznesinde bulunmasına ve ikram sırasında dem su oranını hassas
bir şekilde ayarlamaya müsaade edecek sap ve dar
ağızlı ibrik ağzına odaklanmıştır.

Türk çayının simgesi olan çay bardağının ise ilk kim tarafından tasarlandığı bilinmese dahi 1930 yılında vefat
eden Hoca Ali Rıza’nın Semaver adlı tablosunda çay
bardağına rastlanmaktadır. Tasarım değerleri açısından ele alındığında ince belli bardak, çay içme zevkini
her duyu için üst düzeye taşıyacak niteliklere sahiptir.
Bardağın şeffaf ve ince camdan mamul olması, çayın
rengini görmeye izin verirken aynı zamanda dem ve
su oranını ayarlamaya izin verir. Bununla beraber çay
kaşığı ile şeker karıştırıldığında kaşığın ince bardağa
çarpması ile çıkan ses çay sohbetlerinin değişmez bir
parçasıdır. Çay bardağının ortasına doğru incelmesi alt
kısmının avuca oturmasını sağlarken, çayın sıcaklığını
avuç içinde hissetmeyi kolaylaştırmaktadır. Bardağın
ağzının genişleyerek sonlanması hem çayın kokusunu
duyulmasını sağlarken aynı zamanda içim için soğuma-

sını sağlar. Bugün ise su bardakları, porselen kupalar
dahi “duble” ölçü dahilinde çay içimi için kullanılmakta
ancak çay bardağı yılda 400.000.000’u aşan üretim ile
hala Türk halkının temel çay içim tarzı olmaktadır. Günümüzde farklı tür çağdaş çay bardakları tasarımlarına
denk gelinse de tasarıma dair yaklaşımlar daha ziyade
hacimsel ve forma dönük arayışlar şeklinde gerçekleşmekte, hakim içim tarzı nedeniyle geleneksel çay bardağı formundan uzaklaşılamamaktadır. Çay tabağı, ki
aslında bardağın altındaki tabaktır, bardakların ayrılmaz
bir parçasıdır. Cam, melamin, veya porselenden mamül bu tabaklar çayın taşınmasında kolaylık sağladığı

kadar şeker ve çay kaşığının konulması için alan da
yaratır. Taşıma çay askısı ile yapılacaksa fazla miktarda çay bardağı taşımak için tabaklar ve bardaklar ayrı
şekilde istiﬂenmekte, askıcı maharetli bir şekilde servis
sırasında tabaklara bardakları yerleştirmekte, şeker ise
talep edildiği takdirde bardakların yanına iliştirilmektedir. Çay ülkemizde genelde şeker ile servis edilmektedir. Çayın yanına genelde iki adet küp şeker (1 küp
şeker = 4-5 gram) veya özellikle Doğu Anadolu’da kıtlama şekeri konur. Küp şeker olmadığında toz şeker
1, 75 cc’lik ölçüsü olan çay kaşığı ile ilave edilir. Türk
çay servisinde dilimlenmiş limonda şeker gibi servise
eklenir. Limonun çayın tadını yumuşattığı kadar, çayın
oksidasyon sırasında kaybettiği C vitaminini takviye
ettiği düşünülmektedir. C vitaminin bir özelliği demir
emilimine yardımcı olmaktır. Çay ise demir emilimini
engelleyen maddeler içerir. Bu yüzden limonlu çayın
bu olumsuzluklarını engeller. Bu açıdan bakıldığında
çay servisin kendine has ritüelleri bulunmaktadır. Her
Türk kendi çapında çay konusunda ihtisasa sahip olduğundan öncelikle bir çayın kalitesi konusunda çabucak kanaata varabilir. Kalite söz konusunda olduğunda kötü çayı bir yudumdan sonra içmemek genel bir
davranıştır. Çay sosyalleşmenin bir aracı samimiyetin
ve misafirperverliğin bir göstergesi olduğundan hazırlanışından sunumuna kadar ayrı bir özen gösterilir. İyi
hazırlanmış ve sunulmuş bir çay ev sahibinin gurur duyacağı, sohbeti şenlendiren, birbirini tanımayan kişilerin samimiyeti yakaladığı, çekingen başlayan sohbetler
bile koyulaştıran bir unsurdur. Bu nedenle her yerde
çay teklif edilir, misafir gelmeden önce çay demlenir,
misafir tamam diyene kadar çay servisine devam edilir.
Bu servis gündelik takımdan farklı olarak misafir takımı
ile yapılır. Çay içmek Türkiye’de doğu toplumlarındaki gibi ayin niteliğinde olmayıp, basit ancak incelikleri
olan, herkesin kendi formülünü aradığı tarzını sergilediği bir eylemdir. Bu eylem gündelik koşuşturma içinde o
kadar sıradanlaşmıştır ki çaydanlık sürekli olarak ocağın üzerinde bulunur.
Çay Türklerin gündelik hayatına geç girmesine karşın
çok kısa sürede geleneksel ve kültürel bir içecek haline gelmiştir. Çayın sosyal yaşamda bu kadar ön plana
çıkmasında elbette geleneksel kahve içme kültürünün
etkisi yadsınamaz. Çay kültürü, Türkler için müşterek
yaşamanın ve misafirperverliğin sembolik bir uzantısı
olarak birçok etnografik ve düşünsel zenginlik yaratmıştır. Bu gündelik eylem, Türk tarzı çay demleme ve
içme, uzantısı olan birçok kültürel ürünle beraber toplumun her katmanında ve her yörede çok az değişiklikle
aynı şekilde yaşatılmakta, gündelik yaşam pratiğinin bir
parçası olan bu “milli içecek” sosyalleşmenin, samimiyetin ve misafirperverliğin bir göstergesi olarak simgesel bir değer haline gelmiştir.
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ÇAY-TADIMCILIK

Türk Çay Sektöründe
“Tadımcılık”
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Dilek ALTUN
Ulusal Çay Konseyi Görevlisi ve
Çay Tadımcısı

Rize Ticaret Borsası ve RTE Üniversitesi ortaklığında
yürütülen T.C. ve AB’nin finanse ettiği ‘’Çay Tadımcısı
Yetiştirme Projesi’’ genç istihdamın desteklenmesi operasyonel programında yürütülen proje olup 220.473.50
Avro bütçeli projenin % 90’lık kısmı Avrupa Komisyonu
tarafından verilen hibeden oluşmaktaydı ve % 10‘luk
kısmı ise eş finansman kapsamından RTB tarafından
karşılanmıştır.
Projede yer alan eğitmenlerimiz, RTE Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Şengül Alpay Karaoğlu, Pazar MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Mustafa Akbulut, Maltepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Hamit Vanlı,
Dosan Tic. AŞ. Kimya Mühendisi ve Çay Tadımcısı
Akın Kamiloğlu ve Sri Lanka’dan dünya çapında çay
uzmanı Bryan Baptist’ten oluşan uzman ekip kursiyerlere toplam 300 saat eğitim vermiştir. Eğitimler sonunda 3 ay süreyle çay fabrikalarında teorik staj uygulaması yapılmıştır. Proje sayesinde 50 gencin çoğu çay
sektöründe istihdam edilebilme imkânı yakalamıştır.
Ayrıca bu proje Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonel Programında yürütülen projeler arasında en iyi
uygulanan proje seçilmiştir.
Çay sektöründeki ‘’tadımcılık’’ kavramı ülkemizde ‘’Çay
Tadımcısı Yetiştirme Projesi’’ ile farkındalık yarattı. Öncelikle projenin amacından ve tadımcılığın sektör için
gerekliliğine değinmek istiyorum. Projenin amacı; işsiz
gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak, yeni iş gücü
oluşumuyla bölgemizin sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek, çay sektöründe damak tadı yaratarak, üretimde kalite kaybını önlemek, 50 işsiz gence
meslek edindirerek, çay sektörüne nitelikli eleman kazandırmak, çayda kalite standartlarını artırarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, yerel yönetimler işçi ve
iş veren örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şirketler gibi ilgili aktörlerin genç istihdamı ve girişimciliği artırmak amaçlı faaliyetlere destek
vermelerine örnek olmaktır.
Tadımcılığın çay sektöründeki önemi; Çay sektöründeki tadımcılık çayda standart bir damak tadı ve kalite yakalanmasını sağlamaktadır. Aslında çayın tadımı
sayesinde, çayın üretim aşamalarında ne gibi eksiklikler olduğu, ne tür yanlışlıklar yapıldığı gözlemlenmektedir. Laboratuvar bulguları tam anlamıyla çayın kalitesini
belirleyemiyor. Çayın sertliğinden, burukluğundan, kokusundan rengine kadar bu kaliteyi belirleyecek olan
tadımcılardır. Önceden çay üretilirken, üretilen çay laboratuvara gönderilip analiz yapılırdı. Aradan birkaç
gün geçer bu sırada üretim devam ederdi. Tabi bu
süreçte hatalı bir üretim varsa ne yazık ki devam eder-

di. Şu anda tadımcılar sayesinde üretim anında çayın
tadımı yapılarak çay değerleri belirleniyor. Üretimin soldurma, fermantasyon, kıvırma gibi aşamalarının hangisinde sorun varsa o aşamaya anında müdahale ediliyor. Harmanlama ve paketlemede hangi ürünün hangi
kalitede olduğu belirleniyor. Ayrıca tadımcılar aldıkları
eğitim sayesinde laboratuvarda çayın analizini de yapabiliyor. Böylece bu çalışmada her bölgede herkesin
içebileceği çayın aynı kalitede olmasını, kalitesiz çayın
üretilmemesi ve piyasaya sürülmemesini sağlıyor. Yani,
tadımcı çayın kalitesini beğenmezse ürünlerin piyasaya
sürülmesinden vazgeçilebiliyor. Müşteri memnuniyeti
ön planda tutulmaktadır. Türk çayının dünyaya tanıtılması aşamasında, kalitesi düşük ürünlerin çıkmaması
için tadımcıların çok büyük katkısı bulunmaktadır.
Çay Türkiye’de ekonomik değer açısından 2 milyar
Dolarlık bir getiriye sahiptir. Dünya’da kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen iki çay üreticisi vardır. Bunlardan biri
Hindistan’ın Darjeeling Bölgesinde üretilen çaydır. Üzerine kar yağdığı için Hindistan’ın sınırlı bölümünde üretilen Darjeeling çayının tanıtımı iyi yapıldığı için diğer üretilen çaylardan daha pahalıya satılmaktadır. Üzerine kar
yağan ve kimyasal ilaç kullanılmadan çay üreten ikinci
ülke ise Türkiye’dir. Bu durumda şüphesiz ki ihracatta
önemli bir avantajdır. Çay pazarı ve firmaların standart
kaliteyi yakalayabilmeleri için tadımcıları bünyelerinde
bulundurmaları gerekmektedir. Günümüzde dünyada
tadımcılık olarak görev yapan kişiler 15 bin Dolar ücret
almaktadır. Bu durumda tadımcıların ne kadar önemli bir meslek olduğunu göstermektedir. Gelişen dünya
pazarında rekabet edebilmek ve süreklilik sağlayabilmek için çay sektöründe tadımcı bulundurmayan firma
kalmamalıdır. Çünkü tadım sayesinde ürettiğiniz ürüne
bir değer verebiliyorsunuz.
Çay Tadımcısının uyması gereken kriterler; İlk şart
insanın çay tadımını sevmesidir. İşini seven insan her
konunun üstesinden kolayca gelir. Takım ruhu olmalıdır. Tadımcı tek başına bütün kalite kontrol işlemini
yapamaz. O halde diğer ekip arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması zorunludur. Çok okur ve kendini geliştirir.
Çevreden konusuyla ilgili bilgi toplar, değerlendirir. En
az normal insan kadar ekonomi bilgisine sahip olmalıdır. İşin gerçeği şudur ki, elde edilecek ürün satılacak
ve paraya dönüşecektir. Para etmeyen hiçbir ürünün
değeri yoktur. Tadımcının bunun bilincinde olma zorunluluğu vardır. Tadımcı, yaş yaprak üretimi, bitki yapısı, kültürel tedbirler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Çayda imalat safhalarını çok iyi bilmelidir. Örneğin, çay
yaprağının soldurmada kuruması sonunda elde edilen
ürün kuru çayda pullar halinde kendini gösterir. Tarımcı
ve imalatçı gruplarla her zaman dirsek teması halinde
bulunmalıdır. İmalatçının gün içinde yapacağı uygula71
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malar yakından takip edilmelidir. Özellikle tadımcının
çay pazarı bilgisi mutlaka olmalıdır. Piyasada hangi
marka çaylar var, kaliteleri nedir, fiyatları nedir, piyasada ne kadar miktar çay satmaktadır, gelecekte Pazar
hangi yöne doğru gitmektedir. Tadımcı sigara, içki kullanmamalı, tadım sırasında kolonya, parfüm gibi koku
verici hiçbir şey kullanmamalıdır. Tadım sırasında tam
konsantrasyon esastır. Fiziksel ve zihinsel olarak tadıma hazır halde bulunmak gerekir.
Çayın tadım özelliği, onun arz ve talebe göre fiyat farklılaştırmasını meydana getirmekte, ürünün daha değerli hale getirilmesinde esas yapı oluşturmaktadır. Yani,
katma değer özelliğini ortaya koymaktadır. Tadımcı olarak sektör hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız o kadar değişik uygulama yapma olanağınız ortaya
çıkar. İşletmelerin pazarda kendilerine yer bulabilmeleri
ve varlıklarını sürdürebilmeleri tüketicilerin istek, ihtiyaç
ve beklentilerini karşılama düzeyleri ile ilgilidir. İşte bu
noktada tadımcılar tüketici ihtiyaçlarını da göz önünde
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bulundurarak çay sektörünün gelişimi açısından önem
arz etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık
76 bin hektar çaylık alanda 203 bin dolayında üretici
çay tarımı yapmakta ve bölgedeki çay fabrikaları da
göçü önleyerek istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz ve
bölgemiz için ekonomik değer taşıyan çayımızın kalitesinin artırılmasında, markalaşma sürecinde, diğer
ülkelerle rekabet aşamasında dahi çay tadımcılarına
ihtiyacımız vardır. Çünkü çayın üretimi, tüketimi, müşteri memnuniyeti, satış pazarlaması gibi tüm süreçler
birbiri ile alakalıdır. Eğer bir çay fabrikası çayını istenilen
kalite değerleri ile müşteri memnuniyetini esas almadan piyasaya çıkarsa rekabet şansı azalmaktadır. Yani
çayın topraktan bardağa kadar geçirdiği sürecin doğru yönlendirilmesi noktasında tadımcılara büyük görev
düştüğüne inanmaktayım. İçilen her bir bardak çayda
çok büyük bir emek bulunmaktadır. Çayın topraktan
bardağa kadar gelmesinde emeği geçen herkese canı
gönülden teşekkür ediyorum. Çaydaki tadımızın her
daim lezzetli ve keyiﬂi olmasını temenni ediyorum…

ÇAY TOZU

Atık Çay Tozundan Antioksidan
Ekstrakt Üretimi ve
Deri Sanayi Uygulamaları
Doç. Dr. Eser EKE BAYRAMOĞLU
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü

Dünyada insanlar tarafından zevk alınarak tüketilen çay’ın
bebek dahil her yaştaki insan tarafından içilebileceği bilinmektedir. Çay Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından
elde edilmektedir ve severek tüketilen bu içecek Camellia
sinensis bitkisinin yapraklarının toplanıp fabrikalarda işlenmesiyle sofralarımıza gelmektedir. Çay üretimi sırasında
fabrikalarda çay sapları ve dökülen yapraklar atık olarak
ortaya çıkmakta ve fabrikalarda buna ‘çay tozu’ denilmektedir. Çay tozunun ekonomik bir değeri yoktur ve bu madde
çoğu zaman yakacak olarak kullanılmakta; bu şekilde yakılarak imha edilmektedir. Bağı bahçesi olanlar çay tozunu
alarak gübre olarak kullanmakta veya hayvanların altına sererek hayvanları sıcak tutmayı amaçlamaktadır. Çay işlenen
fabrikalar, çay tozunun sahte çay yapımında kullanılmasının
engellenmesi için bu atığı almak isteyenlere ıslatarak vermektedirler. Yaptığımız araştırmalarda çay tozundan elde
ettiğimiz ekstraktın yüksek oranda antioksidatif özelliğe sahip olduğu ve deri sanayinde dolgu maddesi olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Efsanelerde Çayın Keşfi
Özellikle ülkemizde Türk kahvaltı sofralarının değişilmez içeceği olan çayın bulunma serüveni efsanelere göre 5000 yıl
öncesine dayanır. Tıp bilimine merakıyla bilinen büyük Çin
imparatoru Shen Nung o sıralarda sıcak suyun insan sağlığına olan olumlu etkisi üzerinde çalışmaktadır. Bir gün içmek üzere kendi sıcak suyunu hazırlarken kazanına birkaç
yaprak düşer ve sudan gelen koku imparatorun çok hoşuna gider. Tadını çok beğendiği çayın içecek olarak tüketimi
bu olaydan sonra yaygınlaşır.
Çay Tozundan Ekstrakt Hazırlanışı
Çay tozundan ekstrakt eldesinde çözgen olarak su kullanıl-

Şekil 1 - Çay Tozu

mış ve işlem sırasında herhangi bir kimyasal madde kullanılmamıştır. Şekil - 3’de görülen düzenekten faydalanılmış ve işlem sonunda elde edilen
ekstraktın pH sı 4.86 olarak tespit edilmiştir. İşlem
sonrasında ektrakttaki suyun buharlaşarak uzaklaştırılması sağlanmış toz haline getirilen ekstraktın antioksidan özelliği tespit edilmiştir.
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Çay Tozunun Antioksidan Özelliğinin Tespiti
Çay tozu ekstraktının DPPH radikalini inhibisyon kapasitesi sentetik E vitamini (E vitamininin suda çözünebilen formu) olan Troloks’un DPPH radikalini inhibisyon
kapasitesi ile karşılaştırılarak belirlenmiştir. Çay tozu
ekstrakt örneğinin Troloks eşdeğeri antioksidan kapasitesi (TEAC) 0 20.69 mM Troloks/g çay olarak saptanmıştır. Bu değer 1 gram çay tozu ekstrakt örneğinin
DPPH radikali üzerine antioksidan kapasitesinin 20.69
mM Troloksun DPPH radikali üzerine antioksidan kapasitesi ile eşdeğer olduğunu göstermektedir. Buna
göre hazırlamış olduğumuz ekstraktın yüksek antioksidan özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir (E.Ü. Gıda
Mühendisliği 1960 no’lu rapor).
Çayın İçinde Bulunan Kateşinlerin Temel Yapıları
Çay polifenolik maddeler açısından zengin olup önemli
miktarda kateşin yapısında maddeyi özellikle epigallokateşin gallat, epigallokateşin ve epikateşin gallatı taşımaktadır. Son yıllarda yapılan in vitro, in vivo ve hayvan
deneyleri yeşil çayın sağlık üzerinde olumlu etkilerinin

Şekil 2 - Çay Tozu

Şekil 3 - Çay Tozundan Ekstrakt Eldesi

bulunduğunu ortaya koymuş ve bu etkiden sorumlu
aktif bileşiğin polifenolik yapıdaki epigallokateşin gallat
olduğu gösterilmiştir (Tokaç vd. 2011).
Çay Tozu Ekstraktının Deri Sanayinde Kullanımı
Deri işlentileri sırasında kullanılan bazı kimyasal maddelerin içeriği nedeniyle mamul deride serbest formaldehit açığa çıkabilmekte ve bu durum deri üreticileri
açısından istenmemektedir. Yaptığımız çalışmada, çay
üretimi sırasında atık olarak ortaya çıkan çay (Camel74

lia sinensis) tozundan elde edilen ekstrakt deri işlentisinin retenaj aşamasında % 4 oranında kullanılarak
derilerdeki serbest formaldehit miktarı düşürülmüştür.
Analizler HPLC cihazı ile IUC 19 (ISO TS 17226) metoduna göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;
atık çay tozu ekstraktı derideki serbest formaldehit
miktarını % 20 oranında azaltmayı başarmıştır. Mamul hale gelen derilerde renk ölçümleri Konica Minolta
CM-3600d marka spektrofotometre, ışık haslığı analizleri ise ATLAS-XENOTEST ALPHA+ test cihazı ile ISO

Şekil 4 - Çayda Bulunan Kateşinler

105-B02 standart metoduna göre yapılmış ve sonuçlar kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Buna göre
atık çay tozu ekstraktı derinin ışık haslığını yarım
derece artırmıştır. Dezavantajı ise derinin renginde
hafif bir değişime sebep olmasıdır (Bayramoğlu et
al, 2012).
Sonuç
Günümüzde çay üretimi sırasında açığa çıkan çay
tozunun ekonomik bir değeri yoktur ancak bu atık
materyal deri sanayi için değerli bir materyale dönüştürülebilir. Yaptığımız çalışmada atık çay tozundan elde ettiğimiz ekstraktın yüksek antioksidan
özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu özelliği
sayesinde çay tozunun deri sanayinde olduğu gibi
farklı sanayi dallarında da kullanım alanının mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Teşekkür
Atık çay tozu bulmamızda yardımcı olan Yasin
Holoğlu’na ve Çaykur’a teşekkür ederiz.
Kaynaklar
1- Yurdagel Ü., Çay Teknolojisi ve Biyokimyası,48 s., Bornova,
1982
2- Bayramoglu E.E., Onem E., Yorgancioglu A., Yilmaz B.,
The Effect of Waste Tea Powder Extract on Free Formaldehyde in Leather, The 9th Asian International Conference
on Leather Science and Technology, Taipei-Taiwan, s: 5763,2012
3- E.Ü. Gıda Mühendisliği 1960 No’lu Rapor, 10.10.2012
4- Tokaç D.D., Başaran N., Başaran A.A., Yeşil Çayın Genotoksisi te Üzerine Koruyucu Etkisi, S 250-259, 19. Bitkisel
İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-30 Ekim 2010, Bildiri Kitabı, Mersin, 2011.
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ÇAY-ÜRETİM-TÜKETİM

Dünyada Çay Üretimi, Tüketimi ve
Türkiye’deki Üretim ve Tüketimin
Kıyaslanması
Mehmet Fatih YAZICI
Şef
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Dış Satış Şube Müdürlüğü

Tarihi MÖ. 2.700 yıllara dayanan çayın bazı kaynaklarda ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktığı yazılsa da
anavatanı olarak Çin kabul edilir. Çinli Budist rahiplerin
uykuya karşı koymak için içtikleri çay önce Japonya’ya
oradan da 17.yüzyılda Avrupa’ya gelmiş ve buradan
tüm dünyaya hızla yayılmıştır.
Dünyada Çay
Çay; yağış rejiminin düzenli ve yıllık 2000 mm’den fazla
olduğu, yıllık ortalama sıcaklığın 140C’nin altına düşmediği, bağıl nem oranının ise en az % 70 olduğu, Kuzey
yarım kürede yaklaşık 42. enlem derecesinden başlayıp Güney yarım Kürede 27. enlem derecesine kadar
olan kuşak üzerinde yer alan 30’a yakın ülkede yetiştirilmektedir. Dünyadaki çay tarımı yapılan alanlarının
% 87,8’i Asya, % 9,8’u Afrika, geri kalan % 2,4’lük kısmı ise Güney Amerika, Okyanusya ve Avrupa kıtalarında bulunmaktadır. Ülkemizdeki çay tarım alanları
yaklaşık 76 bin hektar olup çaylık alanı bakımından % 2,8 ile dünya sıralamasında 7’ncidir. Dünyada
başlıca çay üreticisi ülkeler sırasıyla Hindistan, Çin,
Kenya, Sri Lanka, Türkiye ve Vietnam’dır. Ülkemizin
çay tarım alanında 7’inci iken çay üretiminde 5’inci olmasının sebebi birim alandan alınan ürün bakımından
dünya 1’incisi olmasıdır.
Dünya Çay Tarım Alanları (2010)
Ülkeler

Miktar (Bin Hektar)

ÇİN

1.419

HİNDİSTAN

583

SRİLANKA

218

KENYA

172

VİET NAM

113

ENDONEZYA

108

TÜRKİYE

76

Diğer Ülkeler Toplamı

429

Genel Toplam

3.118

Kaynak: ÇAYKUR

76

Dünya Kuru Çay Üretimi (2010)
Ülkeler
ÇİN
HİNDİSTAN
KENYA
SRİLANKA
TÜRKİYE
VİETNAM
ENDONEZYA
Diğer Ülkeler Toplamı
Genel Toplam

Miktar (Bin Ton)
1.467
991
399
282
235
198
150
780
4.502

Kaynak: FAO ve ÇAYKUR

2010 yılı itibari ile 4,5 milyon tona ulaşan dünya çay
üretiminin yaklaşık % 60’lık kısmı üretici ülkelerde içilirken geri kalan % 40’lık kısım ise ihraç edilir. Dünya çay
ithalatçısı olan ülkelerden bir kısmı satın aldığı çayı iç
pazarında tüketirken İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri,
Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler ise genelde 4050 Kg’lık torbalarda dökme olarak satın aldıkları çayları
işleyip paketlemekte ve yüksek fiyatlardan tekrar ihraç
etmektedir. Örneğin İngiltere kilosunu 2- 2,5 $’dan ithal
ettiği çayları işledikten sonra kilosunu tekrardan 8,5-9
$’dan diğer ithalatçı ülkelere satmaktadır.
Başlıca Çay İthalatçısı Ülkeler (2010)
Ülkeler
Rusya Federasyonu
İngiltere
ABD
Pakistan
Mısır

Miktar (Bin Ton)
182
150
127
94
87

Kaynak: FAO

Eskiden yaprakları kaynatılarak içilen çay, daha sonraki yıllarda yaprakları kurutulup demleme usulü içilmeye
başlanmış ve değişik imalat yöntemleri kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde sudan sonra en
çok tüketilen içecek olan çayın tüketimi artmakla beraber bu artış, insanların sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla özellikle yeşil çay tüketiminde siyah çaydan daha
fazla olmuştur.

Kişi Başı Çay Tüketimi
Ülkeler
İrlanda
İngiltere
Kuveyt
Türkiye
Katar

Çaylık Alanların Üretici (Cüzdan) Sayısına Göre Dağılımı
Miktar (Kg)
3,2
2,6
2,5
2,3
2,0

Alan Aralığı
(Dekar)

Kaynak: ÇAYKUR

Türkiye’de Çay
Türkiye’de çay bitkisinin yetiştirilmesine ait ilk ciddi girişim 1888 yılında yapılmıştır. Zamanın Ticaret Nazırı
Esbaki İsmail Paşa Hazretleri aracılığıyla Çin’den getirdiği çay fidanları Bursa’da dikilmiş ama olumsuz sonuç alınmıştır. Türkiye’de çay tarımı ile ilgili girişimler,
1917 yılından sonra gelişmiştir. Batum ve havalesinin
Anavatana geri gelmesini izleyen günlerde incelemeler
yapmak üzere bölgeye bir heyet gönderilmiştir. Heyette yer alan Halkalı Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili ve
Nebahat ve Emrazı Nebatiye Müderrisi Ali Rıza Erten
seyahat dönüşü İktisat Vekaletine sunduğu 91 sayfalık
raporunda benzer ekolojiye sahip olan Doğu Karadeniz
kıyılarımızda da çay bitkisinin yetiştirebileceğini açıklamıştır. Ve Batum’dan getirilen fidanlar çiftçilere dağıtılmıştır. İlk zamanlar bölge çiftçisinin ürüne olan ilgisizliği
ve devlet tarafından yeterince bilgilendirilmedikleri için
başarısız olan çay üretim çalışmaları Zihni Derin tam
yetki ile görevlendirildiği 1937 senesinden sonra ivme
kazanmıştır. Bu dönemde Rusya’dan getirilen çay tohumları çiftçilere dağıtılmıştır. Devletin, bahçe tesis
edeceklere arazi vergisi bağışıklığı, buğday yardımı gibi
teşvik edici uygulamaları ile çaylık alanları hızla artmış
ve ilk çay fabrikası 1947 yılında işletmeye açılmıştır.
Ülkemizde çay sadece Doğu Karadeniz’de Rize,
Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu’da yetiştirilmektedir.
Çaylık alanlarımız toplamı 76 bin hektar olup bu çaylık
alanların % 65,61’si Rize, % 20,46’sı Trabzon, % 11,3’
u Artvin, % 2,61’si Giresun ve % 0,02’si Ordu illerinde
bulunmaktadır. Ülkemize çayın geç gelmiş olması nedeni ile dünyadaki en genç çaylıklar bizimdir.
İllerin Çaylık Alanı Dağılımı (2011)
İLİ
Rize
Trabzon
Artvin
Giresun
Ordu
TOPLAM

ÇAYLIK ALAN (DEKAR)
497.897
155.265
85.755
19.810
114
758.641

%
65,61
20,46
11,30
2,61
0,02
100

Kaynak: ÇAYKUR

Bu 5 ilimizde, genelde küçük aile işletmeciliği şeklinde
çay tarımı yapan 205 bin müstahsil vardır. Ve ortalama
sahip olunan çaylık alanı 4-7 dekar arasıdır. İklime bağlı
olarak yıllık yaş çay ürünü rekoltesi 1.100 – 1.250 bin
ton arasında değişebilmektedir. Bundan da yaklaşık
230 bin ton kuru çay üretilir.

0–0,49
0,5–0,99
1–1,99
2–4,99
5–9,99
10–14,99
15–19,99
20–24,99
25–99,99
TOPLAM

Üretici
(Cüzdan)
Sayısı
2.569
10.615
41.379
97.555
43.304
5.732
1.024
226
99
205.312

Çaylık
Alanı
(Dekar)
905
7.973
59.194
313.756
285.528
66.475
17.090
4.925
3.032
758.641

Oranı
(%)
1,27
5,24
20.43
48,18
21,39
2,83
0,51
0,11
0,05
100

Oranı
(%)
0,12
1,05
7,80
41,36
37,64
8,76
2,25
0,65
0,40
100

Kaynak: ÇAYKUR

Çay ülkemizde uzun yıllar devlet korumasında ve
devlet tekelinde idi. Halen, devletin düzenleyici rolü
ÇAYKUR vasıtası ile devam ediyor ise de devlet tekeli
19.12.1984 tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile son
bulmuştur. Bu tarihten sonra özel sektör de Türk çaycılığındaki yerini almıştır. 1985 yılında sektördeki toplam
çay alımın % 95’i ÇAYKUR, % 5’i Özel Sektör tarafından yapılıyor iken, bu gün bu oran sırasıyla % 53 ve
% 47 olarak gerçekleşmiştir.
Çaykur ve Özel Sektör Tarafından Satın Alınan
Yaş Çay Miktarları ve Oranları

Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011

Satın Alınan Yaş Çay Miktarı
Çaykur
Özel Sektör
(Bin Ton) %
(Bin Ton)
659
58
487
650
58
467
594
54
510
590
45
715
653
53
580

%
42
42
46
55
47

Toplam
(Bin Ton)
1.146
1.117
1.104
1.305
1.233

2011 yılı verilerine göre toplam 1.milyon 233 bin ton
yaş çay hasadına karşılık 227 bin ton kuru çay üretimi
gerçekleştirilmiştir. Bunun 110 bin tonu özel sektör 117
bin tonu ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
yurdumuza kaçak yollarla yıllık 40-50 bin ton civarında
bir çay girişinin olduğu tahmin edilmektedir. Sabahtan
akşama çay içme alışkanlığımız nedeni ile 2,3 Kg ile
dünyada kişi başına en fazla çay içen 4. ülkeyiz. Yaklaşık 160-165 bin ton olan yurtiçi kuru çay pazarında
pazar liderliğini % 60-65 pazar payı ile ÇAYKUR elinde
bulundurmaktadır.
Kaynakça
1- www.caykur.gov.tr
2- www.fao.org
3- www.biriz.biz
4- Çay Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çaysiad Raporu,
05 Nisan 2006
5- Çay Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Rize Ticaret Borsası, Ocak
2012
6- Yeşil Altın Türk Çayının Markalaştırılması 2023 Vizyonu Çalıştayı, 16-20
Kasım 2011, Rize
7- Özden, D., 2009, Türk Siyah Çay Sektör Raporu. Avrupa İşletmeler Ağı.
Karadeniz
8- Taşkın, M., Bahçeden Bardağa Çay, Çaysiad Yayınları. 2002 Trabzon
9- Usta, H., 2004, Çay Sektör Profil Araştırması İstanbul Ticaret Odası
10- Günler,N.; Karakaş, A.,Ortak Piyasa Düzenleri Çay Alt Çalışma Grubu Raporu, Ekim-2005, Ankara
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ÇAY-SAĞLIK

Sağlıklı Yaşamın Kilit Taşı: ÇAY!

Ziraat Müh. Kamil Engin İSLAMOĞLU
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Öncelikle konumuza ışık tutacağını düşündüğüm güncel bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 21 Mayıs
2011’de Brezilya’da düzenlenen “Global İçecek Tüketiminin Pazar Stratejileri” konulu sempozyumda sunulan
Euromonitor 2010 verilerine göre, aralarında suyunda bulunduğu toplam 13 içecek kategorisi içerisinde
% 20.9’luk bir oranla çay, artık sudan sonra en çok
içilen içecek değil, sudan daha çok içilen bir içecektir!(1)
Üstelik, sosyo-ekonomik farklılık gözetilmeksizin, tüm
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insanlar tarafından tüketilebilen bir içecektir, çay. Euromonitor 2010 verilerinde ortaya çıkan bu sonucun
nedeni, içerisinde bulunduğumuz 21. yüz yılda, etkisini
yaşamımızda her geçen yıl daha çok hissetmeye başladığımız “Küresel Isınma” ve buna bağlı olarak oluşan
iklim değişiklikleri sonucunda, dünya nüfusunun yoğun
olarak yaşadığı metropollerde ki insanların, nitelikli ve
kaliteli içme suyu temininde yaşadıkları problemlerin bir
sonucu olarak şişelenmiş su tüketimine yönelişleridir.

dekar çay tarım alanı ile birlikte
milli parklar ve bal ormanları içerisinde, IUCN (Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik) 2011 listesine giren ve
sadece bu bölgede yayılış gösteren 274 endemik bitki türü ve 562
canlı türüne ev sahipliği yaptığı
tespit edilmiştir.(2)

İçecek tüketiminde dünyada lider konumda olan çayın, yaygın olarak
tüketilen iki çeşidinin siyah ve yeşil çayın, içeriğinde belirli oranlarda bulunan ve deme geçen “biyolojik aktif maddelerin” insan sağlığı üzerine
sayısız yararlarını özetleyen en güzel deyim “kilit taşı” dır. Kilit taşı, birçoğumuzun yurt içi ve yurt dışı gezilerinde beğeniyle gözlemlediğimiz Türk
ve Osmanlı mimarisinde, kesme taştan yapılmış her biri birer sanat eseri
olan mimari kemer ve köprülerde, kavisin en üst tarafında yer alan üçgen
şekilli, yapının dengede kalmasını sağlayan ve yapıyı kilitleyen taşın adıdır.
Bu taşı yerinden söküp aldığınızda yapının statik dengesi bozulacak ve
çökecektir. Yazımın devamında, akademik çalışmaların ürünü olan ve insan sağlığı yönünden çayın değerini gözler önüne seren örnekleri okuduğunuzda, kilit taşı deyiminin çay için ne kadar uygun olduğuna siz karar
vereceksiniz. Ayrıca çay sektörü, Doğu Karadeniz bölgesi ve ülke ekonomisi açısında da, sosyo-ekonomik anlamda bir kilit taşıdır. Türk çayının
sağlıklı bir yaşamın kilit taşı oluşunun en temel göstergesi, tarımının nasıl
bir ekosistem içerisinde yapıldığıdır. Birçok yayında “yapraktan bardağa”
deyimi ile tanımlanan Türk çayı, bahçedeki kültürel işlemlerden bardağınıza gelene kadar (iyi tarım uygulamalarında da kabul edilen, bitki besin
elementi ihtiyacını karşılamak için yapılan sertifikalı gübre kullanımı hariç)
hiçbir katkı maddesi ve tarımsal kimyasal içermemektedir. Şimdi, Türk
çayının nasıl bir ekosistem içerisinde yetiştirildiğine kısaca göz atalım.
Çayın {Camellia sinensis (L.) O.Kuntze} dünya üzerindeki yayılış alanlarını
incelediğimizde, kuzey yarım kürede 42 enlem derecesi ile güney yarım
kürede 27 enlem derecesi arasında, ekonomik olarak tarımı yapılabilen
yarı tropik bir bitki olduğunu görürüz. Kuzey yarım kürede yer alan ülkemizde ki çay tarım alanları, 41.4 enlem derecesi ve Doğu Karadeniz bölgesi içerisinde kalmasına rağmen; Gürcistan-Batum sınırından, GiresunTirebolu’ya kadar uzanan sahil şeridi, sahip olduğu “mikroklima’nın”
oluşturduğu subtropikal iklim nedeniyle ekonomik olarak çay tarımına el
verişli bir ekolojiye sahiptir. Bu mikroklima içerisinde dahi Rize, kendine
özgü bir iklime sahiptir. Örneğin Rize ilinin ortalama yıllık yağış miktarı
2400 mm iken hemen yanındaki Trabzon’da bu miktar 821 mm’dir. Bu
mikroklima adeta doğanın eczanesi niteliğinde olup bölgede; 768.000

Türk çayını rakipleri içerisinde öne
çıkaran ve yüksek rakımlardaki
çaylarının üzerine kar da yağan,
Çin ve Japonya gibi ülkelerin
çaylarından ayıran böyle bir ekosistemin varlığıdır. En önemlisi
Doğu Karadeniz’in bu ekosistemi
içerisinde ki tarımsal faaliyetlerde,
tarım ilaçlarının kullanılmıyor oluşudur. Bu önemli ayrıntıyı, çayın
anavatanı olarak bilinen Çin ve
Hindistan gibi ülkeler içinde söylemek imkânsızdır. Örneğin, 2007
yılında Çin’de üretilen çaylarda
üzerinde yapılan tarım ilacı kalıntı
tespiti araştırmaları sonucunda,
Çin’in farklı bölgelerinde üretilmiş
çaylarda, çay infüzyonları (demleri) içerisinde 102 farklı pestisit
kalıntısı tespit edilmiştir.(10) Bu ve
benzeri tespitlere Hindistan, Sri
Lanka ve İran menşeli çaylarda
bolca rastlamak mümkündür. Bir
ekosistem içerisinde tarım ilaçlarının (pestisit, herbisit vb) kullanılmıyor oluşunun en somut ve dikkat
çekici kanıtı, kimyasal kirlenmeye
karşı en az direnç gösteren arı
ve kelebeklerin bölgedeki varlığının sürekliliğidir. Doğu Karadeniz
bölgesinin bal üretim potansiyelini
uzunca anlatmaya gerek olmadığı
gibi, Türkiye’nin kelebekler açısından en zengin alanı Rize Ovit Dağı
Geçidi’dir.(2) Kafkaslara özgü pek
çok bölgesel endemik kelebek
türünün Doğu Karadeniz’in orman
açıklıkları ve dere boylarında yayılış gösteriyor oluşu, son yıllarda
bölge insanında bazı şikâyetlere
neden olsa da mevcut ekosistemi
koruma bilincinin gelişmiş olması
nedeniyle, doğal yolla mücadele
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Hasat Olgunluğunda ki Çay Sürgünleri.

Dünyada Üretimi Yapılan 4 Popüler Çay Çeşidi

kimyasal mücadeleye tercih edilmektedir. Diğer taraftan, kış ayları hariç her mevsimde devasa bir çiçek
bahçesi görünümünde olan Kaçkar dağlarının yamaçlarında yer alan Rize’de, çay tarım alanları sahilden
1000-1100 m.’ye kadar çıkarken, ormanlar yaklaşık
olarak 2000–2200 m. yüksekliklerde sona erer ve yerini alp çayırlarına bırakır. 2200 m.’nin üzerinde dahi
turuncu ve beyaz renkli küçük dağ zambakları ile papatyalar gibi çeşitli türlerin yer aldığı sahada, çayırların
yanında yer yer kısa boylu, orman gülü çalılıklarını da
görmek mümkündür. Dünya üzerinde bu ekosistemin
ikinci bir benzeri ekvatordan kutuplara doğru uzayan
yağmur ormanlarıdır ancak, Güney Asya’da ki bu yağmur ormanlarının sınırında bulunan çay tarım alanlarında, çayı konukçu bitki olarak kullanan mikroorganizma
sayısının fazlalığı ve kış mevsiminin yaşanmıyor oluşu
nedeniyle yoğun bir tarım ilacı kullanma zorunluluğu
vardır. Nadir bir ekosistemin ürünü olan Türk çayının
içerdiği biyolojik aktif maddelerin hem tad ve aroma
olarak içim kalitesine olan katkısı hemde insan sağlığı yönünden değerini, konuları itibariyle öne çıkan bazı
akademik çalışmaların ışığında incelemeye başlayalım.
Konumuz çayın, insan sağlığı yönünden değerini ortaya koymak olduğu için tarımı, işlenmesi, piyasa koşulları gibi konulara değinmeyeceğim. Bununla birlikte,

yazımda Türkiye’de ki tüketim kriterlerini dikkate alarak
siyah ve yeşil çayın, insan sağlığı üzerine olan katkılarını
birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle bilinmesi gereken, Türk
çayının işlenmesi öncesinde, bahçeden hasat edilmesi aşamasında; hasat olgunluğu ve toplama standardı
gibi kaliteyi direk etkileyen kriterler konusunda gösterilen hassasiyettir. Siyah ve yeşil çayın ham maddesini
oluşturan ürün normu, halk arasında 2,5 yaprak olarak
adlandırılan 2 yaprak ve 1 tomurcuktan oluşan taze
çay sürgünleridir. Bitkisel farmakoloji açısından baktığımızda ise bu ürün normu, bitkinin büyüme noktasını
oluşturur ki, çay bitkisi tüm enerjisini ve biyolojik aktif
maddelerini bu bölgede yoğun olarak bulundurur. Öyleyse, tüketmekte olduğumuz çayın içerisinde ne kadar biyolojik aktif madde bulunmaktadır? Sorusunun
yanıtı için, 2007 yılında Almanya’da yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına birlikte göz atalım. Almanya’da
satışa sunulan yeşil, siyah ve beyaz çaylar üzerinde
Braunschweig Üniversitesi Gıda Kimyası Bölümü tarafından yapılan bu çalışmada, üç farklı çayın içermiş
olduğu biyolojik aktif madde miktarlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucunda aşağıdaki veriler elde
edilmiştir. (birinci tablo da yeşil ve siyah çay için birim g/
kg, ikinci tablo da beyaz ve yeşil çay için birim g/100g
olarak alınmıştır).(11)

Tablo - 1
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Tablo - 2

Bu değerlerden de görüleceği gibi çay, içerdiği biyolojik aktif maddeler yönünden oldukça zengin bir içecektir. Günümüz insanı için gıda ve içecek tüketimi, artık
sadece tokluk veya sıvı ihtiyacını gidermek öncelikli değil, sağlığını korumak ve yaşam standardını iyileştirme
önceliklidir. Genelde merak edilen ne kadar çay içilmesi
gerektiğidir? Ya da, yeşil çay mı yoksa siyah çay mı içilmeli? Bu sorulara literatürlerde verilen yanıtları su şekilde özetleyebiliriz. Yetişkinlerin günde 2-3 litre sıvı tüketmeleri gereklidir. Su, günlük sıvı tüketiminin önemli bir
parçasıdır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre, günde 5-7 fincan çayın yeşil veya siyah taze demlenmiş
(~800-1120 mL) günlük alınan sıvı miktarının bir bölümünü oluşturması gerektiği belirtilmekte ve önerilmektedir. Yapılan birçok testte siyah ve yeşil çayın benzer
etkilere sahip olduğu belirtilmiştir. Düzenli olarak içilen
çayın genellikle kafeinsiz çaydan az da olsa daha iyi etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Epidemiyolojik veriler ve laboratuvar sonuçları, 4 fincan (fincan yaklaşık
160 mL) veya daha az çayın (yaklaşık 600 mL kadar)
kronik hastalıkları önemli derecede korumada yeterli
olmadığı gösterilmiştir. Günde tüketilen 6-10 fincan çayın (~960-1600 mL) kronik hastalıklardaki riski azalttığı
gösterilmiştir. Bu miktarda tüketilen çay, sağlıklı beslenme alışkanlığının kilit taşı olmaktadır. Geliştirdiğimiz
onca teknolojiye rağmen, doğaya ve çevreye karşı
sorumluluklarımızı ihmal etmemiz sonucunda, artık insanoğlu DNA’sını koruma gibi önemli bir sorunla karşı
karşıyadır! GDO’ların ve Ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu DNA mutasyonları ve hasarları insan neslinin geleceğini tehdit eder bir düzeye tırmanmaktadır.
Ozon tabakasının hasar görmesi, hava kirliliği, emisyon vb. gibi soluduğumuz havanın kalitesini de etkiyen
çevresel faktörlerin başında gelen; sera etkisine sahip
endüstriyel gazlar, fosil yakıtlardan kaynaklanan kirlilik, ekzojen ve endojen serbest radikaller, antioksidan
özelliği yüksek gıda ve içeceklerin tüketimini zorunlu
kılmaktadır. Bu zorunluluk bilim insanlarının bitkiler üzerindeki araştırmalarını artırmalarına neden olmuştur. Bu
araştırmalar sonucunda çay bitkisini, diğer bitkisel çaylar ve içecekler arasında; vitamin ve mineral içeriği ile
birlikte güçlü antioksidan özelliğiyle öne çıkaran biyo-

lojik aktif maddeleri (polifenoller, ﬂavanoidler, kateşinler
vb) sayesinde, yeşil ve siyah çay çeşitlerinin; DNA’nın
korunması, koroner kalp hastalığı ve çeşitli kanser türleri gibi kronik hastalıklardan tutunuz da, obezite’ye,
diş ve kemik sağlığından yaşlılık, Parkinson, eklem iltihaplanması ve viral hastalılara kadar oldukça geniş bir
yelpazede koruyucu etkileri ispatlanmıştır. Hatta son
yıllarda yapılan akademik çalışmalarda, yeşil çay tüketiminin, tip II diyabet olarak adlandırılan hastalığın gelişimini yavaşlattığı gösterilmiştir.(3) Uzun yıllardır çay bitkisinde bulunduğu bilinen, ancak son yıllarda vücuttaki
işlevlerinin ve metabolizmasının daha iyi anlaşılmasıyla
birlikte üzerinde daha fazla durulan L-theanine’nin çay
bitkisindeki en önemli serbest amino asit olduğu ve
beyin fonksiyonlarını geliştirici özelliği ile çaydaki
toplam serbest amino asitlerin % 50’sini oluşturduğu tespit edilmiştir.(4)
Beyaz ve yeşil çay kateşinlerinin, özellikle EGCG’nin
Staphylococcus aureus enfeksiyonlarında oluşan ilaç
direncini engelleyici özellikleri de tespit edilmiştir. Yeşil
çay tüketimi ve Parkinson hastalığının görülme sıklığı
ilişkisi konulu çalışmalarda, Asya toplumlarında Japonya başta olmak üzere bu hastalığın diğer toplumlara
göre 10 kat daha nadir görüldüğü saptanmıştır. Yakın
zamanda gönüllü hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda, yeşil çay ve EGCG’nin Parkinson hastalığına karşı
koruyucu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çay
kateşinlerinin antioksidan gücünün, diğer gıda ve içecek orijinli maddelere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. Yine bu kateşinlerden oksidasyon ile oluşan
ancak siyah çayda bulunan theaﬂavin monogallat gibi
ikincil fenolik maddelerinde, yüksek antioksidan özelliğe sahip oldukları tespit edilmiştir.(3,7) Çay ile ilgili olarak
zihinleri meşgul eden konu, polifenol içeriği nedeniyle
demirin emilimini azalttığıdır. Akademik literatürlerdeki
çalışmaların çoğu da bu bilgiyi desteklemekle birlikte,
bilim insanlarının bu konudaki ortak kanısı ise şudur:
Demir gibi, emilimi çok sayıda değişik faktöre bağlı olan
bir elementin, insan metabolizmasındaki yetersizliğinin
temel sebebi olarak çay tüketimini göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Yaşanılan coğrafya, yaş, gelir
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düzeyi, cinsiyet, ırk ve eğitim durumu bu sorununun
daha belirgin nedenleridir. Yemekler ile çay arasında en
az bir saatlik bir zaman farkı olması, çayın demir emilimi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektedir.
Ayrıca, kişinin yemek saatleri dışında günün diğer zaman dilimlerinde tükettiği çayın demir emilimi düzeyini
olumsuz etkilemesi ise kişinin bir anemi sorunu yoksa,
ihmal edilebilir düzeydedir.(9) Siyah ve yeşil çayların diş
çürüklerine karşı etkinlikleri ise birbirinden farklıdır. Florür içeriklerinin ötesinde, yeşil çayların antiviral etkinliği
olduğu bilinen kateşinleri daha fazla içermesinden dolayı, oral bakteri çoğalmasını engellemektedir.

Ayrıca her iki çay çeşidinin de şekersiz tüketilmesi,
vücuttaki biyo yararlığını artırmaktadır. Bununla birlikte
çayda bulunan P vitamini, kan damarlarının duvarlarını
kuvvetlendirir ve özellikle kılcal damarları esnekleştirip
ani kanama riskini azaltır. İçecekler içerisinde en yüksek düzeyde kahvede bulunan kafeinin olumsuz etkilerinin, çayda olumlu etkilere dönüşmesi konusu oldukça
dikkat çekicidir. Özellikle siyah çay içerisinde bulunan
ve thearubigin adı verilen bileşikler kafein ile tepkimeye girerek, mide üzerinde kafein’in olumsuz etkilerini
önlemektedir. ABD’de yaşları 55-60 arasında değişen
91,000 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada çay içmenin kemik mineral yoğunluğu ile pozitif ilişkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmayı yapan araştırmacılar, çay
tüketmenin yaşlı kadınları osteoporozdan korumaya
yardımcı olabileceği sonucuna varmışlardır. Çayın bu
etkiyi içeriğindeki ﬂorür ile yapabileceği ifade edilmektedir. İstatistiksel veriler günde 4 fincan ve üzerinde çay
içimiyle birlikte, kemik mineral yoğunluğunun da arttığını göstermektedir.(3,4) Bu araştırmalarda dikkat çekilen bir başka konuda, kafeinsizleştirme işleminin, çayın
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antioksidan kapasitesi üzerine olan olumsuz etkileridir.
Gönüllü insanlar üzerinde yapılan bir diğer bilimsel
çalışmada ise UV radyasyonuna maruz bırakılmadan
önce yeşil çaya özgü EGCG uygulanmasının deri hasarlarını önlediği rapor edilmiştir. Ayrıca çay tüketiminin
insan psikolojisi ve zihinsel performans üzerine olumlu etkilerinin olduğu çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda
gösterilmiştir.(4,5) Halk sağlığını tehdit eden bir diğer konuda, beslenme alışkanlıklarımıza ve hareketsiz bir yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan obezite’dir. Çayın
ağırlık kontrolü üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmaların çoğu yeşil çay ile yapılmıştır. Yeşil çaydaki EGCG’ın
termogenez (ısı oluşturma) etkisinin yanında, yağ emilimini ve besin alımını azaltarak obeziteyi engellediği
çeşitli hücre kültürü ve hayvan deneyi çalışmalarında
gösterilmiştir. Örneğin Fareler üzerinde yapılan ve 5 ay
devam edilen kontrollü çalışmada, günlük diyete ek
olarak, vücut ağırlığının % 1’i olacak şekilde tükettirilen yeşil çayın (EGCG’in) günlük enerji alımını artırması
yanında deney grubu farelerde kilo kazanımının kontrol
grubundan daha düşük çıktığı ölçülmüştür.(8) Toplumumuzu içten içe kemiren ve her geçen yıl kullanım yaşı
düşen tütün mamulleri ve bunların başında gelen sigara kullanımdan kaynaklanan akciğer kanseri vakalarıdır.
Japon erkek, ABD’deki erkeklerden her gün ortalama
olarak daha fazla miktarda sigara içseler de, Japon
erkeklerinde akciğer kanserine yakalanma riski daha
az bulunmuş, bunun Japonların beslenme ve içecek
tüketimi alışkanlıklarına bağlı olduğu vurgulanmıştır.
Japonya’da tüketilen yeşil çay ve sebzeler ﬂavonoidler
bakımından zengin, yağ ve kolesterol bakımından düşüktür. Japonya’da yapılan bir epidemiyolojik çalışmada hastalara akciğer kanseri tanısı konduktan sonar, günde 10 fincan yeşil çay içen bireylerin günde
3 fincan ve daha az yeşil çay içenlere göre kadınlarda
8, erkeklerde 3 yıl daha fazla yaşadığı tespit edilmiştir.
Yeşil çay tüketiminin fazla olduğu Japonya gibi Asya
ülkelerinde, prostat ve meme kanserine yakalanma
riskinin de düşük olduğu birçok çalışma ile ortaya konmuştur.(7)
Tüketicilerin, çayın yukarıda özetlemeye çalıştığım bu
zengin doğal gücünden en üst düzeyde yararlanabilmesinin iki önemli koşulu vardır. Birinci koşul; tüketicilerin standart ve nitelik kavramlarına dikkat etmeleridir.
Ülkemizde ki tüm tüketim maddelerinde TSE onaylı yerli
çay ürünlerinin tercih edilmesi her aşamada tüketicinin
lehinedir. İkinci önemli koşulumuz ise çayın evlerimizde ki muhafaza şekli ve içime hazırlanmasıdır. Değerli
okurlar, siyah ve yeşil çay higroskopik bir üründür, yani
çevreden nem ve koku absorbe edebilen (çekebilen)
bir üründür. Fabrikalarda paketleme aşamasında çayın
nem içeriği ortalama % 4–5 civarında olduğu için, satın almış olduğunuz çayı evinizde mümkün olduğunca

nem ve koku almayan, vidalı kapaklı cam kavanozlarda
ve direk güneş ışığına maruz kalmayacağı bir ortamda
saklamalısınız. Güneş ışı foton adı verilen enerji yüklü
parçacıklardan oluştuğu için, sadece çayı değil, diğer
tüm gıda ürünlerinde de bir çok fotokimyasal bozulmalara, tad ve aroma kayıplarına neden olur. Çayın demlenmesi ise bir ekstraksiyon işlemidir. Yani, çay partiküllerinin üzerinde ve içerisinde bulunan biyolojik aktif
maddelerin suya geçirilmesi işlemidir. Bu işlemde bir
çözücü olan suyun sertliği ve sıcaklığı ile birlikte demleme süresi, demleme yöntemi ve seçilen demlik tipinin
ayrı ayrı önemi vardır. Çayın demlenmesi için kullanılacak olan suyun sertliğinin (sertlik ifadesi; su içerisinde
çözünmüş +2 değerlikli iyonların Ca+2, Mg+2, Sr+2, Fe+2,
Mn+2 varlığının fazlalığını ifade eder) yüksek olmaması
ve pH (asitlik) değerinin 6,5-8,5 olması istenir. Bu değerler günlük yaşamda tüketicilerin ölçebileceği değerler olmadığı için, şehir şebeke sularımızın yukarıdaki
değerleri de içeren TS-266 standardına uygun olduğu kabul edilir. Kullanılan demlik tipi olarak genelde,
içi sırlanmış porselenin tercih edilmesinin nedeni, çay
partiküllerinin ve partiküllerden çözünüp suya geçen
maddelerin iç yüzeye tutunması veya yapışmasını engellemektir. Çay dahil bitkisel materyallerden biyolojik
aktif maddelerin ekstraksiyonu için uygulanan üç temel
yöntem vardır. Bunlar: İnfüzyon (demleme); bitki veya
bitki karışımı kaynamakta olan suyun üzerine ilave edilir, karıştırılmaz 10-15 dakika demlenir, süzülür, sıcak
veya soğuk içilir. Dekoksiyon (kaynatma); bitki veya bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, 10-15 dakika
su ile birlikte kaynatılır, birkaç dakika demlenir, süzülür,
sıcak veya soğuk içilir. Maserasyon (ıslatma); bitki veya
bitki karışımının üzerine soğuk su ilave edilir, birkaç saatten bir-iki güne kadar değişen sürede oda sıcaklığında bekletilir (arada sırada çalkalamak veya karıştırmak
faydalıdır), süzülür, soğuk olarak veya ısıtılarak içilir. Bu
üç yöntem içerisinde, hem siyah hemde yeşil çay için
en uygun olanı infüzyon yani demlemedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki konu vardır: Birincisi
demleme öncesi çayın yıkama amaçlı ıslatılmamasıdır. Çünkü partiküller birbirine yapışacak ve suyla temas eden yüzey azalacaktır. İkinci konu suyun kaynar
(100oC) değil, sıcak (80-85oC) olmasıdır veya kaynatılan suyun ısısının 100oC altına düşmesi de beklenebilir.
Çünkü kaynar haldeki su, çay partiküllerinin yüzeyinde
ve içerisinde bulunan; ısıya karşı hassas, uçucu özelliğe sahip, molekül ağırlıkları düşük ve kimyasal bağları
zayıf olan çay aroma maddelerinin suyun buharı ile birlikte yitirilmesine ayrıca, diğer biyolojik aktif maddelerin
yüksek sıcaklık etkisi ile bozulmasına neden olacaktır.
Türk çayının bu yöntemle ideal demlenme süresi 1520 dakika kadardır ve bu bekleme süresi boyunca çay
demi tekrar yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. 15
dakikadan daha kısa sürede yoğun dem veren çay-

larda ise kimyasal boyar madde bulunması riski yüksektir. Çayın demleme süresi sonunda şekersiz olarak
tüketmenizi; hem şekerin sağlığa olan olumsuz etkilerini önlemek, hem de her yudumda, Doğu Karadeniz’in
sessiz senfonisinin tadına daha güzel varabilmeniz için
tavsiye ederim.
Değerli okurlar, bilimsel veriler ışığında ve objektif bir
yaklaşımla çayın sağlıklı bir yaşamın “kilit taşı” olduğu
görüşümü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizlere önerim,
günün her saatinde sevdiklerinizle birlikte zevkle yudumladığınız Türk çayından, bu toprakların çayından,
kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için asla vazgeçmemenizdir.
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Camellia sinensis bitkisinin uygun varyetelerinin tomurcuk ve yapraklarından üretilen farklı oksidasyon
seviyelerine sahip olan siyah, oolong ve yeşil çaydan
sonra beyaz çay en düşük miktardaki üretimi temsil
eder. Tomurcuklar, beyaz çaya açık gri renk veren gümüş rengi tüylerle kaplıdır. Beyaz çay demi açık sarı
renklidir ve yeşil çaya özgü çimensi aromanın dışında
hafif tatlı bir aroması vardır (1).
Çin’de ‘Bai Cha’ diye bilinen Beyaz Çay, deme bal
tekstürü kazandıran çay filizlerinin yeni sürmüş tomurcuklarından üretilir. Beyaz çay üretim yöntemlerinden
birinde tomurcuklar kapalı ısıtıcılarda düşük ısıda yahut
direkt güneş ışığında hiç okside olmayacak veya mimimum düzeyde okside olacak sekilde kurutulur. Halen
üretilmekte olan beyaz çaylar çay bitkisinin varyetesine, yaprak kalitesi, hasat dönemi ve bitkinin yaşına
bağlı olarak değişir (2).
Beyaz çay üretim yöntemlerinin ikincisinde de tomurcuklar açılmadan kısa bir süre önce toplanır. Toplanan
tomurcuk ve genç yapraklardan şoklama veya panfiring işlemlerinden biri ile oksidasyon enzimlerinin inaktivasyonunu sağlanır. Şoklanan tomurcuk ve genç yaprakların uygun şekilde kurutulması ile beyaz çay üretilir. Böylece, taze çay sürgünlerinde bulunan yüksek
konsantrasyondaki kateşinler, beyaz çayda muhafaza
edilmiş olur. Beyaz çay ismini, tomurcuğun etrafını saran ve kurutma işleminden sonra beyaz görüntü veren
gümüş rengi tüylerden alır. Tomurcuğun yaprağa oranı,
beyaz çay çeşidine göre değişir.
Örneğin White Peony her iki yaprak için bir tomurcuk
içermesine rağmen, Silver Needles erken ilkbaharın ilk
iki günü toplanan tamamı tüylü tomurcuklardan olusan
en özel beyaz çay çeşididir. Yeşil çay, beyaz çaya göre
daha olgun yapraklardan yapılır. Her ne kadar her ikisi
de kateşince zenginse de, farklı kateşin profiline sahiptirler (3).

klonları basta ‘Silver Needles’ olmak üzere tüm beyaz
çay çeşitlerinin ham maddesi olmak üzere seleksiyonla
elde edilmişlerdir. 1891’lerde Silver Needle ihraç edilmeye başlanmış ve 1922’de ilk ‘White Peony’ üretimi
başlatılmıştır (3). Beyaz çay, çok yumuşak, tatlı, fındıksı
aroması ile leziz, çimensi bir güz lezzetidir. Çok yüksek
bir ferahlatma özelliğine sahiptir (2).
Ham maddeye ve farklı toplama standartlarına bağlı
olarak Beyaz Çay:
· Yin Zhen Bai Hao ( Silver Needle),
· Bai Mu Dan (White Peony),
· Gong Mei ( Tribute Eyebrow),
· Shou Mei (Noble, Long Life Eyebrow)
olarak sınıﬂandırılmıştır.
Beyaz çay, öncelikle çok taze ham maddeye ihtiyaç
duyar. Bu ince beyaz tüylerle kaplı tomurcuklar, birinci
ve ikinci yapraklar anlamına gelir. Beyaz çayın kalitesi
büyük ölçüde hasat dönemine bağlıdır. En iyi kalite beyaz çay erken ilkbaharda toplanır ve bu kalite açısından
sayısız yarar sağlar. İlk olarak üstün kalite beyaz çay
üretimine uygun ham maddenin, yağışlı günlerde veya
çiğin oluştuğu sabahın erken saatlerinde toplanması
engellenmelidir. Rüzgâr, insan veya böceklerden dolayı zarar görmüş, açılmaya başlamış, içleri bos olan,
çok uzun veya çok kısa, 3.5 veya daha fazla yaprak
içeren ve don olduğu dönemlerde tomurcukların mor
görüldüğü zaman kesinlikle toplanmamalıdır. En yüksek kaliteli Silver Needle beyaz çay, etli, parlak renkli ve
küçük beyaz tüylerle kaplı olmalıdır. Görünümleri yeknesak olmalı, sap veya yaprak içermemelidir. Tadı ve
kokusu leziz, açık, taze ve hafifçe tatlı olmalıdır. Likör,
yüzen beyaz tüylerin ortaya çıkması ve ışığı yansıtması
ile çarpıcı soluk sarı renktedir.

Beyaz çayın tarihçesi MS 600’lü yıllara dayanır. O dönemde Çin’de tahtta olan Song Hanedanı İmparatoru
Hui Zhong, zerafetin zirvesi olarak ilan ettiği beyaz çayın gelişimi için harekete geçmiştir. Beyaz çay, yüzyıllarca Çin dışındaki ülkeler için gizli kalmıştır. Fakat bugün
çok üstün kalitesi sebebiyle tüm dünyada araştırılmaya
başlanmıştır. Beyaz çayda, kuru çay görünümündeki
mükemmellik, demde de devam etmekte, demlemede
tat ve aroma mükemmelliğe ulaşmaktadır.

Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da fındık veya bambu
kokulu, tatlı, hafif tütsülenmiş tada sahip, daha koyu
likörlü White Peony beyaz çaylar satılmaktadır. Bu çaylar Çin’de iyi kalite olarak kabul edilmezler fakat Avrupa
ve Amerika’da tat ve kokusu sebebiyle beğenilerek tüketilmektedir. Çayın tarihçesi ve gelişen üretim teknolojisi sebebiyle günümüzde beyaz çayın üretim yöntemi
ile ilgili bir karışıklık vardır. Günümüzün modern beyaz
çayları şoklanmamaktadır. Üretimleri, soldurma, elle
dikkatli seçim ve fırında kurutma esasına dayanır. Beyaz çayın rengi, yaprak sekli ve kokusunun özel yapısı
soldurma aşamasında oluşur.

Modern çağın beyaz çayı, 1796 yılında Qing Hanedanı döneminde ortaya çıkmıştır. Bu dönemden itibaren
beyaz çay, demlenebilen dökme çay olarak üretilmiş
ve dağıtılmıştır. 1885’den sonra büyük etli tomurcukları olan ‘Big White’, ‘Small White’ ve ‘Narcissus’ çay

Beyaz çay üretimi, büyük ölçüde üretildiği dönemdeki iklim şartlarına bağlıdır. Soldurma aşaması ve fırında kurutma yönteminin ayarlanması, soldurma işlemi
üzerine hava durumunun etkisini değerlendiren çay
imalatçıları tarafından kararlaştırılır. Çevre sıcaklığı ve
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rutubeti, soldurma teknikleri ve süresini, fırında kurutma işleminin şartlarını belirler. Beyaz çay üretiminde
eğer soldurma çok sıcak şartlarda olursa renk kırmızımsı, çok soğuk şartlarda olursa yapraklar siyahımsı
olur. Çay imalatçısının beyaz çay imalatında güneşte ve
odada soldurma işlemleri arasında denge kurma kabiliyeti, belirlenen en önemli kalite faktörüdür. Beyaz çay
üretiminde, üretimin yapıldığı iklime ve bölgeye bağlı
olarak üretimde nüans farklılıkları vardır fakat üretimde
en önemli işlem, belirli varyetelerden seçerek toplama,
soldurma, elle dikkatle seçim ve fırında kurutmadır.
Beyaz çay, dünya’nın en nadide ve en pahalı çayıdır.
Dünyada yılda ortalama 600 ila 800 ton arası beyaz
çay üretilmektedir. Beyaz çay üreten ülkeler sırasıyla
Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Vietnam’dır (4).
Çok değerli ve miktar olarak az olan beyaz çay, bugüne kadar yalnızca Çin’in Fujian Bölgesindeki belirli
varyetelerden üretilmekteydi. Bugün ülkemizde de seleksiyonla elde edilmiş olan beyaz çay üretimine uygun
varyeteler vardır. Hasat edildikten sonra yalnızca soldurulup kurutulan beyaz çay, ismini üzerini kaplayan
gümüş renkli tüylerden ve çok açık renkli liköründen
almıştır. Deneyimli tadımcılar tarafından, beyaz çayın
o enfes aroması, en yüksek kalitedeki yeşil çaydan bile
kolayca ayırt edilebilir. Bu çay, çok hafif ve tatlımsı bir
lezzete sahiptir (5,6). Beyaz çayın üretimi, büyük dikkat
ve çaba gerektirir.
Çay bitkisinin özel varyeteleri seçilir ve hasat olgunluğuna gelinceye kadar birkaç yıl bakılır. En iyi beyaz çay,
erken ilkbaharda üretilir. Doğru zaman geldiğinde, gümüş rengi tomurcuklar ve seçkin yapraklar elle ve dik-
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katle toplanır. Yağmurlu günlerde veya ayazda toplama
yapılmaz. Beyaz çay üretimine uygun ham madde, yıl
içerisinde yalnızca çok kısa bir dönemde toplanabilir
olduğundan çok nadidedir. Tomurcuklar ve yapraklar,
daha önceki yıllarda önce şoklanıp, sonra kurutulurdu.
Ancak son yıllarda yalnızca soldurma ve kurutma işlemi uygulanmaktadır. Siyah, oolong ve yeşil çaydan
farklı olarak kıvırma işlemine tabi tutulmamıştır. Ayrıca
işlenmesi esnasında oolong ve siyah çay gibi özellikle
teşvik edilen bir oksidasyon safhası yoktur. Çok düşük
düzeyde seyreden oksidasyonun sebebi ise bahçede
toplama esnasında koparılan kısmın hava ile temas
etmesidir. Beyaz çay üretimine uygun varyetelerden
istenen özelliklerde ürün alabilmek için iklim, rakım ve
toprak özellikleri de uygun olmalıdır.
Çay, yüzyıllardır ilaç olarak kullanılmıştır. Günümüzde
modern bilim, Çin’de insanların yaşam biçimlerini ve
yüzyıllardır çayı ilaç olarak kullanmaları ile uzun ömürlü oluşları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Yeşil ve
siyah çayın çok sağlıklı olmalarına karsın, beyaz çay en
az üretilen ve en yüksek düzeyde antioksidan içeren
çay çeşidi olarak bilinmektedir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan bileşenlerdendir. Serbest radikaller, DNA yapısına zarar
vererek ve yaşlanmayı hızlandırarak vücuda zarar veren tehlikeli yapılardır. Antioksidanlar, bu zararlı yapıları
bloke edip, nötralize ederler. Beyaz çay, bu koruyucu
bileşenlerle yüklüdür (7).
Dünya’da yapılmış olan birçok klinik deney, yüksek
miktarda kateşin özellikle de EGCG içeren beyaz çayın
bu bilesen ve diğer önemli çay bileşenleri sebebiyle insan sağlığına yararlarını su şekilde sıralamışlardır:











Kanser önleyici,
Düşük kan basıncı,
Düşük kolesterol,
Antibakteriyal & antiviral etkiye sahiptir,
Kalbi korur,
Kemikleri güçlendirir,
Sağlıklı diş ve diş etleri sağlar,
Sağlıklı cilt,
Sağlığa yararlı diğer etkileri (Kan sekerini düşürür ve
diyabetin belirtilerini hafiﬂetir, stresi azaltır ve enerji
sağlar…).
Beyaz çay, siyah ve yeşil çay gibi Camellia sinensis
bitkisinden üretilmektedir. Farklılık Beyaz Çayın belli varyetelerden hasat edilmesi, çok nadide ve pahalı
bir çay olması, hasat zamanının tomurcuk iriliğine ve
yaprağın körpeliğine bağlı olması ve fazla miktarda antioksidan içermesidir. Bu sebeplerle beyaz çay doğal
bir tatlılığa sahiptir. Beyaz çayın işlenmesi de diğer çaylardan farklı ve emek yoğun bir üretim şeklidir. Yüksek
oranda tomurcuk içeren körpe sürgünler dikkatle toplanıp derhal şoklanır ve kurutulur. Bu yöntemle üretilen
beyaz çaylarda yapılan son araştırmalara göre Beyaz
Çayın en yüksek antioksidan özelliğe sahip içecek olduğu tespit edilmiştir. Flavanoidlerin en çok bilinenleri
olan kateşinler, Beyaz ve Yeşil çaylarda bol miktarda
bulunurken, siyah çaya işlemede oksidasyon ile teaﬂavin ve tearubijin gibi kompleks bileşenlere dönüşür (8).

aroma elde edebilmek için ateş üzerinde demlemeden
kaçınılması gerektiği belirtilmiştir. Başlangıç için ¼ litre
suya 2 tepeleme çay kaşığı White Peony çay eklemek
yeterlidir. Demle süresi 2-4 dakika olarak bildirilmiştir.
Servis yapıldıktan sonra 2-4 kez üzerine su alınarak
tekrar demleme yapılabilir. Her demlemede hissedilen
aromanın farklı olacağı ifade edilmiştir (2).
Kaynaklar:
1- Bond, T.,2005. ‘White Tea-Draft’, BSI A W8, ISO / TC 34 /
SC 8 – N 569
2- www.taooftea.com/detail127_White_Poeny.html
3- www.teamuse.com/article_101601.html ‘White Tea: Culmination of Elegance ‘ by Joshua Kaiser
4- Cooper, B., 2006. ‘White Tea Defined by Industry’, Tea &
Coffee, April /May,2006.
5- www.stashtea.com/teatypes.html
6- www.starchefs.com/features /tea/html/types.shtml
7- www.whiteteaguide.com/
8- Bubny, P., 2006. Medicinal Teas Range from Single-Herb
Items to Specialized Lines, East Brunswick, NJ.

Beyaz Çay Demleme Yöntemleri:
Mükemmel bir fincan beyaz çay demlemek için izlenecek yol, iyi kaliteli yeşil çay demlemeye benzer. Demleme talimatına uygun şekilde demlenen beyaz çayın
lezzeti mükemmeldir. Çok sert veya çok sıcak su,
beyaz çayın leziz tadını bozar. Çok ağır olmayan filtre
edilmiş su veya memba suyu en mükemmel demleme
sonucunu verir. İdeal su sıcaklığı, 175 ila 180°F (79-82°C)
arasında olmalıdır. Demliğe 1-1.5 yemek kaşığı beyaz
çay için 8 ons (226g) su konur. 2 dakika süreyle demlemeye bırakılır. Demliğe konan beyaz çay, birkaç kez
demlenebilir ve her bir demlemede farklı bir aroma bileşeni açığa çıkar. Eğer demlemede Silver Needle kullanılacak ise demleme süresi, suyun sıcaklığına bağlı
olarak 3-4 dakikaya uzatılabilir. Bazıları Silver Needle
çayın demlenmesinde daha soğuk su kullanarak daha
uzun süre demlemeyi tercih eder. Bu, likörün infüzyonunu artırırken çaydaki kokuyu azaltır. Bu metotları deneyerek sizin için en mükemmel beyaz çay demleme
seklini bulabilirsiniz (3).
Farklı bir kaynakta alternatif bir beyaz çay demleme
şekli verilmiştir. Genç tepe tomurcuğu ve birinci yapraktan üretilen beyaz çayın, tercihen memba suyu kullanılarak veya kaynatıldıktan sonra 66°C-77°C sıcaklığa
soğutulmuş su ile demlenmesi önerilmiştir. Dengeli bir
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Dünya üzerindeki tüm ülkelerde sıcak veya soğuk;
sade veya aromalı olarak farklı şekillerde de olsa tüketilmekte olan çay Hindistan, Çin, Kenya, Sri Lanka,
Türkiye başta olmak üzere sadece 30’a yakın ülkede
ekonomik düzeyde yetiştirilmektedir. Dünyada yıllık
yaklaşık 4,5 milyon ton kuru çay üretiliyor. Bu üretilen
çayın % 60’lık kısmı üretildikleri ülkelerde tüketilirken
kalan % 40’lık kısım ise ihraç edilmektedir. Kenya, Sri
Lanka, Çin, Hindistan ve Vietnam çay üreticisi en büyük 5 ihracatçı ülkedir. Bu ülkelerden başka Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler de çay
üretmedikleri halde ithal ettikleri çayları işlemekte veya
doğrudan ihraç etmektedirler. Dünyadaki çoğu ülke,
çay üretimleri olmadığından dolayı çay ithalatı yapar88

Mehmet Fatih YAZICI
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Dış Satış Şube Müdürlüğü

ken bizim de içinde olduğumuz bazı ülkeler üretici oldukları halde çay ithalatı yapmaktadır.
Başlıca Çay İhracatçısı ve İthalatçısı Ülkeler (2010)
İHRACAT

İTHALAT

Ülkeler

Miktar (Bin
Ton)

Ülkeler

Miktar (Bin Ton)

Kenya

418

Rusya
Federasyonu

182

Sri Lanka

313

İngiltere

150

Çin

306

ABD

127

Hindistan

235

Pakistan

94

Vietnam

137

Mısır
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Kaynak: FAO

Ülkemizde Çay İhracatının Mevcut Yapısı ve
Sorunları
Türkiye, 1960’lı yıllara kadar ürettiğinden çok çay tüketen bir ülke olduğu için çay ithal eder durumdaydı.
Sonraki yıllarda artan çay üretimi ile beraber oluşan
stoklar sonucu çayın dış satımı gündeme gelmiştir.
Ama ne yazık ki bu güne kadar üretim maliyetlerinin
diğer üretici ülkelere göre yüksek olması, ürün çeşitliliğinin azlığı gibi nedenlerle ihracatımız istenen seviyelere gelememiştir. Daha önce ülkemiz çay ihracatının
tamamı ÇAYKUR tarafından yapılıyor iken son yıllarda
özel sektörün de az miktarlarda da olsa dış pazarlara
çay sattığını görüyoruz.
Yıllar İtibari ile ÇAYKUR’un İhraç Ettiği Çay Miktarı
Yıllar

Miktar (Bin Ton)

2007

2.802

2008

3.108

2009

2.505

2010

1.842

2011

2.131

Kaynak: ÇAYKUR

Dünyada çay üreticisi ülkeler az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olup, bu ülkelerde hem iş gücünün
hem de ham maddenin ucuz olması nedeniyle çay
üretim maliyeti çok düşüktür. Diğer üretici ülkelerin
ham madde fiyatları ve işçilik giderleri ülkemize göre
oldukça düşüktür. Bunun sonucu olarak da ihracattaki
fiyat baskısı artmakta ve ülkemizin diğer üretici ülkelere göre çay ihracat şansı azalmaktadır. İhracatta fiyat
engelinin yanında, kalite konusunda da sorunlar mevcuttur. İhracatımızı olumsuz etkileyen bir diğer faktör
ise dünyada değişen ve çeşitlenen çay tüketim alışkanlığını karşılayacak ürün çeşitliliğinin eksikliğidir. Ayrıca ilginçtir ki ülkemizde kahve üretilmemesine rağmen
ve sırf kendimize özgü pişirme tekniğimiz olduğu için
bizimle özdeşleşen ve dünyanın hemen her ülkesinde
bu şekilde tanınan Türk Kahvesi (Turkish Coffee) var.
Gelin görün ki dünyanın 5. büyük çay üreticisi olmamız
ve hatta çayın yetiştiği Doğu Karadeniz’deki mikroklima iklim nedeniyle kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen
tek çay bizim çayımız olmasına rağmen çayımızı yeteri
kadar tanıtamadık ve henüz Türk Çayı (Turkish Tea) dedirtemedik.
Ülkemizde Çay İhracatının
Yapılması Gerekenler:

Artırılması

İçin

nakliyesi desteği ve teşvik uygulamaları ile desteklenerek uluslararası pazarda daha rekabet edebilir duruma
getirilmelidir.
Çayda kalite konusunun halledilmesi, ham madde kalitesinin ıslahıyla ilgili tarımsal projelere ve teknolojideki
eksikliklerin giderilmesine bağlıdır.
Son yıllarda tüm dünyada sağlıklı yaşam bilincinin artması organik ürünlere olan ilgiye de artırmıştır. Ayrıca
yeşil çayın insan sağlığına olumlu katkıların olduğuna
ilişkin bilimsel açıklamalar neticesinde yeşil çay tüketimindeki artış siyah çaya oranla daha fazla olmuştur
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
uzun dönem tahminlerinde de aynı trendin devam
edeceği öngörülmüştür. Bu veriler ve öngörüler ışığında ürün çeşitliliğinin artırılması ihracatımıza olumlu etki
edecektir. Ayrıca çeşitli aromalar ekleyerek katma değerini yükselteceğimiz çayımızı daha yüksek fiyatlardan
satma imkânını da yakalamış oluruz.
Uluslararası çay pazarlarında söz sahibi olmak, çayda marka olan bir ülke haline gelmek için kaliteli çay
üretmek şarttır fakat yeterli değildir. Her çeşit tanıtım,
toplantı, fuar, festival, kongre gibi uluslararası organizasyonlarda devamlı olarak vurgulanan ‘Dünyada zirai
ilaç kullanılmadan üretilen ve kimyasal madde içermeyen tek çay Türk çayıdır.’ gerçeğini tüm çay tiryakilerine
ezberletmemiz lazımdır.
Sonuç
Türk çayını her ülkede satmak, herkese tattırmak ve
beğenecekleri şekilde üretmek de bizim elimizde olan
bir şey. Bir gün; Türk Lokumu (Turkish Delight), Türk
Kahvesi (Turkish Coffee) gibi Türk Çayı’nı (Turkish Tea)
da herkese öğretebiliriz. Eğer bu ülkede dünyanın en
sağlıklı ve en doğal çayı yetişiyorsa neden bu Türk Çayı
(Turkish Tea) bir dünya markası olmasın. Ama bunun
için çayın, hasadından başlayıp da ince belli bardakta yudumlandığı ana kadar olan tüm süreçlerdeki rehabilitasyon devam etmeli ve mutlaka kendi folklorik
özelliklerimiz ile beraber dünya insanının beğenisine
sunulmalıdır.
Kaynakça
123456-

Çayda maliyeti düşürücü tedbirler alınmalı ve çayımızın
ham madde ve işçilik maliyetlerinin yüksekliğine bağlı fiyat dezavantajın asgariye indirilmesi sağlanmalıdır.
İhracatçı firmalar düşük faizli ihracat kredileri, ihracat

789-

www.caykur.gov.tr
www.fao.org
www.biriz.biz
Çay Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çaysiad
Raporu, 05 Nisan 2006
Çay Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Rize Ticaret Borsası,
Ocak 2012
Yeşil Altın Türk Çayının Markalaştırılması 2023 Vizyonu Çalıştayı,
16-20 Kasım 2011, Rize
Özden, D., 2009, Türk Siyah Çay Sektör Raporu. Avrupa
İşletmeler Ağı. Karadeniz
Taşkın, M., Bahçeden Bardağa Çay, Çaysiad Yayınları. 2002 Trabzon
Usta, H., 2004, Çay Sektör Profil Araştırması İstanbul Ticaret Odası
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Yeşil çay, Camellia sinensis çay bitkisinin genç sürgünlerinden üretilen, okside olmamış bir çay çeşitidir (1).
Yeşil çay üretiminde kullanılan yaş çay, tepe tomurcuğu ve onu takip eden iki yaprak esasına göre elle toplanır. Toplanan yapraklar, hiç vakit geçirmeksizin imalata
alınıp, başta polifenol oksidaz olmak üzere tüm oksidasyon enzimleri inaktive edilir (2). Yeşil çayı, siyah ve
oolong çaydan ayıran en önemli fark, bu enzim inaktivitasyonu ile ortaya çıkar.
Dünyada ilk kez Çin’de yeşil çay üretimi yapıldığı, MS
800’lü yıllarda Çin’den Japonya’ya getirildiği ve o yıllardan itibaren güçlü bir ilaç ve sağlıklı bir içecek olarak
tüketildiği rapor edilmiştir (3). Dünyada yılda üretilen
90

yaklaşık 3 milyon ton çayın % 20’si yeşil çaydır. Yılda
ortalama 700 bin ton olan yeşil çay üretiminin 450 bin
tonu Çin’e aittir. Bunu Japonya, Endonezya, Vietnam,
Hindistan, Sri-Lanka ve diğer üretici ülkeler takip etmektedir (4).
Dünyada genel olarak iki çeşit yeşil çay üretim yöntemi
vardır. Bunlardan birincisi “Japon Usulü Yeşil Çay Üretim Yöntemi”, ikincisi ise “Çin Usulü Yeşil Çay Üretim
Yöntemi” dir. Bu iki metot arasındaki temel fark, başta
polifenol oksidaz olmak üzere tüm yükseltgenme enzimlerinin inaktivite edilmesinde kullanılan yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Enzim inaktivasyonu, Japon
usulünde “Steaming Yöntemi (Buhar Verme)” ile yapı-

lırken, Çin usulünde “Pan-Firing Yöntemi (Kuru Sıcak
Hava Verme )” ile yapılmaktadır (5). Pan- Firing yöntemi
ile üretilen yeşil çayların aroması, kuru sıcak hava kullanıldığından pirol ve pirazin türevlerince zengindir ve
Steaming yöntemi ile üretilen çaylardan daha yoğun
ve kavrulmuş bir aromaya sahiptir (6).Yeşil çayda randımanın, yapraktaki kuru madde miktarına, yaprağın
hasat sekline ve imalattaki kayıplara bağlı olarak % 23
ile % 19 arasında değişiklik gösterdiği bildirilmiştir (7).
Hindistan’da yeşil çay randımanının ortalama % 20 olduğu bildirilmiştir (8). Japonya’da hektardan ortalama
8,6 ton yaş yaprak alındığı ve hektar başına “aracha”
konumundaki yarı mamul tasnifsiz çaydan 1,9 ton üretildiği rapor edilmiştir (9).
En bilinen Çin yeşil çaylarının çeşitleri; Gunpowder,
Chunmee, Young Hyson, Sowmee, Fongmee, Fanning, Dust ve bu nevilerin alt guruplarıdır. (10). En tanınmıs Japon çayları ise Gyokura, Matcha, Sencha,
Bencha, Houjıcha, Genmaicha’dır.
Yeşil Çayın Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından
Yararları
Yeşil çayın bileşenleri içerisinde en önemlileri polifenollerdir. Polifenoller, kateşin, gallik asit ve bunların türevlerinden oluşur. Bunlardan en önemlileri ﬂavanollerdir.
Yeşil çayın bileşiminde bulunan vitaminler ise A vitamini, B-kompleksi vitaminler, C vitamini ve E vitaminidir.
Minerallerden Fe, Zn, Cu ve Se tespit edilmiştir. Gamma Amino Bütirik Asit ve L-Teanıne gibi amino asitler,
ﬂavonoidler, polisakkaritler, ﬂorid, uçucu aroma bileşenleri ve kafein diğer önemli bileşenlerdir (11,12).
Tüm dünyada yeşil çayın sağlıklı bir içecek olarak tüketiminin yaygınlaşmasında en önemli pay polifenollere aittir. Başta Epigallocatechin-3-gallate olmak üzere
yeşil çayda bulunan polifenollerin antioksidant özellik
gösterdikleri ve kanserden koruyucu etki yaptıkları
rapor edilmiştir (13,14). Ayrıca yeşil çay kateşinlerinin
tümör oluşumunu önlediği (15,16), antibakteriyel ve
antiviral etki gösterdiği (17,18) bildirilmiştir. Yeşil çay
bileşenlerinin diş ve diş etlerini koruduğu, kan şekerini
düzenlediği, yüksek tansiyonu önlediği, kan kolesterol
düzeyini düşürdüğü ve obeziteyi engellediği rapor edilmiştir (19).
Doğal antioksidant özelliği taşıyan polifenoller gıda,
kozmetik ve ilaç endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Çay polifenolleri bitkisel ve hayvansal yağ
içeren gıdalarda antioksidant olarak kullanılır. Yeşil
çaydan ekstrakte edilen polifenoller sakız, diş macunu, koku giderici ve yok edici ağız spreyleri yapımında
da katkı maddesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır
(20). Yeşil çayın mikrobiyolojik etkileri üzerine yapılan

araştırmalar, yeşil çayın özellikle E.coli suşlarına karşı
etkili olduğu ve 5 saat içinde 100 000 adet E.coli 0-157
bakterisini öldürdüğünü göstermiştir (21). Yeşil çayın
dünyada en yaygın ticari formlarından biri de “Yeşil Çay
Ekstraktı” ve “Yeşil Çay Polifenolu ” adı altında satılan,
değisik polifenol konsantrasyonlarındaki doğal yeşil
çay ekstraktlarıdır (22,23,24).
Türk Yeşil Çayı İşleme Teknolojisi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tamamen kendi olanakları ile projelendirilen ve uygulamaya konan
Türk Yeşil Çayı İşleme Teknolojisinde temel olarak iki
imalat yöntemi belirlenmiştir. Bunlardan birincisi Kıvırma Esaslı İmalat, ikincisi C.T.C Esaslı İmalat‘tır. Ham
maddenin çok taze olduğu dönemlerde kıvırma esaslı
imalat, diğer dönemlerde ve ağırlıklı demlik veya fincan
poşet üretimi yapılacağı dönemlerde C.T.C esaslı imalat tercih edilmelidir.
Kıvırma Esaslı
Basamakları

Yeşil

Çay

Üretiminin

İşlem

Steaming (Buhar Verme) İşlemi: Bu işlem, sıcak
buhar kullanılarak 100–110oC de, 1–3 dakika süreyle
yapılır.Bu işlemin amacı polifenoloksidaz enzimi başta
olmak üzere tüm oksidasyon enzimlerinin inaktive edilmesidir.
Soğutma İşlemi: Bu işlem, şoklanmış yaprakların soğutulması ve yüzeylerindeki suyun kısmen buharlaştırılması amacıyla yapılır. Şoklanmış yapraklar, 20-25oC’nin
altına hızlı bir şekilde soğutulur.
Kurutma İşlemi: 60-70°C sıcaklıkta 15-20 dakika
süre ile kısmi bir kurutma işlemi uygulanarak yaprak
özsuyunun kıvırmada akıp gitmesi önlenir ve sakızsı
maddelerin yaprak yüzeyindeki oranı arttığından kıvırma işlemine daha müsait hale gelir.
Kıvırma İşlemi: Şoklanmış, soğutulmuş ve içerdiği su
oranı düşürülmüş çay yapraklarına kıvrım kazandırmak
amacıyla yapılır. İlk şekillendirme burada gerçekleşir.
Uygulama süresi 45–50 dakikadır.
Eleme İşlemi: Bu işlem, oluşan topakların parçalanması ve çayın havalanması amacıyla yapılır.
Kıvırma&Kurutma İşlemi: Son kurutma işlemidir.
100–120oC sıcaklıkta nihai şekillendirme ve kurutma
işlemi gerçekleştirilir .Kullanılan kurutucular, döner kurutuculardır. Kurutma süresi 60–90 dakikadır. Buradan
alınan çaya Aracha denir. Aracha, tasnif edileceği zamana kadar ışığa maruz kalmayacak ve rutubet almayacak şekilde paketlenip serin bir yerde depolanır.
Bu imalat yönteminde amaç, granül çay yapmaktır.
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lir. Burada granül çaylar winnowerin ilk iki gözünden
akar. Diğer çaylar pakka eleğinden elenerek tasniﬂeri
tamamlanıp torbalanır.

Şekil 2: CTC Esaslı Yeşil Çay Üretimi İşlem Basamakları
Şekil 1: Kıvırma Esaslı Yeşil Çay Üretimi İşlem Basamakları

C.T.C Esaslı Yeşil Çay Üretiminin İşlem Basamakları
Bu üretim yönteminde de steaming işlemini takiben
yapraklar hızlı bir şekilde soğutularak hem 20-25oC‘nin
altına düşürülür, hem de yaprak yüzeyindeki fazla su
buharlaştırılır. Daha sonra hızlı bir şekilde kurutma fırınından geçirilerek rutubeti ayarlanan yapraklar C.T.CRotervan ikilisinden geçirilir.

Paketleme İşlemi: Yeşil çay nevileri harmanlanarak
veya tek nevi haline aromalı veya sade olmak üzere
paketlenirler. Paketli yeşil çaylar daldırma, demlik poşet veya yaprak yeşil çay şeklinde piyasaya arz edilir.

C.T.C – Rotervan İşlemi: Demlik veya fincan poşet üretimine yönelik üretim yapılmak istendiğinde
yaygın olarak kullanılır. Mamul çayın tanecik büyüklüğü homojen ve küçüktür. Önce rotervan, sonra
C.T.C’den geçirilen çaylar, topak parçalayıcı vasıtasıyla
Kıvırma&Kurutma İşlemi için döner kurutuculara gönderilir. Kurutucudan çıkan çaylar, tasnife tabi tutulur.
Tasnif İşlemi: Aracha durumunda depolanarak saklanan çaylar , imalatın kesildiği ara dönemlerde tasnife
tabi tutulmak üzere önce döner kurutucularda 30–35
dakika süreyle ve 80-90oC sıcaklıkta ısıtılır.
Lif tutucudan geçirilen çaylar , (7–6) , (6–5) ve (5–
4) nolu midilton eleklerinden geçirilerek, 7 nolu eleğin
üzerinde kalan çaylar cutter (kesici) yardımı ile kesilip
tekrar elenir. Midilton eleklerinde elenen çaylar, winnowerden geçirilerek özgül ağırlıklarına göre tasnif edi92

Şekil 3: Yeşil Çay Tasnif İşlem Basamakları

Yeşil Çay Demleme Yöntemi: Tercihen porselen
demlik ve kireçsiz su kullanınız. Fincan başına bir çay
kaşığı yeşil çayı koyunuz. Üzerine kaç fincan için yeşil
çay koyduysanız o kadar kaynamış su ilave ediniz. 4-5
dakika bekleyip, servis yapınız. Arzuya göre tatlandırıcı
katabilirsiniz. Afiyet Olsun…

Kaynaklar :

Buzlu Yeşil Çay Hazırlama: Oda sıcaklığındaki kireçsiz ½ litre suyun içine 2 yeşil çay fincan poşeti konup,
bir dakika kadar suyun içinde batırıp çıkararak poşetlere suyun tamamen işlenmesini sağlayın. Fincan poşetler içinde olduğu halde buzdolabında 1 saat süre ile
bırakın. 1 saatin sonunda buzdolabından alıp, içindeki
fincan poşetleri çıkarın ve arzuya göre tatlandırıcı katın.
Buzlu çayınız hazır. Afiyet Olsun…

Beyaz, Yeşil, Oolong ve Siyah Çayların Duyusal Değerlendirmeye Hazırlanışı
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MÖ 2737 Shen Nung tarafından keşfi ile çay Çin geleneğine yerleşir. İmparator’un suyunu kaynatıp içme
alışkanlığı vardır. Onun için kaynatılan suyun içine
rüzgârla birkaç çay yaprağı düşünce ve oluşan zengin ve çekici aroma İmparator’un hoşuna gidince çay
keşfedilmiş oldu. Bu dönemde yetişen tek çay “yeşil
çay”dır.
MÖ 1027 Zhou Hanedanı’nın kurucusu Kral Wen,
Szechwan bölgesindeki liderlerden haraç olarak çay alır.
MÖ 600 – 517 Laozi. Klasik Çin filozofu Laozi Dao De
Jing adlı söylemlerinde çayı “sıvı yeşimin köpüğü” olarak tanımlıyor ve yaşam iksirinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor.
MÖ 551 – 479 Konfüçyüs bir çay tiryakisi olarak belgelendi.
MÖ 350 Antik bir Çin sözlüğünde çay “Erh Ya” olarak
geçer.
MÖ 3. Yüzyıl İlk kurutma prosesleri geliştirildi. Bunun
öncesinde taze yapraklar demleniyordu. Yapraklar kurutulup toz haline getirilmiyordu.
MÖ 221 – 206 Qin Hanedanı dönemindeki bir askeri
lider olan Liu Kun yeğenine ruhunu yüceltecek “gerçek
bir çay” istediğini yazdı.
MÖ 212 “Ölümsüzlük çayı” olarak da adlandırılan
“kombucha” isimli çayın mayalanmasıyla yapılan bu
çayın köklerinin Tsin Hanedanı dönemine dayandığı
düşünülüyor. Japonya’ya MS 450 yıllarında gelen ve
bir zamanlar Samurayların rutin içeceği olan bu çay bugün Japonya’da yaygın şekilde kullanılıyor.
MÖ 74 – 49 Çayın satın alınması ve yapımını içeren
görevleri gösteren köle sözleşmesi.
MÖ 59 Wang Bao çayın nasıl satın alınacağı ve nasıl
demleneceğine dair talimatlar veriyor.
MÖ 10. Yüzyıl Çayın içecek olarak kullanıldığına dair
daha hikâyeler olsa da hiçbirinin kesin kökeni belli değil. Kaydedilmiş ilk çay içimi Çin’de, çay tüketiminin en
erken kayıtları MÖ 10. yüzyılda.
MÖ 206 – MS 220 (Han Hanedanlığı) İmparator çayı
aynı karakterdeki başka bitkilerden ayıran Cha ifadesinin doğru telaffuzunu belirtir.
MS 220 Ünlü hekim ve cerrah Hua Tuo çayın zihinsel
fonksiyonları geliştirmedeki yeteneğini açıkladığı Shin
Lun adlı kitabını yazdı.
MS 350 - Bir Çince sözlük olan Erh Ya da ilk dea çay
kelimesi geçti.
MS 400-600 - Çaya olan talep hızla arttı ve çiftçiler çay
ekip hasat etmeye başladılar.

MS 400 - Ya Kuang isimli bir sözlükte bu kez çayla
birlikte hazırlık aşamaları ve demleme adımları tarif edilmiştir.
420 – 588 Kuzey ve Güney Hanedanlıkları döneminde
bir hükümet memuru olan Wong Mong çaysız yaşayamayan bir adam olarak tarif edilir. Onun konuklarına
olan çaya boğma eğilimine “sel” benzetmesi yapıldı.
476 – 542 Türk tüccarlar Moğolistan sınırında çay takası yaptı.
542 Ta Mo veya Bodhidharma Efsanesi. Çin’e Budizmi
getiren ve Zen Okulunu bulan Hindistanlı Budist usta
meditasyon sırasında uyanık kalmak için göz kapaklarını kestiği söylenir ve göz kapaklarını attığı yerde ilk çay
bitkisi büyüdüğü söylenir.
589 – 618 Sui Hanedalığı. Bu dönemde çay Budist rahipler tarafından Japonya’ya tanıtıldı.
593 - BUDİZM VE ÇAYIN Çin’den Japonya’ya yolculuğu. Japon rahipler çay bitkisini ülkelerine götürüyorlar.
618 – 907 Tang Hanedanı. Bu dönemde çay Çin’de
ulusal bir içecek. Tuğla çay, taze çayları buharlayıp
daha sonra tozlaştırılıp kek halinde kalıplaştırılmasıyla
yapılıyor. Bu kekler uzun süre depolanabiliyor ve ihtiyaç
halinde parçalara ayrılıp kaynatılıyor.
*
*
*

Çay seremonilerinin erken biçimleri gelişti.
Tibet ve Hindistan çay ticareti yapıyor.
Tang Hanedanlığı zamanında çay Kore ve
Japonya’da yayıldı.

648-749 Japon rahip Gyoki 49 Budist tapınağında ilk
çay çalılarını diker. Çay Japonya’da nadir bulunuyor
ve pahalı. Yüksek dereceli rahipler ve aristokrasi çayın
keyfini sürüyor.
661 İlk çay seremonisi Kral Suro tarafından Geumgwan
Gaya Krallığı’nda yapılmıştır. Goryeo Hanedanlığı’nda
ise Budist tapınağında rahiplere saygı göstermek amacıyla çay ayini ya da töreni düzenlenmiştir.
725 Çinliler çaya kendi karakterini verdiler, ch’a.
729 Japon İmparatoru Shomu Budist baş rahiplere
hiki-cha dedikleri toz çayı ikram eder.
780 Lu Yu (çayın babası) çay hakkına bilinen her şeyi
bir araya toplayarak Cha Ching (veya Çay Klasiği) adlı
kitabını yazıyor.
* Çay içimi tanımlanmış ritüellerle bir sanata dönüştürüldü. Çin, komşularının birçoğuyla çay ticareti yapan dünyanın en büyük imparatorluğu.
* Budizmin Shingon mezhebinin patriği Kukai,
çayı tuğla halinde dokuzuncu yüzyılın başlarında
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1100 – 1126 Song İmparatorluğu’nun imparatorlarından biri olan Hui Zong en mükemmel çayı ararken
uğruna imparatorluğunun topraklarını kaybettiği beyaz
çay tutkusuyla bilinir. Onun beyaz çay tercihinin etkisiyle parfümlü çaylar sonunda terk edildi. Bu arada
çay yapraklarına olan beğeni edebiyatçılar arasında da
yayıldı. Yapraklar tuğla çayda olduğu gibi toz halinde
öğütüldü ve kaselerde çırpıldı.
1191 Zen Budizmi Japonya’ya Çin’e yaptığı bir ziyaretten dönüşte rahip Aeisai tarafından tekrar tanıtılır.
Aeisai çay tohumlarını eker. 1211’de Japon tarihinde
çayla ilgili ilk kitap olan iki ciltlik Kissa Yōjōki (Çay İçerek
Sağlıklı Kalmanın Yolları) adlı kitabını yazdı.
1200 – 1253 Aeisai (Eisai)’nin talebesi Dogen, Zen Budizminin Soto mezhebinin kurucusu olarak kabul edilir.
Dogen coşkulu bir çay tiryakisidir.
*

Çin’den Japonya’ya getirdi.
Çin’deki ilk çay vergisi.

805 Budist rahip Saicho Japon imparatorunun emriyle üç yılını Çin’i Budist tapınaklarını gezerek geçirdi
ve Japonya’ya çay tohumlarıyla birlikte döndü. Bir yıl
sonra bir başka rahip olan Kukai de çay tohumlarıyla
birlikte döndü.
960 – 1279 Sung (Song) Hanedanı. Çayın üretimi veişlenmesi tamamen değiştirildi. Bu dönemden öncesine
kadar çay yaprakları toplanıp kurutuluyorken ve preslenmiş çay elde ediliyordu. Bu geçişten sonra buharlama yerine kavurma ve kırmayla bugünkü bildiğimiz
manada yaprak çayın temelleri atıldı.
*

*
*
*

Bu dönemde çay soğan, turşu suyu, zencefil ve
portakal kabuğuyla aromalandırılıyor; çay üreten
yerlerdeki insanlar parfümsüz çay sevmelerine
rağmen kafur, misk ve diğer baharatlar ile kokulandırılıyordu.
Çayla ilgili seramik arşivi efsanevi güzellikte.
İlk çay salonları inşa edildi.
Beyaz çay Song Hanedanı Döneminde saygın
hale geldi.

10. Yüzyıl Haraç çay teorisine göre oolong çayının ilk
keşfi Kuzey Song Hanedanlığı’nda keşfedildi.
1012 Cai Xiang doğdu. Fijian bölgesinin çay komisyoncusu olur ve zamanının en seçici çay paleti olarak
yaygın şekilde kabul görür.
1101-1125 Çin İmparatoru Hui Tsung çayı bir saplantı
haline getirdi, iyi çay çırpma yöntemleri hakkında kitap
yazdı ve çay tadım turnuvaları düzenletti. Öyle ki çay
hakkında düşünürken Moğolların işgalini fark edemedi.
Bahçelerde çayevleri meydana çıktı.
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1211 Japon Budist başrarip Eisaiçayla ilgili ilk Japonca
kitabı yazdı.
1206-1368 Cengiz ve Kubilay Hanların Çin topraklarını
ele geçirmesiyle çay yüksek mertebesinden düştü ve
sıradan bir içecek haline geldi.
1280 – 1368 Çin’de Moğol istilası. Bu dönemde aristokrasi arasında çay içimi azalıyor ama halkın tabanı
arasında çay hala sevilen bir içecek olarak yerini koruyor.
1285 Marco Polo maliyeden sorumlu Çinli bir bakanın
çay vergilerini keyfi olarak artırmak için depolamasını
kaydeder.
1368 – 1644 Ming Hanedanlığı. Çin’de kültürel canlanma. Çay tekrar popüler bir içecek haline geldi. Aynı
zamanda Ming Hanedanı altında farklı çay tipleri de
denendi; fermente siyah çaylar, fermente olmamış yeşil
çaylar, oolong olarak bilinen yarı fermente olmuş çeşitler ve bu kategorilerin içinde sayısız farklı çeşit.
1391 Ming yetkilileri sadece yaprak çayın “haraç” olarak kabul edileceğine dair bir kararname yayınladı. Sonuç olarak yaprak çay üretimi arttı ve üretim teknikleri
gelişti. Daha sonra çayın çoğu yaprak çay olarak dağıtıldı ve pişmiş toprak kaplarda demlendi.
1422 – 1502 Japon Çay Seremonisi tarih sahnesine
çıkıyor. İlk olarak Murata Shuko adında bir Zen rahibi tarafından tertiplenen ve “sıcak su çayı” anlamına
gelen “cha no yu” günlük hayatın sıradan yönlerini törenleştirir.
1484 Kapon shogunu Yoshimasha çay seremonilerini,
resmi ve dramayı teşvik eder.
1560 yılında çay hakkında bir şeyler yazan ilk Avrupalı,
Portekizli bir Cizvit olan Jasper de Cruz’dur.

1589 Bir Venedikli yazarın Asyalıların çay içtikleri için
uzun ömürlü olduklarını yazmasıyla Avrupa çayla tanışır

25 Ekim 1660 İlk defa ünlü İngiliz günlükçüsü Samuel
Pepys günlüğünde çaydan bahsetti.

1597 Hollandalı denizci Jan Hugo van Linschooten’in
çay için chaa dediği gezilerinin İngilizce çevirisinde ilk
kez telaffuz edildi.

1661 Tayvanlılar yabani çay içmeye başladı.

1500 lerin sonu Japon çay ustası Sen-no Rikyu ilk bağımsız çayevini açar ve burada çay seremonisini uygular.Portekizli rahipler Çin’de Katolikliği yaymak için
bu btikinin tıbbi yararlarından bahsettiğinde Avrupalılar
çayın adını tekrar duyar.
1600 İngiltere’de I. Elizabeth tarafından verilen bir imtiyazla Doğu Hindistan Şirketi kuruldu. Bu çayı uluslararası bir ürün haline getirmek için önemli bir adımdı.
1610 Hollanda Doğu Hindistan Şirketi Avrupa’ya çayı
getirdi.
1618 Çin elçileri Rus çarı Alexis’e birçok sandık çay
sunarlar ancak gereksiz oldukları düşünülerek reddedilir.
1635 Çay Hollanda saray insanları arasında tutuluyor.
Bir Alman doktor çay içmenin zararları hakkında bir
uyarı sunuyor
1636 Bu tarihten itibaren çay Fransa’da tanınmaya
başladı. 1648 yılı civarında kısa bir popülerlik dönemi
yaşadı.
1637 Zengin Hollandalı tüccarların eşleri partilerde çay
ikram ediyor.
1638 Bir Moğol hükümdarının I. Çar Michael’e 65-70
kg’lık çay hediye etmesiyle çay Rusya’ya giriş yaptı.
1644 Hollandalıların çayı İngiltere’ye tanıtması.
1644 – 1912 Sarı çay Qing Hanedanı döneminin başlarında üretilmeye başlanmıştır.
1650 Amerika’ya ilk çayı Peter Stuyvesant, bir Hollanda yerleşimi olan New Amsterdam’daki (sonra İngilizler
New York adını veriyor) kolonistlere getiriyor.
1650-1700 Sosyal sınıﬂarda çay partileri kadınlar arasında oldukça popüler olmuştur.
Kocaları ise durumdan rahatsız ve dini reformcular da
yasak çağrısı içindeler.
1657 Çay Alman eczanelerinde görünmeye başladı.
Ancak Ostfrezya gibi kıyı bölgeleri hariç önemli bir saygınlık kazanmadı.
1657 Londra’da ilk çay GArway’in Kahve Evinde sağlıklı bir içecek olarak satılıyor.

1661 Hollandalı bir doktor çayın tedavi edici yanlarını
sayarken Fransız ve Alman doktorlar yan etkilerinden
bahsettikçe sağlığa yararı zararı tartışmaları artıyor.
1662 Braganzalı Catherine Portsmouth limanına varıyor ve yerine ulaşınca ilk sorduğu bir bardak çay olup
olmadığı. Kral II. Charles’la evlenen Portekizli prenses
Braganzalı Catherine çayı İngiltere’ye soylulara kraliyet
ailesine tanıtan kişi olarak geçiyor. Ancak 19. yüzyıla
kadar bugünkü gibi yaygın olarak tüketilmedi.
1664 İngiliz Doğu Hindistan şirketi İngiliz kral ve kraliçesine hediye olarak çay getiriyor.
İngilizler New Amsterdamı alıp New York yapıyor ve İngiliz çay içme geleneği oluşmaya başlıyor.
1666 Hollanda çay fiyatları kg başına 40-50 $’a düşüyor.
1680 ler Sütlü çay Madam de Sevigne’nin mektuplarında geçiyor.
York düşesi çayı İskoçya’ya tanıtıyor.
1697 Tayvan’da Formosa’nın Nantou ilçesindeki yerleşimciler ilk yerli çayları yetiştirdiler. Hollanda gemileri
çayı Pers ülkesine taşıdılar. Bu Tayvan çayının ilk ihracatıdır.
1670 Massachussets sömürgesi siyah çay içmesiyle
tanınıyor.
1690 Massachussets’de halka ilk defa çay satılıyor.
1700 ler Bu yüzyıl başlarında çay Portekizli ve Hollandalı denizciler üzerinden Avrupa’ya geliyor.
1717 yılında İlk çay dükkânı Londra’da Twining Thomas tarafından açıldı.
1738 Soen Nagatani, yeşil çayın fermente edilmemiş
formu olan Japon sencha’sını, kelime anlamı kavrulmuş çay, geliştirir. Bugün sencha Japonya’daki en popüler çay çeşididir.
1750 yılında Robert Adams çay içerken elleri yandığı
için ilk kulplu çay bardaklarını tasarlamıştır. İlk çay bardağı ve tabağını birlikte tasarlayan da aynı kişidir.
*

Çin’den gelen Çay uzmanları Azor adalarını geziyorlar ve aroma ve üstünlük vermek için çayı
yasemin ve ebegümeci ile ekiyorlar.

16 Aralık 1773 İngiltere’nin Doğu Hindistan Şirketi’ne
karşı vergiler sebebiyle yapılan bir ayaklanma olarak
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Amerika’nın Boston Limanı’ndaki gemilerdeki tüm
çayları denize döktüğü siyasi bir protesto olan ve ünlü
Boston Çay Partisi’nin kurulmasına da yol açan olay.
1778 ilk semaver fabrikası kuruldu. Bakır, pirinç, tunç
veya saçtan imal edilen semaverler, silindir veya dikdörtgen prizması şeklinde yapılır. Altın ve gümüşle
kaplanan semaverler bulunsa da esas olarak pirinçten
yapılır.
1788 – 1861 Bedford Düşesi Anna çay saatinin mucidi
olarak anılır.
1800 ler Hollanda’da ta’y eczanelerde yaygın olarak
satılıyordu. Halk arasında yaygın şekilde içilirken, hala
tıbbi olarak kabul edilir.
1824 Çin’den ilk çay Peradeniya, Seylan’daki botanik
bahçelere dikilir.
1825 Amerikalı tüccarlar çay ticaretini çok daha hızlı
yapabilmek için “clipper”ları (o dönemde çok hızlı giden gemiler) sipariş etti.
1826 Çay ticaretinde yeni bir sunum geliştirildi. İngiliz John Horniman çayı sızdırmaz paketlerde satmaya
başladı. Aynı zamanda daha fazla miktarda çay paket
üreten makineler geliştirdi.
1830 lar Earl Grey çay karışımı İngiliz Başbakanı İkindiplomatik bir
ci Earl Grey rivayete göre, muhtemelen
muhtem
bergamot yağıyla aromalanikramiye olarak bergamo
sonra adlandırıldı.
dırılmış bir çay sonr
1832 Endonezya çayın kurucusu ve
babası, Holandalı Jill Jacobson, Çin
milyon çay tohumu, 15
yaklaşık yedi milyo
Çinli ekici ve yanı sıra
sı ve çay yapıcı ve
yanında getirdi. Bu durupaket yapıcıları yanınd
yetkililer, Jacobson’un
ma çok kızan Çinli yet
başına ödül koydular.
Hindistan Şirketi Assam,
1835 Doğu Hindist
deneysel çay bahçeleri kuHindistan deneyse
ruldu.
İngilizler çay kültürü1836 İngilizle
Hindistan’a ve 1867’de de
nü Hindistan’
Seylan’a (Sri Lanka) taşıdı. İlk
olarak Çin’den getirilen tohumlar
ancak sonraları klonal
kullanıldı anca
tohumları kullanıldı.
Assam bitki to
Tıbbi Servisinde si1841 Hint Tı
vil bir cerrah olan Dr. Campbell
Darjeeling bölgesindeki
Hindistan’ın Darj
başlattı.
ilk çay ekimini başl
haddeleme makinesi İngi1867 ilk çay hadde
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liz James J. Kimmond tarafından icat edildi. 1872’de
modern mekanize çay üretimine geçildi. Bundan sonra
birincil çay işleme makineleri ve çay rafine makineleri
geliştirmedeki başarı çay endüstrisindeki mekanizasyonu hızlandırdı. Aynı zamanda 20. Yüzyılın başlarında
Japonya’da da bazı makineler icat edildi ve “elektrikli
çay tarımı çağı” başladı.
1868 - 1912 Meijei dönemi’nin sonunda yeşil çay makine imalatı tanıtıldı ve el yapımı çayın yerini almaya
başladı.
1869 Kahve yanığı hastalığı Seylan’daki son derece
verimli kahve tarlalarını vurdu ve sonunda tarlalar yok
oldu. Bu da 1877-8 de çaya yönelmeyi tetikledi.
1870 ler Daha hızlı olan buharlı gemilerin geliştirilmesiyle clipper gemilerinin kullanımı azalır.
1870 Sonları Osmanlı’da ilk çay çiftçiler tarafından Artvin bölgesinde yetiştirildi.
1878 Afrika’da ilk çay arazilerinin geliştirildiği ülke olan
Malavi’de çay ekimi gerçekleştirildi. Malavi çayı diğer
Afrika ülkelerine de yaydı.
1880 ler, Amerika Clipper adlı hızlı gemileriyle en büyük
çay ithalatçısı haline geldi ve altın borçlarını da ödeme
kolaylığı buldu.
1894 Ulaşılan belgelere göre, çayın, Osmanlı
Devleti’nde yetiştirilen ve kendisinden mahsül alınan,
yani tarımı yapılan bir bitki olarak düşünülmesi tarihi.
* İstanbul’da çay yetiştirilmek istendi fakat ne iklimi
ne toprağı çay için yeterli olmadı.
1898 Çay İran’a tanıtıldı. Daha sonra Hazar Denizi kıyılarında yetiştirilecekti.
1899 Kasef Al Saltaneh” adıyla tanınan Prens Muhammed Mirza Hindistan’dan çay ithal edip Lahijan bölgesinde ekimlere başladı.
1900 Trans-Sibirya tren yolları tamamlanmadan önceki
son deve kervanı Pekin’den ayrılarak Rusya’ya geldi.
1903 Kenya çay ile tanıştı. G.W.L. Canine ile tanıştı ve
1930’larda ticari ekimlere başlandı.
1904 Richard Blechynden St Louis’deki Dünya
Fuarı’nda tipik buzlu çayı icat etti.
1906 Japonya’da bir üniversite akademisyeni olan
Okakura Kakuzo Batı’ya Japonya çay tarihini ve Japon
çay seremonisini tanıtmak için “The Tea Book” adlı kitabı yazdı.
1908 Amerikalı çay tüccarı Thomas Sullivan çayını Çin
ipeğinden yapılma küçük poşetlerde tanıtmaya başla-

dı. Tüketiciler çaylarını bu poşetle birlikte kolayca bırakıp taze çayla tekrar kullanabileceklerini fark ettiler.
1910 Sumatra, Endonezya büyür ve çay ihraç etmektedir. Kısa süre sonra, çay, Kenya ve Afrika’nın diğer
bölgelerinde yetiştirilir.
1912 Çay tohumunu Rize’ye getiren ilk kişi Ziraat
odası reisi Hulusi Karadeniz’dir.
1917 yılında Ali Rıza Erten, Batum ve Kafkasya ‘da incelemelerde bulunmuş, Doğu Karadeniz Bölgesinde
Çayın yetiştirilebileceğini bir raporla bildirmiş ve 1924
yılında Ziraat umum mufettişi Zihni Derin tarafından çay
fidanı yetiştirilmeye başlanmıştır.
1923 Arthur Large, tehlike yaratmadan suyla temas
edebilen bir makine geliştirdi. Böylece ilk elektrikli çay
makinesi doğdu ve bir çığır açtı. Çaydanlığın tabanında bulunan elektrikli ısıtıcı, suyu ısıtıyordu. Bu, ısıtıcı bir
boru içinden geçen bir telden oluşuyordu ve su çabucak ısını veriyordu.
1924 TBMM’de Rize ili ve Borçka Kazasında kanunla
ekimi yapılmasına karar verilen bitkilerden biri de çaydı.
*

Türkiye’de ilk defa Zihni Derin tarafından Çay
Araştırma Enstitüsü kuruldu.

1925 Kenya’nın Keriochi yaylalarında çay ekimi başladı.
1940 lar Türkiye’de çay ekimi başladı.
1940 Türkiye’de ilk çay işleme atölyesi, Rize merkez
fidanlığında devreye sokuldu.
1945 yılından sonraki dönemde ithalatın zorlaştığı dönemde kahve tiryakileri kahve bulmakta zorlanınca
çaya yöneldiler. Rize’de yetişen çayın buruk tadını Türk
halkı çok sevdi ve hayatının her alanında çaya yer verdi.

2000 ler Yeşil çayın insan vücudu üzerinde etkisine dair
araştırmalar içine araştırmalar bu ticaretin bizim için
sağlıklı olduğunu teyit ediyor. Batı dünyasında yeşil çay
içiminde büyük bir canlanma meydana geliyor.
2005 yılı 15 Aralık’ta İlk “Uluslararası Çay Günü” Yeni
Delhi’de kutlandı.
2011 16 yaşındaki Kuala Lumpur’lu Suraya Mohd Zairin 4000 poşet çaydan elbise tasarladı. 2011 Ekim’de
Kuala Lumpur’da düzenlenen Yeşil Ödülleri’nde birincilik ödülü kazandı.
2012 24 Şubat’ta Çay tadımının efendisi Noble Fleming, 92 yaşında öldü.
* Rize`de düzenlenen “En İyi Çay Demleme
Yarışması”nda birinciye 500’er gramlık 2 bin
pakette yer alan toplamı 1 ton eden kuru çay
verilmiştir.
*

CTC sistemi ile günde 260 ton çay işlenmesi
ilk defa Arhavi Çay Fabrikasında üretime başlanmıştır.

2023 Türkiye’nin çayının “Türk Çayı” adıyla bir dünya
markası haline geleceği hedeﬂeniyor.
Elbette belki de kaçırdıklarımız ya da çok azda olsa
yazmadıklarımız olabilir. Lütfen bunu da mazur görünüz çünkü 200 den fazla yerden araştırma sonucu bu
kronoloji yazılmıştır.

1947 yılında ilk çay fabrikası, 60 ton/gün kapasiteli,
Rize Fener Mahallesinde, Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır.
1970 Tayvan hükümeti adada çay kültürünün yeniden
canlandırılması için nüfusunu çay içmeye teşvik etti.
1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay
işletmeciliği Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile serbest bırakılmıştır.
1990 lar Birleşik Devletlerde alüminyum kutularda
konserve buzlu çay marketlerde satılmaya başlandı.
Meyve aromalı buzlu çaylar da sonra soda ile rekabet
etmeleri amacıyla şişelerde satıldı.
1992 Çay hakkındaki ilk müze “Bramah Çay ve Kahve
Müzesi” adıyla İngiltere’de Edward Bramah tarafından
açılmıştır.
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AİLE-ERGEN RUH SAĞLIĞI

Doç. Dr. Koray KARABEKİROĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Başkanı

Ergenlik Dönemi ve Ailenin
Ergenin Ruh Sağlığına Etkisi
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Ergenlik döneminin, anne karnı ve bebeklik dönemlerini hesaba katmazsak insan hayatındaki
en hızlı ve belki de en önemli değişimlerin yaşandığı dönem olduğu söylenebilir. Ergenlik çocukluktan çıkılıp, erişkinlik dönemine adım atılan geçiş dönemidir. Artık kişi ne çocuktur ne de erişkin, ya da hem çocuktur hem de erişkin.
“Ergenlik kendi sınırlarını test etme zamanıdır,
sınırların keşfi ergenliğin sonunun yaklaştığının
habercisidir.”
Ergenlik aynı zamanda;
 Birey olarak kim olduğunu keşfetme
(kimlik kazanma),
 Sağlıklı bir bağımsızlık duygusu oluşturma (özerklik geliştirme),
 Başkalarıyla yakın ve özen gösteren ilişkiler kurma (sosyal yakınlıklar geliştirme),
 Cinsel duyguları ifade etmek ve başkalarıyla fiziksel temastan keyif almak (cinsel
gelişim) ve
 Toplumda başarılı ve yetkin bir üye olmak
(özgüven geliştirme) zamanıdır.
Ergenlik dönemini ifade etmek için kullanılan
bazı sözcükler, örneğin “puberte”, “buluğ çağı”,
“adolesans”, “delikanlılık”, “yeni yetmelik”, “jüvenil dönem”, “erinlik” birbirlerinden farklı anlamlar taşıyabilir. Puberte (erinlik) özellikle ergenliğin birinci dönemini (12-14 yaşlarını), fiziksel
değişimin çok hızlı olduğu dönemi ifade eder. Puberte sözcüğü, “çocuk sahibi olma kapasitesine
ulaşmış olma” anlamına gelen Latince pubertas
kelimesinden köken alır. Buluğ kelimesi ise Arapça kökenlidir, baliğ ile eşanlamlıdır ve kişinin olgunlaşmasını ifade eder. Adolesans kelimesi ise
Latince büyümek anlamına gelen adolescere fiilinden türemiştir.
Ergenlik dönemi özellikleri arasında dikkat çeken
birkaç nokta şöyle özetlenebilir, ergenler genellikle:
 Sabırsızdırlar.
 Kararları çabuk değişir.
 Özgürlüklerine düşkündürler.
 Arkadaşlarına çok önem verirler.
 Kişiliğine ve kararlarına saygı isterler.
 Çelişkileri vardır.
 Anne ve babası ile çatışmaya meyillidirler.
 Kendi başlarına kötü bir şey gelmeyeceğine inanırlar.
 Akranlarının isteklerine karşı koymakta zorlanırlar.
 Sorumluluklarını başkalarına yüklemeye
eğilimlidirler.

Ergenlik döneminin pek çok kuramda üç alt döneme ayrıldığını görürüz:
1. Erken ergenlik (12-14 yaş).
2. Orta ergenlik (14-17 yaş).
3. Geç ergenlik (17-19 yaş).

Erken ergenlik döneminde, en temel değişim
hormon düzeylerindeki belirgin artışın ve gün içi
ya da aylık dalgalanmaların başlamasıdır. Bu değişime paralel olarak fizisel ve zihinsel değişimler de hızlanır. Özellikle bedendeki hızlı değişim
bu dönemin en güncel konusu olur. Hormonlardaki değişim beyni de doğrudan etkiler ve duygu,
davranış ve bilişsel işlevlerde belirgin değişimler
başlar. Genç ergen anne babasıyla daha çok çatışır, otoriteye daha çok karşı gelebilir, sınırlarını
test eder. Kimlik ve ait olma konuları gündeme
gelmeye başlar. Zaman algısında değişiklikler
olur. Kendini daha çok sıkışmış hissedebilir, beklemekte güçlük çekebilir. Ebeveynleri gözünden
düşmeye başlar. Eskiden zaman zaman neredeyse mükemmel olarak gördüğü annebabasının
aslında “hiç de o kadar iyi” olmadığını düşünmeye başlar. Ara sıra kendinden beklenmeyen çocuksu davranışlar gösterebilir. Annebabasından
daha çok arkadaşlarla zaman geçirmeyi tercih
eder. Odasında yalnız kalmayı, müzik dinlemeyi
daha çok sevmeye başlar. Cinsel fanteziler, düşler ortaya çıkar. Erken ergenlik döneminin son
bölümüne doğru cinsel dürtüler çok güçlenebilir.
Bazen gününün çok büyük bir bölümünde cinsel
konularla ilgilenerek geçirebilir. Mastürbasyon
yapmayı dener. Riskli uğraşlara ilgisi artar. Sigara ve madde kullanımını deneyebilir. Genellikle
öfkeli ve alıngandır.

Orta ergenlik döneminde, genç değişime yavaş yavaş alışmaya başlamıştır. Hızla artan cinsel
dürtülerini ve öfkesini kontrol etme yöntemlerini
keşfeder. Bu dürtüler onun kimlik arayışına, kendini, sınırlarını keşfetmesi için denemeler yapmasına yardım eden bir enerji kaynağı işlevi görür.
Aileden daha bağımsız olmanın uğraşısı artar,
rol modellerle, idollerle daha fazla zaman geçirilir. Kendiliğinin oluşmasında, diğer bir deyişle,
kendine ait öznel dünya görüşü ve değer yargılarının şekillenmesinde, önceliklerin belirlenmesinde gerekli olan denemeler gencin tutarsız ve
dengesiz bir görüntü sergilemesine yol açabilir.
Gelecekle ilgili planlar, zevkler, tercihler hemen
her gün değişebilir. Bazen tüm bu konularda annebaba ile zıtlaşma çok yoğun yaşanabilir. Sanki genç her şeye karşı, her şeye muhalifmiş gibi
görünebilir. Özellikle ayrılma ve bireyselleşme
çabalarında zorluk yaşayan gençlerde bu zıtlaşmalar aslında kimliğin ve özgün bireyselliğin
oluşumu için gerekli denemelerin ve çabanın bir
yansıması olabilir.
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Geç ergenlik döneminde, genç hormonların
etkisiyle değişen ve dönüşen bedenine ve beynine, dolayısıyla da duygusal, dürtüsel yoğunluğa
alışmaya başlar. Büyümenin ve değişmenin yavaşladığı yıllardır. Dürtülerini bekletebilmeyi, ya
da sosyal ve kültürel beklentilere uygun yöntemlerle eyleme dönüştürebilmeyi öğrenir. Karşı cins
akranlarla cinsel deneyimler başlar. Bilişsel gelişime bağlı olarak soyut kavramlar daha iyi anlaşılır. Dürtüler, duygu ve düşünceler anlamlı bir
bütün içinde yer bulabilir. Diğer bir deyişle, kimlik
ve dünya görüşü iç tutarlılık kazanır ve yavaş yavaş görece sabit bir yapı kazanır.
Cinsel kimlik, akademik beklentiler, yaşam amacı daha net olarak ifade edilebilir hale gelir. Gencin kendi sınırlarını keşfetmeye başlaması, neyi
iyi yapabildiğini, hangi alanlarda becerikli olamadığını fark etmesi ergenlik döneminin sonunun yaklaştığının habercisidir. Evlenme, iş sahibi
olma ile ilgili düşünceler yoğunlaşır. Geç ergenlik
dönemindeki ergenin zihninde uygun eş ve iş seçimi her şeyden önce gelir.
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Ergenlikte Ailenin Önemi
Ergenlik öncesi çocukluk döneminde en temel
etkileşim ortamı anne ve babayla birlikte olunan zamanlardır. Ergenlik döneminde akranların önemi artsa da, anne ve babayla etkileşimin
niceliği ve niteliği de önemini korur. Bu nedenle
ebeveynler ve aile ergen için halen en temel belirleyiciler arasında olmayı sürdürür. Ergenlik dönemindeki gelişime ve ruh sağlığına odaklanan
pek çok kuram ve makale ergenlik döneminde
yaşanan ergen ile ebeveynleri arasındaki çatışmaya odaklanırlar. Özellikle ergen ile diğer aile
bireyleri arasındaki duygusal ve fiziksel uzaklaşmanın üzerinde durulur. Oysa ergen ailesinde
bir çatışmalı ortam yaşanacağı önyargısına karşın gençler ile ebeveynleri arasında çoğunlukla
olumlu ve yakın bir etkileşim ve iletişim gözlenir.
Çocukluk döneminde olumlu ilişkileri olmuş ailelerin yalnızca yaklaşık % 5’inde ergenlikte ciddi
sorunlar yaşanmaktadır. Ergenler büyük oranda
ebeveynlerine benzer değer yargılarına ve yaşam
görüşüne sahip olurlar. Eğitim ve meslek tercihleri, değerli gördükleri kişisel özellikler sıklıkla
birbirine yakındır.

Öte yandan, giyim tarzı, müzik tercihleri, boş zaman
etkinlikleri kuşaklar arasında belirgin farklar içerebilir.
Ergenler ebeveynleri tarafından konulan kuralları ahlaksal olarak gördüklerinde (örneğin, sınavlarda kopya çekmenin uygunsuzluğu) ya da güvenlikle ilgili olduğunda (örneğin, sigara içmenin zararları nedeniyle
izin verilmemesi) daha mantıklı olarak görürler. Fakat
bu kuralları kişisel olarak algıladıklarında (örneğin, bir
arkadaşıyla buluşmaya giderken giydiklerine karışma)
ebeveynleriyle daha fazla otorite çatışması yaşamaktadırlar.
Aile en temel sosyal ortamdır ve her sosyal ortamda
olduğu gibi dinamik bir etkileşim ağına sahiptir. Etkileşimin temel mekanizmasını olumlu ve olumsuz geribildirimler oluşturur. Bazı davranışlar diğerleri tarafından
desteklenerek pekişirken (olumlu geribildirim), bazıları
da engellenmeye çalışılır (olumsuz geribildirim). Olumsuz geribildirimler sistemin içinde bulunduğu dönemsel
dengeyi sabit tutmaya, olumlu geribildirimler ise farklı
bir dengeye doğru değişime yöneliktir. Özellikle ergenlik döneminde bir bireyi hızlı bir değişim ve gelişim sürecine giren bir ailede değişimin ve böylelikle gelişimin
desteklenmesi için olumlu geribildirimlere ihtiyaç artar.
Öte yandan, ergenlik bir sınırlarını keşfetme, kendini sınama zamanı olarak da görülebileceğinden ergen aynı
zamanda ebeveynleri tarafından belirlenecek sınırlara
ve kurallara, gerektiğinde engellenmelere, diğer bir deyişle olumsuz geribildirimlere de ihtiyaç duyar. Ergenin
gelişim taleplerini karşılamayan, hatta engelleyen bazı
olumsuz geribildirimler, sistemdeki değişim enerjisine
belirli bir süre karşı koysa da, zaman içinde değişim
dinamiği farklı yollarla enerjisini boşaltmak durumunda
kalabilir. Örneğin, fiziksel ve bilişsel olarak büyümesine
ve olgunlaşmasına rağmen, özerklik talepleri (örneğin,
dışarıda daha uzun kalabilme, konsere gidebilme, istediği akademik alanı seçebilme) yeterince karşılanmazsa, ergen bu özerklik ihtiyacını yan yollarla karşılamak durumunda kalabilir. Örneğin, bedeni üzerindeki
özerkliği, cinsel kimliği üzerindeki özerkliğini daha fazla
ön plana çıkarabilir ve birer çatışma alanı haline gelmesini sağlayabilir.
Hormonel ve bilişsel gelişime bağlı olarak kaçınılmaz bir
şekilde değişim içine giren ergen bu dönemde olaylara
farklı açılardan bakabilecek, cinsel dürtülerinin farkına
varacak ve böylelikle kendine ait bir kendilik ve kimliğe
sahip olmaya çalışacaktır. Diğer bir deyişle, sadece somut anlamda değil, soyut yapısıyla da var olmaya çaba
gösterecektir. Ayrı bir birey olarak var olabilmesi için
de anne ve babasından birtakım farklı özelliklere, değer
yargılarına ve önceliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklerin
ve yaklaşım tarzının gerçekten kendisine ait, özgün ve
öznel olduğunu hissedebilmesi için de özerk olduğunu

hissedebilmelidir. Kendini kendi kararlarını bir ölçüde
kendisi verebiliyor olarak görebilmelidir. Özellikle bu
noktada ebeveynlerle çatışmalar daha sık yaşanır.
Aile İçi Özerklik Çatışmaları Ergeni Nasıl Etkiler?
Özerklik bağımsızlıktan farklıdır. Yani ergen anne ve
babasından bağımsız değildir. Özellikle ekonomik kararlarda, ev ortamının ve olanakların kullanımında aile
büyüklerinin kuralları halen bağlayıcı olmaya devam
eder. Ancak, kendine ait konularda (örneğin, odasının
dekorasyonu, seçtiği arkadaşlar) kendi kararlarını kendisi alabilir. Bazen ebeveynler ergendeki özerklik taleplerini bir bağımsızlık talebi olarak görebilirler. Bu yöndeki davranışları ve sözleri otoritelerine karşı bir başkaldırı
olarak algılayabilirler. Bu durumda da daha kısıtlayıcı
olmayı tercih edebilirler. Sonuçta özerklik talepleri karşılanmayan, hatta kısıtlanan ergen ailesi ile daha fazla
çatışma yaratacak talepler içine girer. Bazen ebeveynin otoriter tutumları öylesine yoğun olabilir ki, ergen
öğrenilmiş, kaçınılmaz çaresizlik içinde mutlak itaat
gösterebilir. Aksine, özerklik çabası çok daha şiddetli
davranışları, örneğin evden kaçmayı ortaya çıkarabilir.
Aile içi çatışmalarda özellikle de özerklik çatışmasında
yalnızca ergenin kendisi ya da ebeveynler tek başına
sorumlu olarak görülmemelidir.
Yaşamın ilk dakikalarından itibaren, doğum süreciyle
birlikte, tek bir canlı olan anneden iki farklı canlı oluşa
(anne ve bebek) geçiş yaşanır. Hemen her anne özellikle doğum sonrası ilk yıllarda bebeğini kendi bedeninin bir parçası gibi görmeye devam eder. Bebeğin
acısı onun acısı, bebeğin mutluluğu onun mutluluğu
olur. Böyle bir simbiyotik ilişkiden uzaklaşmak her zaman kolay olmaz. Çünkü bu birliktelik hem bebek hem
de annede bir bütünlük hissi yaratır. Ayrışma ile bütünlük parçalanacak, bir şeyler eksik kalacakmış gibi
gelir. Özellikle kendi ebeynlerinden ayrışma sürecinde
zorluklar yaşayan ebeveynler kendi çocuklarıyla ilişkilerinde de benzer zorlukları daha sık yaşarlar. Kimlik ve
kendilik gelişiminde bütünleşme sorunu olan, kendilik
değeri düşük ebeveynler çocuklarıyla kısmen telafi ettikleri bütünlük ve tümgüçlülük duygusunu kaybetmeye karşı direnç gösterebilirler.
Öte yandan, benzer ayrılma bireyselleşme sorunları
yaşayan ebeveynler tam aksi bir tutum içine girerek
ergeni oldukça özgür ve bağımsız bırakabilirler. Bu durumda da özerklik gelişim süreci için gerekli olan güven
ve özdeşim ortamı olumsuz etkilenebilir. Sınırları belirsiz bir olasılıklar dünyasında ergen çoğu zaman kendini boşlukta hissedebilir ve hemen hiçbir şey onu tatmin edemeyebilir. Bu süreç somut ve sınırları belirli bir
kendilik ve kimlik oluşumuna engel olur. Ergen kendini
bulma yolunda somut ve güçlü modeller ararken aşırı
103

ARALIK 2012

plana alarak karar alırlar. Ergenlik döneminde ise kendi
özerkliğine daha fazla saygı gösteren, kendi doğruları
ile daha fazla örtüşen tarafı tercih edebilirler. Hemen
her yaş döneminde çeşitli hassasiyetler taşıdıklarından,
anne ve babalar sıklıkla bu hassas noktaları istismar
edebilirler. Örneğin, boşanma sürecindeki bir ebeveyn,
çocuğunu kendisinin tarafına çekmek için bu hassasiyetleri kullanabilir. İki tarafın birbirlerinden tutarsız
davranışları ya da her iki tarafın da ergenin önceliklerini
istismar etmesi oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Ebeveyn-çocuk çatışmalarını körükleyebilir ve özellikle
özerklik ve kimlik gelişim sürecini ketleyebilir.
Ergenle daha etkin iletişim kurmak için ebeveynler
nelere dikkat etmelidir?

uçlara yönelebilir. Bazen de belirsizlik ortamı gencin var
olma hissini olumsuz etkiler ve nihilistik (yokluk ve hiçliğe inanma) inançlar baskın hale gelebilir. Depresif bir
süreç uzun yıllar devam edebilir. Bu nedenlerle ergenlerin duygusal olarak yol gösterici ebeveynlere ihtiyaçları vardır. Ergeni bir arkadaş gibi görmek, aile içinde
ebeveynlerle benzer haklar ve sorumluluklar vermek
ergen için üstlenilmesi güç bir yük olacaktır. Aksine,
onun bireysel tercihlerini ihmal etmek, özerkliğine engel
olmak da gelişimini olumsuz etkileyecektir.
Ayrıca, yapısal ya da etkileşime bağlı nedenlerle ergenlik öncesi dönemlerde özgüveni ve kendilik değeri yeterince gelişmemiş, bilişsel ve duygusal sorunları olan
ya da dikkat ve dürtü kontrolü denetiminde zorluklar
yaşayan bireyler diğer çocuklara göre ergenlik yıllarında ebeveynlerini daha fazla zorlayabilirler.
Aile içinde özellikle değişimin yoğunlaştığı dönemlerde
-yeni oluşan duruma uyum sağlamak için- ortaya çıkan
seçenekler arasından tercihler yapmak gerekli olur. Örneğin, maddi sorunlar nedeniyle daha küçük bir eve
taşınmak gerekli olabilir. Hangi semte taşınılacağı, kaç
odalı bir ev tutulacağı, odaların paylaşımı, okul değişikliği yapma gerekliliği gibi konularda seçim yapmak
ve karar vermek gerekecektir. Bu durumda aile bireyleri arasında görüş farklılıkları olur. Görüşler etrafında
koalisyonlar kurulur. Aslında en küçük kararlarda bile
aile üyeleri arasında belirli koalisyonlar dikkat çeker.
Çoğu zaman çocuklar anne baba arasındaki görüş
ayrılıklarında taraf olmaya zorlanırlar. Çocuklar da bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun olarak
kararlara dahil olurlar. Ergenlik öncesinde anne ve babayı tümgüçlü gören ve itaat etmeye daha yatkın olan
çocuklar yapacakları tercihlerde ödül ve cezanın nereden geleceğini, ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını ön
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Ergenlik döneminde çocuğu olan ailelerin en sık dile
getirdikleri yakınmalardan biri de “Çocuğumla iletişim
kuramıyorum.” şeklinde olmaktadır. Aslında iletişim
sorunu hemen tüm yaşlarda sosyal sağlığın temel sorunlarından biri olarak görülebilir. Ergenlik dönemindeki
bir çocukla daha etkin iletişim kurmanın birinci koşulu
belki de “ergenliğe özgü gelişim unsurlarını ve çocuğunuzun bu unsurlardan ne ölçüde etkinlendiğini bilmek”
olarak düşünülebilir.
Şu yaklaşımlar etkili iletişimde işe yarayabilir:


Çocuğunuzun, onun ihtiyaçları ile ilgilendiğinizi
ve gerek duyduğunda yardımcı olacağınızı bilmesini sağlayın.



Çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde, televizyonu kapatabilir, gazeteyi kaldırabilir vs,
onunla göz göze iletişim kurmaya özen gösterebilirsiniz.



Size önemli bir haber verdiğinde, içten, sıcak
bir ifadeyle ve düşünerek (olumlu ve olumsuz
etkileri) yanıt verin.



Size konuşmak istediği özel konular olduğunda, başkalarının olmadığı ortamlarda konuşun
ve ondan izin almadan sırlarını kimseye söylemeyin (tabii onun için hayati –çok önemli- bir
sorun yaratmayacak bir bilgi ise).



Hoşlanmadığınız davranışlarını ve yönlerini
başkalarının önünde küçük düşecek şekilde
ifade etmemeye dikkat edin.



Onunla konuşurken aynı hizada olmaya özen
gösterin, ona çok yukarıdan, ya da çok aşağıdan bakmamaya çalışın.



Ona kızdığınızda, sinirleriniz yatışıncaya kadar



olarak olumlu yönlerden giriş yapın, daha sonra olumsuz yönlere geçin.

ceza vermeyin, ya da suçlayıcı sözler söylememeye çalışın. Çünkü o sırada gerçek düşüncelerinizi belirtemeyebilir, tarafsız davranamayabilirsiniz.



Yorgun iseniz, onu aktif dinlemek için ekstra
bir çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kendi duygularınız ve hoş görünüzün de farkında olmaya çalışın.

Tutarlı olun. Diğer bir deyişle, sözlerinizle yaptıklarınız çelişmesin. Ayrıca, zaman içinde de
tutarsız beklentilere girmeyin. Tutarsızlık güveni ve iletişimi bitirir.



Tabii ki öncelikle siz örnek olun. Yaparak, uygulayarak öğretin. Kuru sözlerle değil, beden
dilinizle de, ses tonunuzla da, kullandığınız
araç gereçlerle de ne istediğinizi gösterin ve
mümkünse önce siz uygulayın.



Olası çatışma konularını öngörerek, çatışma
yaşamadan çözüm üretmenin yollarını arayın.
Çatışma sırasında yaşanan duygular (öfke,
üzüntü, vb.) gerçekleri doğru değerlendirmeyi
engeller ve çözüm üretmek zorlaşır.



Onu da ilgilendiren kararla alırken, onun da fikrini alın. Ancak sizinle taban tabana zıt olduğu
ve sizin değiştiremeyeceğiniz tutumlarda sizin
sözünüzün geçerli olacağını da önceden söyleyin.



Ailenin günlük rutinleri olması çoğu zaman
koruyucu olur. Örneğin, hemen her gün aynı
saatlerde yemek yemek, aynı saatlerde yatağa gitmek sirkadyen ritmi de olumlu etkilediğinden dikkat sorunları için olumlu etkiler yaratabilir. Öte yandan, aynılık ve aile birlikteliği
çocukta güvenlik duygusunu pekiştirir. Onun
duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını görmeniz için
fırsat yaratır.





Onu dinlerken mümkün olduğunca onu kesmemeye çalışın, sözlerini tamamlamaya çalışmayın.



Belirli bir durumu, olayı size anlatırken, olayın
ana fikrinden uzaklaşmadan eleştirilerinizi yapın. Ör, başkalarının ona vurduğunu anlatırken,
“neden sen o saatte dersini çalışmıyordun”
gibi sözler onun olayları yanlış yorumlamasına
ve anlamsız duygular hissetmesine yol açabilir.



“Neden?” sorusu yerine daha çok “ne?” sorusunu (ör, ne oldu? ne düşünüyorsun? vs) sormaya özen gösterin.



Eğer bir olayı-durumu öğrendiyseniz, ona
olanları bildiğinizi söyleyin, bilmezlikten gelerek, onun yalan söylemesine ve ilişkinizi zedelemesine yol açmamasına dikkat edin.



Onunla konuşurken, büyüklerle konuştuğunuz
ses tonu ve sözcükleri tercih edin, onun küçük
ve tecrübesiz olduğunu hatırlatıcı sözler, hitaplar sağlıklı iletişimi zorlaştırır.



Hakaret içeren, küçük düşürücü kelimeleri
kullanmamaya çalışın.



Zorlandığında, sıkıntı hissettiğinde sorun çözme becerilerini geliştirebilmesi için, çözümleyici aşamaları bir bir ifade edin. Onun yerine
çözmemeye, ya da anlayamayacağı açıklamalar kullanmamaya dikkat edin.



Ne yaparsa yapsın, onu sevdiğinizi ve kabul
ettiğinizi bilsin. İstenmeyen davranışları için
uygun eleştirileri ve gerekli yaptırımları zaten
yaparsınız.



İletişim yollarını kullanmasını destekleyin. Hem
sizinle hem de başkaları ile olan ilişkilerinde
özgürce ve uygun bir yöntemle düşüncelerini
ifade etmesi konusunda yüreklendirin.

Onun bir davranışı uygulamasını hedeﬂediğinizde bir eylem planı hazırlayabilirsiniz. Bu
eylem planında net hedeﬂer ortaya koyun.
Örneğin, okul devamsızlığını 5 günle sınırlı tutması net bir hedef olabilir. “Annesinin sözünü
dinlemesi”, “babasını bir daha kızdırmaması”,
“yalan söylememesi” gibi hedeﬂer net değildir
ve uygulanamaz. Hedeﬂeri ve uygulama unsurlarını olabildiğince yazılı hale getirin ve üzerinde uzlaşın. Gerçekçi ve uygulanabilir hedefler koyun ve koyduğunuz hedeﬂerin arkasında
durun. Planın çeşitli esneklikleri de olmasına
özen gösterin. Örneğin, devamsızlık hakkını
“sıfır” gün yapmak, “bir hafta boyunca televizyonu yasaklamak” gerçekçi hedeﬂer değildir.



Konuşmak ve sorun çözmek için çatışma zamanını değil, sakin ve dinlenmiş olduğunuz
zamanları seçin. Konuya yaklaşırken öncelikli

Kaynak: Anne Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi: 10-20 Yaş (Dr. Koray Karabekiroğlu, Say Yayınları,
2009. İstanbul)

105

ARALIK 2012

TUZ

Dünya’daki Tuzlu Ortamlar ve Tuz Üretimi

Doç. Dr. Eser Eke BAYRAMOĞLU
Sultan ÇİVİ
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü

106

Tuzlu ve Aşırı Tuzlu Ortamlar
Dünya’da tuzlu ortamlar oldukça yaygın olmakla beraber aşırı tuzlu ortamlar genelde yaygın değildir. Böyle ortamlar genellikle sıcak ve kurudur. Çevrenin jeoloji, topoğrafi ve genel iklim koşullarına göre tuz kaynaklarının
sahip olduğu iyonlar değişebilir (1,2,3).
Tablo 1: Başlıca Tuz Kaynağı Olan Su Kütleleri ve Tuz Miktarları (6)

Miktar (bin m3)

%

1.370.000

97.610

Buzullar, Buz ve Kar

29.00

2.080

Toprak Suyu

4067

0.295

Kaynak Suları ve Akarsular

126

0.009

Tuzlu Göller

104

0.008

Atmosferdeki Su Buharı

14

0.001

Okyanuslar

Thalassohalin ve Athalassohalin olmak üzere 2 grup hipersalin (aşırı tuzlu) ortam bulunmaktadır. Thalassohalin
ortamlar; deniz suyu özelliklerini taşıyıp Na+ ve Cl- (monovalent) iyonlarını fazlaca bulundurur, bunların dışında SO2
de yapılarında bulunur ve hafif alkali veya nötral pH’ya sahiptir. Athalassohalin ortamlar ise iyonik kompozisyo4
nu deniz suyundan oldukça farklı olan yüksek konsantrasyonda karbonat/bikarbonat içeren, pH değeri 10-11 ya
da daha fazla olan ortamlardır. Utah’ daki Büyük Tuz Gölü Thalassohalin ve İsrail’deki Ölü Deniz Athalassohalin
ortamlara örnektir (4,5).
Tablo 2: Dünya’daki Önemli Tuzlu Göller (6)

Göl

Tuzluluk (g/L)

Great Salt Lake

150-280

Salton

33

Pyramid

5,3

Big Quill

43-53

Mono

95

Walker

10,6

Natron

340

Magadi

114

Nakuru

10-120

Bogoria

50

Elmenteita

29,5

Hazar

(10)-(12)

Aral

(8)-(10)

Balkaş

0,5-7

Işık

5,6

Canı

1,5-4

Ala

(5)-(7)

Tengiz

(3)-(19)

Koko

12,5

Lop Nor

5

Namu

3

Selin

19

Zarinanmu

12

Dabuxun

380

Dalay

5,5

Urmiye

300+

Van

24

Niriz

(7)-(56)

Tuzgölü

300+

Ölüdeniz

300+

Eyre

(-50)-(+300)

Corangamite

30-50

Bullen Meri

9

Tuz Üretimi
Kaya tuzu madenlerinin işletilmesi, deniz suyu veya
tuzlu göl sularının buharlaştırılması, yeraltındaki tuzlu
suların veya tuzlu çökellerin eritilmesiyle oluşan yüksek
tuz konsantrasyonuna sahip olan suların yeryüzüne
çıkarılıp buharlaştırılması olarak 3 değişik şekilde üretilmesiyle tuzun ekonomik olarak tüketilebilmesi sağlanmaktadır (6). Kaya tuzu elde etmek için oda topuk
yöntemi(patlatma ile kazma) ve çökelti madenciliği
yöntemi (sondajla pompalama) gibi klasik madencilik
yöntemleri uygulanırken deniz, göl ve diğer doğal tuz
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kaynaklarından tuz elde etmek için evaporasyon
(buharlaştırma) yöntemi kullanılmaktadır (7).
Sanayi tuzu; ham tuzun rekristalizasyon yöntemiyle işlenip % 0.05 neme ulaşıncaya kadar kurutulmasıyla elde edilir. Bu yöntemde ham tuzdan
doymuş bir çözelti oluşturmak için kondanse (su
ve buharlaştırıcıdan oluşan) buhar karışımı ile eritilir. Bu çözeltinin içindeki tuz kalitesini olumsuz etkileyecek maddeler (kalsiyum sülfat, magnezyum
klorür, kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlar) kireç-soda veya kostik-soda ile muamele edilerek
uzaklaştırılır. Daha sonra vakum altında buharlaştırma kazanlarında soğumaya bırakılır. Burada
kısmen buharlaşma kısmen de soğumayla kristalleşen tuz kazanın dibine çökmektedir. 54°C’ye
soğutulduğunda bir kısım tuz elde edilip tekrar
105-110°C’ye ısıtıldığında doymamış çözelti elde
edilip doyurulmak üzere eritme kazanlarına verilmektedir. Tesisatta aynı su sürekli sirküle edilmektedir. Buharlaştırma kazanında meydana gelen tuz
belli aralıklarla alınır, sık aralıklarla alındıklarında
küçük, seyrek aralıklarla alındıklarında ise büyük
boyutlu tuz elde edilir. Alınan tuz kristallerinin suyunun giderilmesi için yüksek devirli santrifüj işlemi
uygulanır. Bu işlemden sonra % 3 oranında nem
bulunmaktadır. % 0.05 neme ulaşmak için hava
kurutucularına verilir (7).
Günümüzde en büyük tuz üretici ülkeler; ABD,
Çin, Almanya, Hindistan, Kanada, Avustralya,
Meksika, Fransa, Brezilya ve İngiltere’dir. Tuz tüketimi ise gelişmişlik düzeyine göre değişim göstermektedir (6).
Kaynaklar
1- Öğmen, M. N. ; Kaldırım ve Kayacık Tuzlalarından Ayrımı
Yapılan Aşırı Halofil Arkebakterilerin Polar Lipitlerinin Karakterizasyonu, Marmara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Biyoloji
Anabilimdalı Biyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, 2005.
2- Valera, F.R. ; Halophilic Bacteria, CRS Press, Baco Raton,1-2, 1988.
3- Birbir, M. ;Kallı, N. ; Şereﬂikoçhisar Tuz Gölündeki Aşırı
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2000.
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5- Mutlu, M. B.; Tuz Gölü Bakterilerinin Karakterizasyonu ve
Mevsimsel Dağılımı. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2006.
6- Avcı, S. ; Ekonomik Coğrafya Açısından Önemli Bir Maden
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3. Pazartesi günü kurulan pazarında (Açık Pazar)
keşif gezisine çıkalım.
4. Bulabilirsek, iyice acıktıktan sonra Nevşehir
tavası yiyelim. Üstüne de helva.
5. Hakkı Atam’ulu’nun eseri olan Damad İbrahim
Paşa anıtını görüp resimleyelim.
6. Güneye doğru 4 km kadar yol alıp, Göre’de
“çölmek ağpahlası” yemenin yollarını arayalım.
7. Aşıklı Dağ’ın doruğuna çıkıp meşeliklerin arasında gezip, çevreyi seyredelim.
Damat İbrahim Paşa Cami

Nevşehir : Trafik kod numaraı 50 olan il… Kızılırmak’ın
ikiye böldüğü diyar…
Bir bütün il olarak düşündüğümüzde Nevşehir’de neler
yapabiliriz?
Bu diyara ilk kez geldiğimizi farz edelim ve tam olarak
tanımadan da dönmeyeceğimizi…
Bunun için süre de yeterli olmalı. Örneğin en azından
bir hafta, on gün. Fakat, mevsimler de önem taşıyor.
Öyle yerler var ki ilimizde, yalnızca bir mevsimde daha
özgün, daha çekicidir.
Başlıyoruz.

8. Kaymaklı’da (Eneği) yer altı yaşama mekânlarını
gezdikten sonra, acıkıp, bir tanıdığın evine
kendimizi davet ettirip tarhana çorbası içelim.
Ardından bulgur pilavı ve üstüne patlıcan reçeli
yiyelim.
9. Derinkuyu’da ( Melegübü) Hakı Atam’ulu ustanın, beldesine armağanı olan Anıt Park’ı,
Türkiye’nin sayılı büyük anıtlarından Atatürk
heykelini, küçük figürleri ziyaret edelim. Bir
güzel yaz sıcağında, oturup gölgede, havuz kıyısında bir bardak demli çay içelim.
Günümüze sağlam ulaşmış Kiliseleri gezelim.
Cami olarak kullanıldığı halde İncil’den alınmış
fresklerin güzelliğini ve günümüze dek özenle
korunduğuna, bağnazlığın olmayışına hayran
kalalım.

1. Nevşehir’de kaleye çıkalım. Göre Çayı koyağına Uçhisar’a, Kızılırmak boylarına bakalım.

10. Til köyüne gidip Til Tumbası tepesine çıkıp
bozkırı seyredelim.

2. Damad İbrahim Paşa Camisini gezelim. Külliye
ne yazık ki tam olarak korunamadı. Bir zamanlar kimi ünlü yazarların da tutuklu kaldığı, mapusane olarak kullanıan kütüphaneyi görelim.
Sonra müzeyi ziyaret edelim.

11. Suvermez beldesinde yetişmiş çok sayıda
Aşıkların şiirlerinin peşine düşelim.
12. Doğala ve Çakıllı (Giledis) köylerine uğrayıp
Erdaş Dağı’nı, yaylasını seyredelim.
13. Yürüyerek buradan, Topaç köyüne uğrayalım.
14. İcik üzerinden eski yanardağ yöresi Acıgöl’e
uğrayalım. Kasaba içinde gezip eski Dobada’yı
arayalım.
15. İğdeliçeşme yer altı yaşama mekânlarını ziyaret etmekte yarar vardır.
16. Tatlarin’e uğrayıp küçük baraj gölü kıyılarında
gezelim.
17. Tatlarin yeraltı yerleşim alanlarında, dehlizlerde
yiterek dolaşalım.
18. İnallı’dan peynir almanın yollarını arayalım.
19. Çat kasabasında üzerine kar yağdığında, kehribar gibi kızaran parmak üzümünün tadına
bakalım.
20. Nar ile Sulusaray arasında çay kıyısını izleyerek
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yürüyüp ağustos içine sarı erik, dut yiyelim.
21. Denizce kokulu Avanos’un güzel konaklarını
gezip resimleyelim.
22. Kızılırmak kıyısında bir aşevine oturup, özümüzü deniz kıyısında duyumsayarak, balık
yiyelim.
23. Bir çömlek işliğini gezip, ekmeğini çanakçılıktan çıkaran insanımızın emeğinin yüceliğine
tanık olalım.
24. Kızılırmak üzerindeki asma köprüden, başımız
döne döne geçelim.
25. Sarıhıdır’a gidip, her yer kar altındayken, buradaki ılık havada bir süre vakit geçirelim.
26. Sarıhıdır kayalıklarına çıkıp köyü, bir yay çizen
Kızılırmak’ı seyrederken, ikram edilen kayısıdan yiyelim.
27. Sarıhan’ı görelim. Günümüze sağlamca ulaşmış, onarım görmüş Selçuklu kervansarayını gezerken zaman tüneline girip XIII. Yüzyıl
Anadolu’sunu düşünelim.
28. Çökek köyünde nisan ayı içinde bağ belleyen
köylülerle yarenlik edip, ikram edilen üzüm turşusunun tadına bakalım.

Hacı Bektaş Veli Dergahı

34. Acıkınca turistik olmayan, halk işi bir aşevine
oturup, kebap yiyelim.
35. Mustafapaşa (Sinasos, Sineson) Beldesine
gidip, buraya adını veren Paşa’nın yaptırdığı
medreseyi görelim.
36. Belde içinde bir güzel gezip, eski evlerin işlemeli duvarlarını resimleyelim. İçlerine girip taş
ev mimarisinin ne olduğu konusunda fikir sa-

29. Aksalur (Ağcaşar, Salur) beldesinde haziranda
kiraz, ağustosta Dirmit üzümü, şeftali yiyelim.
Başdere’de (Başköy) bir sabah kahvaltısında yörenin kaymağının, balın tadına bakalım.
Yürüyerek, karşılaştığımız insanlarla yarenlik
ede ede Demirtaş, İltaş, Boyalı, Karlık, Karain,
Tağar köylerine de uğrayalım. Alim olmasa da
arif olan köylülerden bir atasözü, bir deyim, bir
mani öğrenerek…
30. Ürgüp’te Karamanoğlu Camisini, müzeyi,
Tahsinağa Kütüphanesini gezelim.
31. Orta Anadolu’nun en canlı pazarının kurulduğu Cumartesi günü hazır bulunalım. Kızılırmak
boylarından, Erciyes eteklerinden getirilmiş
tarım, hayvan ürünlerinin tadına bakalım,
Ağustosta kuru zerdali ve kayısı; ekim, kasım
ayında kuru Dirmit üzümü ve boyağı değişik,
tadı farlı pekmezlerden alalım.
32. Kayakapı Mahallesinin eski evlerini görüp resimleyelim. Damad İbrahim Paşa’nın konuk
olduğu konağı gezip, 1720’lerin Ürgüp’üne
bir yolculuğa çıkalım.
33. Temenni Tepe’den Ürgüp’ü seyredelim.
Damsa Çayı koyağına, Avlağı Dağına, TopuzTekke Dağına doğru bakalım.
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41. Ortahisar’da doğal soğuk ambarları gezelim.
Becerikli, marifetli Toros Yörüklerinin limon kasalarına yerleştirdikleri turunçgil ürünlerini izleyelim. Ağustos sıcağında, ambarcıların sunduğu greypfurutla serinleyelim.
42. Ortahisar kalesine çıkıp çevreye bakalım.
Antikacı Çılgın Ali’nin dükkânında şiirlerini dinleyelim, ikram ettiği kahveyi içelim, gramofonla
çaldığı eski türküleri dinleyelim.
43. Uçhisar kalesinden Nevşehir’i, Oylu Dağını,
koyakları, Göreme dolayını seyredelim.
44. Göreme (Marçian, Maccan,Avcılar) beldesi çevresindeki kaya oyma kiliseleri gezelim,
freskleri hayran hayran seyredelim.
45. Gülşehir’e (Arapsun) gidip, beldenin simgesi Mantarkaya’yı görelim. Açıksaray Ören
Yerini gezelim. Volkan bombalarının başlık
olarak yer tuttuğu tüf kaya konilere bakalım.
Danelerinden bal damlayan üzümlerin tadına
bakalım. Masadağın üstüne çıkıp Kızılırmak
koyağını seyredelim. Sonra, Irmak kıyısında bir
salkımsöğüt gölgesinde oturup, serinlikte, suların şırıltısını dinleyelim. Gülşehir çarşısından
aldığımız karpuzu kesip, peynirimize katık eyleyip, doyalım.
46. Karavezir Silahtar Paşa’nın Külliye’sini gezelim. Sabah serinliğinde, kütüphane görevlileriyle, çay içerek yarenliğin tadına varalım.

Mantar Kaya

hibi olalım. Damsa Baraj Gölü kıyılarında soluklanalım. Çam ormanının içinde, ağaçların
uğultusunda, bohçamızdaki azığı yiyelim.
37. Cemil köyündeki sağlam kalmış görkemli kiliseyi ziyaret etmekte yarar vardır.
38. Taş Hun Paşa (Damsa) külliyesini, Türkücü
Refik Başaran’ın müzesini, kitaplığı gezelim.
39. Sobessos kazılarının yapıldığı yeri gezelim.
Şahinefendi (Süveşe) köyünün yükseklerinden Damsa Çayı koyağını seyredelim.
40. Ayvalı ( Aravan) köyünde damlara, şakladıkları
kayısıları seren kadınların resimlerini çekelim.
İkram edilen bitirgenin, şekerparenin tadına
bakalım. Oradan Bahçeli (Mumusun) köyüne
geçelim.
112

47. Hacıbektaşı Veli Dergâhını ziyaret edelim. At
evini, Aş evini, Konuk evini görelim. İmeceyle
bir dergâh nasıl çekilip çevrilirmiş, anlayalım.
Aslanlı Çeşme’den su içelim. Hünkârımızın
öğütlerini bir kez daha okuyup düşünelim.
Anadolu hümanizmasının, insancıllığın ne olduğunu sorgulayalım ve günümüzdeki halimizi, ahvalimizi yargılayalım.
48. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerine
katılmak için 16 Ağustos’ta ol beldede hazır
bulunalım. Tanıdık bir öğretmenin, aydın bir
esnafın, dost bir kasaba insanının rehberliğinde Anadolu’muzun inanç merkezlerinden biri
olan beldeyi el gibi değil, içten tanıyalım.
49. Topaklı’dan, Kalaba’dan bulgur alalım.
50. Kozaklı’ya (Hamam Orta gidip sıcak sularından “müstefid” olalım. Gövdemizin ağrıyan
yeri kalmasın. Sıcak çamuruna belenip, derdimizi orada bırakıp, kurtulalım. Acıktığımızda
yayla çorbası, etli bulgur pilavı, cacık yiyelim
bir temiz aşevine oturup.

