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Körfez ilçe sınırlarında gıda sektöründe faaliyet yürütmenin sizin için avantajları nelerdir? * 

  

Müşteriye rahat erişim 100,00% 

Körfez Ticaret Odası tarafından, üyeler arasında yapılan ticaretin geliştirilmesi 
çalışmaları.(Meclis toplantılarında üye tanıtımı imkanı, sosyal medyadan üye 
ziyaretlerinin aktarılması, web sitemizde üyelerimize özel bir tanıtıcı alan olması, 
birbirine tedarikçi olabilecek komitelerin müşterek iş geliştirme toplantıları 
yapması, yeni kurulan firmalarımıza; sigortacılık, yazar kasa satıcı, matbaa ve 
reklamcılık hizmetleri sağlayan tedarikçi üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı bir 
broşür verilmesi) 

33,00% 

Körfez Ticaret Odası tarafından sektörel yeniliklerin güncel olarak üyelerle 
paylaşılması 

33,00% 

Körfez Ticaret Odası tarafından yasal değişikliklerin üyelere güncel olarak 
aktarılması 

33,00% 

  

Körfez ilçe sınırlarında gıda sektöründe faaliyet yürütmenin sizin için dezavantajları nelerdir? 

  

Bölgemizin en dezavantajlı konularınadan biri ulusal marketlerin ilçemizde kılcal 
diyebileceğimiz sokaklara kadar açılıp esnafımızı zayıflatmasıdır . sorun sadece bizim ilçe 
sorunumuz değil. 

Ürünleri taze bir şekilde tüketici ile buluşturmak zorundayız 

Günü birlik ürün tedariği ve fiyat iniş çıkışları 

Kar oranlarının düşük olması 



 

 

  

Gıda sektörünün diğer sektörlerine göre avantajları nelerdir?  

  

Gıda Sektörü kendini sürekli yenileyen ve Değişik ürünler üretmeye açık olan bir sektör bu 
sebeple beraber bizlerde alternatiflerimizi genişletilerek Perakende Noktalarında ürünlerimizi 
tüketici ile Buluşturma ulaştırma imkanı konusunda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum 

Hızlı para akışı 

Sürekli tüketilen ürünlar olması 

  

Gıda sektöründe çalıştırılmak üzere kalifiye personel bulabiliyor musunuz?  

  

Evet 0,00% 

Hayır 100,00% 

  

KOSGEB’in İş Birliği Güçbirliği Programı kapsamında en az 5 firma ile birleşerek ticari rekabet 
gücünüzü artırmak ister misiniz?  

  

Evet 66,70% 

Hayır 33,30% 

  

Körfez'de yaşayan insanların İlçemizden alışveriş yapmasını teşvik edebilmek için neler 
yapılabilir? 

Esnafımızın iş ile alakalı geliştiremediği zamanın şartlarına uymadığı noktaları belirleyip ( mali 
konular fiziki konular sistemsel konular ) bunları iyi bir seviyeye getirdikten sonra ( seminer 
bilgilendirme eğitimleri konferanslar vb. ) insanlarla alışveriş ortamında buluşturmalı. Alışveriş 
Konusunda tüketiciler çok bilinçli, bilinçli olması da çok güzel çünkü satın alacağı ürünü 
kolaylıkla kıyaslama araştırma imkanına sahiptir bu sebeple işletmeler işi ile alakalı yatırımı 
kendini geliştirmesinden başlamalı.  

Reklam 

  

Körfez İlçemizde tarımsal üretimin gelişmesi için neler yapılabilir? 

Bu konuda tarımla alakalı işin detaylarını bilen üreticilere ulaşıp imkanları yoksa iyileştirip 
Üretim konusunda destek verip bu destek sonucunda da elde edilen ürünlerin dağıtım 
pazarlama konusunda piyasa Oluşturulması gerekir. Topraktan tezgaha ve son tüketiciye kadar 
olan süreci koordine edip marka Ürünler ortaya çıkmalı.  
Kiraz bizim ilçemizin sembollerinden olan bir tarım ürünüdür fakat artık biz kirazımızı afiyetle 
yemiyoruz neden bu duruma geldiğinin araştırılması gerekirVe bu konuda nasıl verimli olunur 
onun planları yapılmalıdır 

Köylü ile bir araya gelip üretime destek sağlamak 

 
  



 

 

 

Sektörünüz ile ilgili bizlere iletmek istediğiniz diğer sorun ve çözüm önerileriniz nelerdir?  

İlk sorunuzda cevapladın gibi market ve parakende noktalarına dağıtım pazarlama yapıyorum 
(Gebze darıca İzmit Gölcük ve körfez olmak üzere ) İlçemizde ürünlerini satabileceğim satış 
noktalarında raflarda yerimi almada referans olmanızı isteyebilirim. Bunlar gerçekleşirse 
kendimi diğer piyasaya daha kolay anlatabilirim ve iş kolumu yapmış olduğum satışlarla da üst 
seviyelere çıkarabilirim her şey ve pazarlamadan geçiyor.  

Üretim teşviklerini artırmak 
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