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10 Çay Üreticisi için Pazarlama Stratejileri
Aktivite 2.3.4.2 “10 Çay Üreticisi için Pazarlama Planlarının ve Kurumsal Kimlik 
Kitlerinin Oluşturulması” kapsamında kapasitelerini geliştirmek amacıyla KOBİ’ler için 
pazarlama stratejileri geliştirilmesi planlanmıştır.  Özellikle küçük ölçekli şirketler için 
Pazarlama ve Markalaşma stratejilerini de içerecek olan, bu yol gösterici dökümanı 
oluşturabilmek için öncelikle desteğe ihtiyacı olan ve faydalanma potansiyeli olan 10 
KOBİ belirlenmiştir. 

10 KOBİ’nin belirlenmesinde proje dahilinde daha önceden, 40 KOBİ ile 
derinlemesine görüşmeler  yaparak hazırlanan, KOBI Tanı (Teşhis) Çalışmalarından 
faydalanılmıştır. Bu raporlar değerlendirilirken özellikle KOBİ’lerin büyüklük ve 
kapasiteleri, pazarlama ve satış alanındaki performansları, Markalaşma ve ÇAYMER 
projesinden beklentileri gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca bu 
KOBİ’lerin sahip oldukları markaları, ürün çeşitleri, ambalajları, pazardaki durumları 
da detaylı değerlendirilmiştir.

Belirlenen 10 KOBİ’nin farklı seviyelerde olsa bile yaşadıkları sorunları kısaca 
listeleyecek olursak: 

- Genel olarak markalaşma ve pazarlama konusunda adımlar atmalarına rağmen , 
henüz başlangıç aşamasındadır.

- Rakip markalar ve kendi markaları arasında yeterli ürün farklılaştırması 
yapılamamıştır. Hatta kendi ürün çeşitleri arasında da farklılaşma yeterli değildir.

- Ürün bazında inovasyon çok kısıtlıdır. 
- Ambalaj tasarımı ve malzemeleri konusunda iyileştirme gereksinimleri vardır.
- Fiyatlandırma konusu maliyet muhasebesine dayandırılmamaktadır. Ayrıca ürün 

farklılaşması olmadığı için de farklı fiyat konumlandırması yapılamaktadır.
- Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir.
- Sosyal medya, dijital medya kullanımı yetersizdir. Web siteleri genelde mevcut 

fakat geliştirme ihtiyacı vardır.

Bu doğrultuda belirlenen 10 KOBİ’nin şirket künyesi, pazarlama ve satış alanındaki 
durum değerlendirmeleri ve ürün portföyleri şu şekildedir.

1) Aklar Çay
2) Amber Çay
3) Filiz Çay
4) Hopa Çay
5) Hopadan Çay
6) Kaçkar Çay
7) Karaca Çay
8) Sembol Çay
9) İki Çay
10) KenÇay
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KOBİ LİSTESİ 

1. AKLAR ÇAY :

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı AKLAR ÇAY SAN VE TİC LTD ŞTİ

Adresi Halaslar Mh. Aklar Çay Sanayi Ve Ticaret Pk:53100 Kendirli Beldesi / 
Rize

Telefon +90 (464) 324 50 90

Web Adresi www.yeniguncay.com.tr

E-posta info@yeniguncay.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Halit Ak- Genel Müdür(Ortak) 
İsmail Ak-Üretim Sorumlusu(Ortak)

Üretilen Ürünler Siyah Çay Üretimi(Yaş Çay İşleme)

Tescilli Markalar Yenigün

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1994 yılından bu yana faaliyette olan bir aile işletmesidir. 
Mevcut durumda iki ortağı ve 18 çalışanı bulunmaktadır. Dökme çay ve 
kendi paketli ürünlerini satmaktadır. İhracat yapmamaktadır. 
Markalaşma ve Pazarlama konusunda çalışmalar yürütmektedirler. 
İlerde kendi demlik poşeti, bardak poşeti ve yeşil çay başta olmak 
üzere farklı çay türlerini retmek istiyorlar. Çalışmak isteyen nitelikli 
teknik ve ara eleman bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 32
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3. ÜRÜNLER:

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmemiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıda 
değildir. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir ancak 

henüz başlangıç aşamasındadır. 
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır. 

Geliştirme aşamasındadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 17

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi kısmen 

bulunmaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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2.AMBER ÇAY 

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı AMBER ÇAY SAN. VE TIC. A.Ş.

Adresi Kekiktepe Köyü Eynsil/Giresun

Telefon 0454 585 7011

Web Adresi https://www.ambercay.com.tr/

E-posta f.kaya@ambercay.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Fatih Melikşah Kaya / Fabrika Müdürü

Üretilen Ürünler Siyah Çay

Tescilli Markalar Destan, TR28, Eynesil

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1988 yılından bu yana faaliyette olan bir KOOPERATİF 
işletmedir. Mevcut durumda 70 ortağı ve 70 ile 120 arasında değişen 
çalışanı bulunmaktadır. İşletme, yurtiçinde Destan markasıyla ürün 
satışı yapmaktadır. Yurtdışına satış yapılmamaktadır. Firmanın yaş çay 
alımı hepsi peşin ve kooperatif üyelerinden gerçekleşmektedir. Tedarik 
Zinciri kısa ve iyi tanımlanmıştır. Core Competence olarak siyah çay 
üretimine odaklanmış. Ulusal pazarda toplu tüketim yerleri, tesisler 
gibi yerlere satışlar ulusal düzeyde yapılmaktadır. Firmanın 11-12 tane 
bayisi var. Büyük oranda Marmara Bölgesinde yoğunlaşılmış. Catering 
firmalarına da satışlar gerçekleştirilmektedir. 
Firmanın Kapasite Kullanım Oranı düşüktür(%60) Hammadde ve 
sermaye kısıtı KKO’nun düşük olmasına sebebiyet vermektedir. 
Firmanın ihtiyaç duyduu eğitimler; Kurumsallaşma, Markalaşma ve 
Kalite olarak özetlenmiş. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara 
eleman bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 36
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3. ÜRÜNLER:

- Destan

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmiştir. İşletme dışında pazarlama birimi 
Bursa’da kurulmuştur. 

• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 
ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıda 
değildir. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmemektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır, 

ancak etkin şekilde güncellenmemektedir.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 16

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler kısmen alınmakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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2. Eynesil

3. TR28
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3. FİLİZ ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

 

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı FİLİZ ÇAY SANAYİ  VE TİCARET A.Ş

Adresi Çamlıdağ Köyü-Rize

Telefon 0464 235 2878

Web Adresi www.prensescay.com; www.sympatea.com 
http://filizcay.com.tr/

E-posta muhammetkaraoglu@yahoo.com

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Muhammet Karaoğlu

Üretilen Ürünler Yaş Çay işleme, (Siyah Çay Üretimi), Paketleme

Tescilli Markalar Çay Kop; Prenses, Sympatea

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1992 yılından bu yana faaliyette olan bir kooperatif şeklinde 
çalışan çok ortaklı A.Ş’dir.  Mevcut durumda 15 çalışanı 
bulunmaktadır. İşletme, yurtiçinde satışları mevcut olmakla beraber 
yerele hizmet etmektedir. 2005 yılında yurtdışı pazarlarda Almanya, 
Fransa, Yugoslavya ve İsrail gibi ülkelere niş ürün satışları , girişimleri 
ve görüşmeleri olmuştur. Fakat mevcut durumda ihracat 
yapmamaktadır. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara eleman 
bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 31
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3. ÜRÜNLER:

1.Sympatea Çay

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmemiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, vardır ama organizasyonel anlamda yeterli 
değildir. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar önceki yıllarda 

gerçekleştirilmiştir fakat mevcut durumda yürütülememektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. Maliyetler kabaca değerlendirilmektedir. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır. 
• Şirketin, gerekli metaryeller ve görünürlük malzemeleri mevcuttur fakat süreklilik 

ve güncelleme yoktur. 

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 20

İşletmenin Performans 
Puanı: 16

Değerlendirmeler: 
• İç müşteri önceliklidir. Yaş çay üreticilerine ihtiyaç duydukları zaman çay satışı 

gerçekleştirilebiliyor. 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır. 
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2. Prenses 

3. Çaykop
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4. HOPA ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı HOPA ÇAY KOOPERATİFİ

Adresi Hopa İlçesi, Kemal Paşa Beldesi Köprücü Köyü HOPA/ARTVİN

Telefon 0535 670 8706/0538 969 1403

Web Adresi http://www.hopacay.com/

E-posta hopacay@hotmail.com

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Şerafettin Çelik - YK Başkanı 
Murat Akbıyık- YK Üyesi

Üretilen Ürünler Siyah Çay (Yaş Çay İşleme) + Paketleme

Tescilli Markalar Hopa Koop Çay, Kafkas Filizi, Çoruh, Livane Çiçeği

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1959 yılından bu yana faaliyette olan bir kooperatif 
işletmesidir. Mevcut durumda 4000 üyesi  ve 30 ile 40 kişi arasında 
çalışanı bulunmaktadır. Kooperatifin yeni yönetimi borçu olarak 
yönetimi devralmıştır. Bu sene ilk defa üretime geçmiş olup ürettikleri 
çayı doğrudan pazara sunmak üzere görev dağılımlarını yapmış ve 
sıcak satışa geçmişler.   
Kooperatif ürününü satma konusunda sosyal medya üzerinden önemli 
bir farkındalık yaratmışlar.  
Kurulu kapasitenin %55-60’ını ancak kullanabilmektedirler. İşletme 
sermayesi eksikliği ve kooperatifin borçlu olması bir darboğaz 
yaratmış. Mevcut yönetim bu dar boğazdan kurtulmak için kararlı 
adımlar atmakta ve ürünlerini doğrudan pazara sunma stratejisi 
belirlemişler. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara eleman bulmakta 
zorlanıyorlar. 

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 38
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3. ÜRÜNLER:

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda olmamakla  

beraber Hedef Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıdadır. 
• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yeterlidir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 16

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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5. HOPADAN ÇAY:

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı HOPADAN ÇAY (FIAS YAPI İNŞAAT TURIZM VE IMLATA LTD. ŞTI)

Adresi Orhantepe Mah. Fulya Sokak No:1/1 HOPA/ARTVİN

Telefon 05363690182 / 02164573303

Web Adresi http://www.hopadancay.com.tr/ 

E-posta mertcanaydin@ayturkpetrol.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Mertcan Aydın Yetkili-Şirket Ortağı 
Nebil Özer - Pazarlama  
Eşref Süreyya Muti - Muhasebe 
Muhsin Usta -Fabrika Müdürü

Üretilen Ürünler Siyah Çay + Paketleme

Tescilli Markalar Hopadan Gold, Hopadan İlk Hasat, Hopadan Filiz Çay

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 2016 yılından bu yana faaliyette olan bir 3 ortaklı yeni 
kurulan bir  işletmesidir. Mevcut durumda 3ortağı ve 50 çalışanı 
bulunmaktadır. İşletme, yurtiçinde pazarlama ağını yeni oluşturmaya 
başlamıştır. Yurtdışı için henüz bir satış planlaması yapılmamıştır. KKO 
%75 tir. Sermaye, Teknoloji ve Hammadde yetersizliği ile işletmenin 
yeni olması sebebiyle tam kapasite ile çalışılmıyor. İşletmenin 
kurumsallaşma düzeyi başlangıç aşamasındadır. Çalışmak isteyen 
nitelikli teknik ve ara elaman bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 35
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3. ÜRÜNLER:

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıda 
değildir ancak kurulum aşamasındadır. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi 

bulunmamaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 17

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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6. KAÇKAR ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

İşletme Adı KAÇKAR ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi Kaçkar Köyü Çayeli/Rize

Telefon 5322811593 / 464 547 2080

Web Adresi Yok

E-posta kobalmehmet@hotmail.com

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Mehmet Kobal - YK Başkanı 
Hamit Sarı - Ş. Ortağı

Üretilen Ürünler Siyah ÇAy Üretimi(Yaş Çay İşleme)

Tescilli Markalar Çınaraltı Çay, Kaçkar Çay
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2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1986  yılından bu yana faaliyette olan 5-6 ortaklı bir 
işletmedir. Mevcut durumda 6 ortağı ve 10 çalışanı bulunmaktadır. 
İşltme dökme çay ve paketlenmiş çay üretmektedir. İşletme dönemsel 
çalışmakta ve Ekim aylarından itibaren fabrikada sadece gvenlik 
görevlisi kalmaktadır. 3-4 kadın işçi çalışmaktadır. İşletme sermayesi 
yetersizliği nedeniyle tam kapasite ile çalışmamaktadır. KKO %50’dir. 
Ürettiği çayın %75’ini müstahsile dökme çay olarak geri satıyor. 
Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara elaman bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 17

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmemiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıda 
değildir. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmamaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmemektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya kısmen etkin olarak kullanılmaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi 

bulunmamaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 10

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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3. ÜRÜNLER:

7. KARACA ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

İşletme Adı KARACA ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi Pirinçlik Köyü - Ardeşen/Rize

Telefon 0 464 731 2044

Web Adresi www.karacacay.com

E-posta info@karacacay.com

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Rıfkı Karaca - Genel Müdür/Fabrika Müdürü

Üretilen Ürünler Siyah Çay Üretimi (Yaş Çay İşleme)

Tescilli Markalar Karaca Çay, 

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1985 yılından bu yana faaliyette olan bir aile işletmesidir. 
Mevcut durumda3-4 ortağı ve 10 ile 40 arasında değişen çalışanı 
bulunmakta olu 4-5 kadın istihdam edilmektedir. İşletme, ürettiği 
çayın %95’ini dökme çay oalrak (Fason) satmaktadır. Rain Forest 
Alliances sertifikası için çalışmalar yürütmektedir. Sermaye ve uygun 
kalitede hammaddenin yetersiz olması KKO’nun düşük olmasına sebep 
olmuştur. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara elaman bulmakta 
zorlanıyorlar.
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2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

3. ÜRÜNLER:

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 20

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıdadır. 
• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahiptir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 20

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmekte, geri bildirimler alınmakta ve bu doğrultuda 

ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmaktadır.
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8. SEMBOL ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı SEMBOL ÇAY ÜRETIM PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI

Adresi Pirinçlik köyü düz mahalle mevkii ARDEŞEN-RİZE

Telefon 0464 731 23 12  0532 178 45 53

Web Adresi http://www.sembolcay.com.tr

E-posta info@sembolcay.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Ahmet Öztabak-Genel Müdür

Üretilen Ürünler Siyah Çay (Yaş Çay İşleme), Paketleme

Tescilli Markalar  Sembol , Karaelmas

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 2009 yılından bu yana devralınarak faaliyette olan I. kuşak 
aile işletmesidir. Mevcut durumda 2 ortağı ve 30 çalışanı 
bulunmaktadır.  İşletme, ürettiği çayın %50’sini dökme çay, %50’sini 
kendi markasıyla paketleyerek yurtiçinde farklı bölgelere toptancı ve 
perakendeciler aracılığıyla satışını yapmaktadır. Yurtdışına satışı 
yoktur. KKO oranı %80’dir. Hammade yetersizliği nedeniyle tam 
kapasite ile çalışmamaktadır. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara 
elaman bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 29

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve Pazarlama stratejileri belirlenmiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda kısmen yeterli 
yapıdadır. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır.
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3. ÜRÜNLER:

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 15

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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9. İKİ ÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

İşletme Adı İKİ ÇAY GIDA VE ÇAY SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi Köprübaşı Yolu 2. Km. Sürmene /Trabzon

Telefon 0462 341 11 66 / 

Web Adresi www.bizeikicay.com;  
 www.ikicay.com.tr

E-posta kemal@ikicay.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Kemal Kahraman- YK Başkanı

Üretilen Ürünler Siyah Çay (Yaş Çay İşleme) +Paketleme, Yeşil Çay, Beyaz Çay

Tescilli Markalar
İkiçay, Kuzey Yıldızı, Kızıl Büyü 

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1992 yılından bu yana faaliyette olan bir aile işletmesidir. 
Mevcut durumda 2 ortağı ve 45 çalışanı bulunmaktadır. 4-5 çalışanı 
kadındır. İşletme, yurtiçinde hem dökme hem de paketlenmiş çay 
satmaktadır. Toptancılar aracılığıyla nihai tüketim pazarına ve toplu 
tüketim yerlerine ürün satışı yapmaktadır. Yurtdışında satışı yoktur. 
Rain Forest Alliances sertifikasının kriterlerine göre çay üreticileri ile 
ğitimler organize etmektedir. %90 dökme(fason) %10 kendi markasıyla 
satış yapmktadır. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara elaman 
bulmakta zorlanıyorlar.

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 38
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3. ÜRÜNLER:

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapı oluşturulmamasına 

ragmen pazarlama konusunda Hedef Pazarlar ve Pazarlama stratejileri 
belirlenmiştir.  

• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 
ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıdadadır.  

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 20

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmekte, geri bildirimler alınmakta ve bu doğrultuda 

ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri kısmen yapılmaktadır.
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10. KENÇAY

1- İŞLETME BİLGİLERİ

İşletme Adı KENÇAY - KENDİRLİ ÇAY ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA. A.Ş.

Adresi İyidere-İkizdere Yolu Üzeri 6. Km Kendirli/Rize

Telefon 464 323 5380-323 5531/ 505 253 5700

Web Adresi http://www.kencay.com.tr/index.php

E-posta iletisim@kncay.com.tr

Görüşülen 
Kişi(ler) ve 
Pozisyonları

Sabri Serdar- Fabrika Müdürü 
M. Ali Serdar -Muhasebe

Üretilen Ürünler Siyah Çay Üretimi (Yaş Çay İşleme)

Tescilli Markalar Kencay Seher, Kencay, Kencay Gap, Kencay Cukurova

İşletmenin 
Tanıtımı ve 
Tarihçesi

İşletme, 1986 yılından bu yana faaliyette olan 500 ortaklı bir 
işletmedir. Mevcut 50 çalışanı bulunmaktadır ve KKO %50-55 
civarındadır. In %50 si dökme %50si kendi paketlerinde satılmakatadır. 
İhracat yok. KKO düşük olmasının sebebi hammadde ve işletme 
sermayesi yetersizliğidir. İhracat yok.  Ara ve teknik eleman bulmada 
sorun yaşıyorlar. Çalışmak isteyen nitelikli teknik ve ara elaman 
bulmakta zorlanıyorlar.
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2.KOBİ DEĞERLENDİRME RAPORU:

3. ÜRÜNLER:

C-1: Pazarlama ve Satış

Maksimum Performans 
Puanı: 50

İşletmenin Performans 
Puanı: 37

Değerlendirmeler: 
• Şirketin pazarlama birimi organizasyonel anlamda yeterli yapıda değildir. Hedef 

Pazarlar ve pazarlama stratejileri belirlenmemiştir.  
• Şirket ürünlerinin yurt içindeki pazarlara ve müşterilere etkin olarak 

ulaştırılmasını sağlayacak satış birimi, organizasyonel anlamda yeterli yapıda 
değildir. 

• Şirket, dış ticaret konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip değildir. 
• Şirketin, müşteri ilişkileri ve aracılarla ilgili süreçleri tanımlı değildir. Değer zinciri 

analizi yapılmamıştır. 
• Şirkette satış tahminleri yapılmaktadır.   
• Markalaşma konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yürütülmemektedir.  
• Ürünlerin hedef pazarlara tanıtımına yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları 

yetersizdir. Sosyal medya etkin olarak kullanılmamaktadır.  
• Ürünlerin fiyatlandırma stratejisi, maliyet muhasebesi verilerine 

dayandırılmamaktadır. 
• Şirketin, ürünlerin ve işletmenin tanıtımını yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır.

C-2: Müşteri (İç/Dış) ve Kalite Odaklılık

Maksimum Performans 
Puanı: 25

İşletmenin Performans 
Puanı: 16

Değerlendirmeler: 
• Müşteri ihtiyaçları analiz edilmemekte, geri bildirimler alınmamakta ve bu 

doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır.  
• Müşterileri ilişkileri yönetim sistemi, müşteri ve şikayet kayıt sistemi 

bulunmamaktadır. 
• Müşteri memnuniyeti ölçüm ya da anketleri yapılmamaktadır.
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