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İspanya menşeili Lllaollao markası, ‘“Frozen Yogurt’” pazarına hızlı
ve  emin adımlarla girerek, 2013 sonu itibariyle İspanya, Belçika,

Şili, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Fas, Portekiz,
Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Türkiye, Birleşik Arap
Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Venezuella olmak üzere 17 ülkede140
satış noktasına ulaştı. Markanın satış noktaları mağaza ve kiosk kon-
septlerinden oluşuyor. Türkiye’deki yayılımını sokak mağazacılığı ye-
rine alışveriş merkezlerinden başlatan Llaollao’nun,  biri Marmara
Forum AVM’de diğeri ise Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal’inde
olmak üzere iki mağaza konseptli satış noktası bulunmaktadır. Mar-
ka, Türkiye’deki satış noktalarını franchise ile arttırmayı planlıyor.
2014 yılında 10 yeni satış noktasını hayata geçirmeye hazırlanan
Lllaollao, 5 yıl içinde mağaza ve kiosk olmak üzere toplam 40 satış
noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’ye yerleşen 
en tatlı İspanyol

2014 yılında büyüme hızını artırmak isteyen Platek Makine, bayi
ağına katacağı yeni iş ortaklarına yüksek kazanç ve verimli bir iş

ortamı vaat ediyor. Schmidt, Kieselmann, Jung, Packo ve HST gibi
dünyaca ünlü birçok firmanın Türkiye Distribütörlüğü’nü yıllardır ba-
şarıyla sürdüren Platek, her geçen gün büyüyen organizasyon ya-
pısını yeni iş ortaklarıyla geliştirmek istiyor. 
Platek Makine Pazarlama Sorumlusu Aykut Özçelik, özellikle pla-
kalı eşanjör ve pompa satışı konusunda Anadolu’daki potansiyel
müşterilerine ulaşabilecek firmalar ile verimli bir iş ortaklığına git-
mek istediklerini belirtti. 2014 yılı içerisinde satış ve hizmet kalite-
sini önemli oranda arttırmak istediklerini kaydeden Özçelik, “ara-
mıza katılacak yeni bayilerimizin birçok konuda destekleyicisi ola-
cağız” dedi. 

Platek Makine, bayi ağı oluşturacak

Coldwell Banker Türkiye profesyonelleri, 
2014 Blue Stars Ödül Gecesi’nde parladı

1906 yılında San Francisco’da, ColbertColdwell ve Benjamin
Arthur Banker tarafından gayrimenkul danışmanlık hizmeti

vermek üzere kurulan Coldwell Banker, ticari gayrimenkul, lüks
gayrimenkul, satış sonrası hizmet ve mortgage konularındaki uz-
manlıklarını Coldwell Banker Commercial, Previews International,
Coldwell Banker Concierge ve Coldwell Banker Mortgage olarak
markalaştırmıştır.
Bir yılda 4 katı büyüyen ve Global’de dünya birinciliğini kazanmayı
hedefleyen Coldwell Banker Türkiye, İstanbul Marriott Hotel Şiş-
li’de gerçekleştirdiği “2014 Blue Stars Gecesi”nde birinci yaşını da
kutlayarak, 27 kategoride ödül dağıttı.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Direktörü Dr. Gökhan Taş gecede
yaptığı konuşmasında bir yılda kat ettikleri yolu ve bundan sonraki
hedeflerini anlattı. 
Taş, “2013’te çıktığımız yolda emin adımlarla yürümeye devam
ediyoruz. Başarımızda Coldwell Banker Türkiye’nin değerli Gay-
rimenkul Profesyonelleri’nin payı çok büyük. Bir yılda 9 ofisten
40 ofise çıkarak, 4 katı büyüyerek, toplam 12 ilde ofislerimizle
hizmet veriyoruz. Bu yılın sonunda ofis sayımızı 100’e çıkarmayı
hedefliyoruz. Ödül alan ve gelecekte alacak profesyonellerimizin
Türkiye’yi global anlamda da ülke birinciliğine taşıyacağına inan-
cımız büyük“ dedi.

GA Y

“2014 Blue Stars
Gecesi”nde başarılı 
gayrimenkul
profesyonellerini, 
birinci yılında 27 farklı
kategoride ödüllendirdi.
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Göçmen börekçisi franchise veriyor…

2004’de Körfez’de küçük bir dükkânda ticari hayatına başlayan, ürünleri fabrikasyon
makine sisteminden uzak tamamen ev hanımlarının elinden çıkan Göçmen Börekçisi,

yılların tecrübesiyle bugün gıda sektöründe tercih edilen bir marka olmuştur. Kocaeli baş-
ta olmak üzere Sakarya-Düzce-İstanbul ve Ankara bayileri aracılığıyla müşterilerine ulaşan
marka, ülke geneline yayılmaya devam ediyor. Kocaeli-Körfez de 1250 m2 kapalı alanda
üretilen ve 70 ‘in üzerinde bayisi olan Göçmen Börekçisi, sağlıklı ve benzersiz bir lezzete
ulaşmak için öncelikle hijyen kurallarına eksiksiz uymak gerektiği konusunda hassas bir

politika izlemektedir. 

Öncelikli hedefimiz 
girişimcilik ruhunu aşılamak…
Markanın en büyük özelliklerinden biri de, 30–50 yaşları arasındaki ev
hanımlarına istihdam sağlamak. Bu da, ustalık aranmadan, kadınlara eğitim sü-
reci ile börek yapımı öğretilerek gerçekleştiriliyor. Sadece üretim kısmında 55
ev hanımına istihdam sağlayan markanın, lezzetten ödün vermemesinin sırrı,
kapasite arttıkça bir annenin daha çalışmaya başlaması… 2010 yılından sonra
kapasitesini hızlı şekilde arttırmaya başlayan Göçmen Börekçisi, 12. Bayim olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılarak  ilk kez franchise adayları
ve girişimciler ile buluşacak.

Ev hanımlarının ellerinde yükselen marka:

Lüks segmentin lider halı markası STEPEVI Londra, Paris, İs-
tanbul, Milano ve New York’tan sonra Cenevre mağazasını
açtı.  STEP Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şengör; “Dünya pa-

zarlarında büyüme
hedefimiz doğrultu-
sunda sağlam adım-
larla ilerlemeye de-
vam ediyoruz. Lüks
tüketimin dünyada-
ki en önemli mer-
kezlerinden Cenev-
re’de bugüne kadar
halı alanında önemli
bir eksik vardı; bu

eksiği gidermeye geldik. STEPEVI sağlam iş modeliyle hem hızlı
büyüyen, hem de kârlılığını her yıl arttıran bir marka. Lüks tüketi-
min yoğun olduğu pazarlarda büyümemizi sürdüreceğiz. Çok ya-
kında Münih mağazamızı açacağız” dedi.
STEP Yön. Krl. Üyesi ve STEPEVI Kurucu Ortağı Ayşegül Yürekli Şen-
gör; “Cenevre mağazamız şehrin tüm şıklığı ve güzelliğiyle tam
anlamıyla örtüşen, özel statüde prestijli bir binada, çok etkileyici
bir noktada açıldı. STEPEVI markası kurulduğu günden beri kül-
türümüzün vazgeçilmez sembollerinden halıyı yepyeni bir anla-
yışla geliştiriyor ve bu sayede ülkemizin kalite, tasarım ve lüks ya-
şam değerlerini tüm dünyaya yayıyor. Türkiye’nin lüks yaşam bi-
çimi alanında öncü olabileceğini STEPEVI sayesinde dünyaya is-
patlayabildiğimiz ve hissettirebildiğimiz için mutluyuz” dedi.

Stepevi, Cenevre’ye 
kırmızı halı seriyor!

2009 yıllında İzmir 1. Kor-
don’da hizmet vermeye baş-

layan Kahve Durağı, yaklaşık 2 yıl
süre ile kurumsal yapının kuvvet-
lendirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının
yürütülmesi, lojistik, pazarlama,
finans, bilişim, reklam ve operas-
yon birimlerinin oluşturulması
konusunda yoğun çalışmalar sür-
dürdü. 2011 yılından itibaren
franchising vermeye başlayan
Kahve Durağı, bugün Türkiye ge-
nelinde 54 şube ile kahve sever-
lere hizmet vermektedir. Uluslar-
arası kabul görmüş standartlar
ile sertifikalandırılmış kalite yö-
netim sistemi ile Kahve Durağı, zamanın şartlarına ve teknolojisine
uygun olarak sürekli kendini geliştiren bir politika izlemektedir. Ya-

tırımcılarına sağla-
dığı karlı, güvenilir,
kaliteli ve seçkin
yapısı ve gördüğü
talepler doğrultu-
sunda yurt dışı pro-
jelerine de imza
atan Kahve Durağı,
Bakü, Rusya, Dubai
ve Fas ile anlaşma-
lar imzalamıştır.

Kahve Durağı
yurt dışına açılıyor…
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Türkiye, ekranlaraki Özgür Şef’i lezzet aşığı bir mutfak ustası
olarak tanıdı. Mutfaktaki Özgür Şef ise, deyim yerindeyse,

ağır ateşte pişmiş bir şef. Mutfakta zevkle çalışırım, yeniyi denerim,
mükemmeli ararım. Yemek yapmak benim için bir iş değil, sevda! Ço-
cukken bile mutfakta oynardım. Lise ve üniversite eğitimimi mutfak
konusunda aldım. Seçkin restoranlarda çalıştım. Mega yatlarla dün-
yanın yarısını gezdim, Abramowich, Julio Iglesias, Gloria Stephan gibi
ünlüleri ağırladım. Dünya mutfağının yanı sıra Türk mutfağını da uy-
guladım ve sevdirdim. Doğanın bize sunduğu nimetlerin her birinin
ayrı bir faydası ve tadı var. Klasik ülke mutfakları bağdaştırma üzerine
kurulmuştur. Birçok ülkenin mutfağını tanıdım ve sonunda herkesin
aradığının karmaşıklık değil, sadelik olduğunu keşfettim, kendi mut-
fağımı oluşturdum. Özgür Şef mutfağı kırmızı et odaklıdır, ete hiçbir
şey katmaz, etin içindeki lezzeti özgün hazırlama ve pişirme teknik-
leriyle maksimuma çıkarır. Türk, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika
mutfaklarının klasik lezzetlerini sunar. Özgün reçetelerimiz olan hel-
va, hurma, kadayıf gibi üstün lezzetlerle misafirlerini kendine bağlar. 

Özgür Şef  olarak bir marka oldunuz, şimdi de 
Deli Kasap markası ile çıkış yapmayı planlıyorsunuz?
Deli Kasap nasıl bir konsept olacak?
Özgür Şef, fine dining tarzında, seç-
kin bir ortamda geniş ürün gamı su-
nan bir restoran. Misafirlerimizin ar-
tan ilgisiyle kendi tarzında büyüme-
ye devam ediyor. Dana ve kuzu etini,
en lezzetli şekliyle sunuyoruz. Kimini
bir ay süreyle dinlendiriyoruz, kimini
1 gün boyunca pişiriyoruz, kimini is-
liyoruz, kimini sadece mühürleyip
masada sıcak tabakta kıvama getiri-
yoruz. İstanbul Anadolu yakasındaki
entegre üretim merkezimizde hay-
vanı yöresine göre alırız, etin iyisini

Özgür Şef,
ile yatırımın tarifini verdi

“Biz işe franchise vermek olarak değil,
bünyemize işletmeci almak 

mantığı ile bakıyoruz.”

seçeriz, özenle ayıklar, porsiyonlar, dinlendiririz. Pişirme gerekiyorsa
o da merkezde yapılır, kimini isler, kimini odun fırınında 24 saat pi-
şiririz. Soğuk zincir, izlenebilirlik, hijyen ve pişirme konusunda mü-
kemmel bir sistemimiz var. Soğuk ve donuk depolarımızda her za-
man yüksek stok tutarız. Etler restoranlarımıza porsiyonluk adetlerle
gönderilir ve kullanılır. Deli Kasap üstün kalitedeki ürünlerimizi daha
geniş bir kitleye sunmak için kuruldu. Eğlenceli, dinamik bir ortam
tasarladık. Özgür Şef kalitesindeki ürünleri, daha ekonomik olarak
sunuyoruz. Başta hamburger ve köfte olmak üzere, birçok özgün ta-
rifimizi menüye koyduk. Tüm malzemelerimizin kaliteli ve doğal ol-
masına özen gösteriyoruz. Deli Kasap az sayıda personel çalıştıran,
düşük yatırımla kurulabilen bir işletme. Yeri biz onaylıyoruz, biz yap-
tırıyoruz. Elemanların seçimini ve eğitimini biz yapıyoruz. Franchise
alanın aşçı değil, işletmeci olmasını istiyoruz.

Franchise hedefleriniz nelerdir? Ve yurtiçi, 
yurtdışı hedeflerinizden bahseder misiniz?
Bu altyapımız sayesinde Özgür Şef işletmelerini kendimiz açtık ve
öyle de devam etmek istiyoruz. Deli Kasap restoranlarını ise baştan
itibaren franchise olarak kurguladık. Entegre üretim merkezimiz sa-
yesinde tedarik kolay, ustalık basit olduğu için hızlı bir gelişme ön-
gördük. Önce İstanbul’da büyüyeceğiz, 2015 yılından itibaren diğer
büyük şehirlerde de işletme açacağız. Biz aslında franchise vermiyo-
ruz,  bünyemize işletmeci alıyoruz. Franchise yayılmasını Franchise
& More ile yürütüyoruz. 2014 Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’nda ülkemizin övünç kaynağı olacak bir konsept ile yer alacağız.
Özgür Şef olarak zaten uzun süredir yurt dışından franchise talepleri
alıyorduk. Onlara Deli Kasap ile yanıt vereceğiz. Rusya, Azerbaycan,
Kazakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmele-
rimiz sürüyor. 

Nasıl bir girişimci portföyü hedefliyorsunuz?
Franchise, işi bilmeyen girişimcilere verilir, biz de restoran işletme
deneyimi aramıyoruz, ama yönetim ve iletişim becerisinin olmasını
istiyoruz. Bizim bünyemizde vereceğimiz eğitim, entegre üretim
merkezimizin sağlayacağı tedarik ve markamızın gücüyle işin pek
bir zorluğu yok. Seçkin bir kitleye hitap ettiğimiz için, franchise alan-
larımızın misafirlerimizle “aynı dili konuşmasını” istiyoruz. Özgür Şef
felsefesini benimsemeleri zaten gerekiyor. İşletmeye tüm mesailerini
vermeleri ise olmazsa olmaz şartımız. 

Sektörde diğer steak-
house markalarından
sizi ayrıştıran en önem-
li özelliğiniz nedir?
Deli Kasap gücünü Özgür
Şef’ten alıyor. Ürünlerimiz lez-
zet ve çeşit açısından rakipsiz.
Menümüz talebe göre geniş-
letilebiliyor. Tabağa konulan
her etin aynı üstün kalitede ol-
ması en önemli farkımız.
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Gayrimenkul pazarının öncü markaları, Türkiye genelinde
franchising sistemiyle yeni şubeler açıyor. (TUİK) Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de 1

milyon 157 bin 190 konut satıldı. Sadece bu veri bile gayrimen-
kul pazarının ulaştığı muazzam hacmi ortaya koyuyor. Peki, bu
yoğun konut arzı devam edecek mi? Sektör temsilcilerine göre

bu trend artarak devam edecek…
Yoğun konut arzına rağmen talep azalmıyor, aksine artıyor.  Tür-
kiye’nin hemen her bölgesindeki yeni projeler talebe yetişemi-
yor, emlak fiyatları azalacağına artıyor. Gayrimenkul pazarındaki
bu büyüme markalı emlakçıları harekete geçirdi. Şimdi Türki-
ye’nin hemen her bölgesinde yeni şube açma kararı aldılar. 

İşte Türkiye’nin öncü emlak zincirlerinin büyüme planları ve franchising şartları...

İstanbul 235 bin konut satışıyla ilk sırada. İstanbul’u, 138 bin
konut satışıyla Ankara ve 72 bin konut satışıyla İzmir takip

ediyor. Antalya, Bursa, Mersin, Kayseri ve Konya’daki konut sa-
tışlarında adeta patlama yaşanıyor. 

En az satış ise 138 konut ile Hakkari’de gerçekleşmiş. Türkiye
genelinde satılan konutların 460 bin 112’si ipotekli, 697 bin
078’i diğer satış türünde gerçekleşmiş.

İstanbul’da 235 bin konut satıldı

büyüme planları…

Yatırım Anahtarı

Markalı emlak zincirlerinin

Türkiye’de konut arzı düzenli bir şekilde artıyor. Kentsel
dönüşüm şehirlerde muazzam bir değişime neden olu-

yor. Özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları büyük
bir hız kazandı. Sektör oldukça dinamik. Gayrimenkul Türki-
ye’de en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini hala koruyor.
Markalı konut üreticilerinin geliştirdikleri projelere her ke-
simden ilgi var. 

“Nitelikli konutlar 
sektöre ivme kazandırıyor”

GA Y



2013’de kurulan Era Gayrimenkul kısa sürede Türkiye’nin 4 ilinde 23 ofise ulaş-
tı. 2016 sonuna kadar 200 ofis ile büyüme hedefleniyor. Franchise bedeli

9.000 $ -15.000 $ arası olup Marmara Bölgesi öncelikli olmak üzere cadde üzeri,
tabela değerinin yüksek ve yaya/araç trafiği-
nin yoğun olduğu ilçeler lokasyon kriteri ola-
rak belirlenmiştir.

Firma notu: ERA Türkiye, franchise ofislerini
ve gayrimenkul danışmanlarını  sektörde ilk
ve tek gayrimenkul akademisi ile desteklemektedir. Bağdat Caddesi üzerinde
400 m2 alan üzerine kurulu olan gayrimenkul akademisinin ayrıca bir uygu-
lama örnek ofisi de bulunmaktadır. ERA, ofislerini başarılı ve kazançlı olmaları
için iş yaşamlarında sürekli desteklemektedir. 

İletişim:   212 345 05 16 - 216 407 13 72 (ERA Akademi) 
www.eraturkiye.com.tr

11

Mayıs 2014Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

1985 yılında kurulan TURYAP’ın  tüm Türkiye’de 360 şubesi yer alıyor. Markanın
yurtiçi hedefi 600 şubeye ulaşmak. Yurt dışı hedefi,  başta Almanya olmak

üzere tüm Avrupa’da ve Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’da master franchise ver-
mek. Franchise bedeli bölgeye göre 8.000 $ + KDV ile 22.000$ + KDV arasında
değişiyor.

Firma notu: Emlak sektöründe Türkiye’de ilk franchise vermeye baş-
layan, tamamen yerli sermayeli ve sektörün lideri olan firmamız, As-
toria’da Eylül ayında faaliyete geçecek olan R’Estate Center ile markalı
projelerin sergileneceği bir daimi fuar alanı oluşturarak sektördeki
faaliyet alanını genişletecektir.
İletişim: 212 373 13 00 /  www.turyap.com.tr 

1997 yılında kurulan Remax’ın  234 şubesi bulunuyor.
Yurtiçi hedefi olarak İstanbul’un her ili ve Türkiye’nin

tüm bölgelerinde yer almak istiyor. Franchise bedeli ise
büyük illerde 28.000 $ -  küçük illerde 15.000 $ ‘dır.

Firma notu: RE/MAX, Türkiye’de 2000'i aşkın girişimci tarafından
234 gayrimenkul ofisiyle profesyonel gayrimenkul pazarlama ve

danışmanlık hizmeti vermektedir. RE/MAX,1997 yılından bugüne ülkemiz-
de faaliyette bulunuyor. RE/MAX, ülkemizde yeni iş kurmak isteyen girişim-
cilere muhteşem fırsatlar sunmaktadır.

İletişim: 0212 232 48 20 www.remax.com.tr

1906 yılında ABD’de kurulan ve 2013 yılında Türki-
ye’ye giriş yapan Coldwell Banker Türkiye‘nin

franchise sayısı 42 olup, 2014 yılında  tüm Türkiye’ye
yayılarak franchise sayısını 100’e çıkarması hedefleniyor. Başlangıç bedeli için
ödenecek rakam 17.000 $ - 26.000 $ arasında değişiklik gösteriyor. Yatırım bütçesi
ise 50.000 TL ile 100.000 TL arasında. Lokasyon kriterlerine ise karşılıklı görüşüle-
rek  karar veriliyor.

Firma notu: Türkiye’de gayrimenkul alanında franchising, ulusal ve uluslararası
alanda gayrimenkul satışı ve franchise satışı konularında dünya birinciliklerine
sahip, kendini işine adamış ve en tecrübeli kadro Coldwell Banker Türkiye ya-
pılanmasında bir araya gelmiştir.

İletişim: 212 488 00 00 / www.coldwellbanker.com.tr

Yatırım Anahtarı

GA Y
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Yatırım Anahtarı

2007 yılında kurulan Realty World, tüm Türkiye’de 200 ofis sayısına ulaştı.
Franchise bedeli 10.000 $ - 23.000 $ + KDV  arası olan marka, lokasyon

kriteri olarak ortalama 90 m2 mağaza veya mağaza üzeri
daireleri tercih ediyor. Markanın yurtiçi hedefi tüm Türki-
ye’de Realty World ofisleriyle yer almak.

Firma notu: Dünyadaki diğer Realty World ana franchi-
ser'ları arasında Realty World Türkiye, 3 kez art arda en hızlı
büyüyen marka ödülünü almıştır. Türkiye genelinde 200
franchise ofisi ve 1500’e yakın emlak danışmanı ile faaliyet

gösteren Realty World Türkiye olarak, Eylül 2007'de Garanti Koza Grubu’na
katılmanın verdiği güçle 2014 yılında Türkiye’nin en büyük uluslararası emlak
danışmanlık şirketi olmayı hedefliyoruz.

İletişim: 212 444 79 34  / www.realtyworld.com.tr

Reha Medin, Türkiye genelinde 14 ilde 43 şubesi, uluslararası alanda 4 ülkede (Amerika, Ürdün, Dubai
ve Afganistan) bulunan şubeleri ile yurtdışına açılan ilk Türk firması olmuştur. Reha Medin franchise

bedelini, 4 kategoride belirliyor. Buna göre; 10.000 TL, 15.000 TL, 17.500 TL ve 23.000 TL + KDV olmak üzere
franchise giriş bedeli belirlenmiş olup, ofisin görünürlüğünün ve ulaşım imkanlarının yüksek konumda ol-
masına dikkat ediliyor.

Firma notu: Yatırımcı adaylarında aradığımız ilk özellik, bu sektörde kendi işinin sahibi olmak istemesidir.
Bu suretle ailemize katmak istediğimiz adaylar,  gayrimenkul işi ile uğraşan kişiler olabileceği gibi, daha önce bu sektörde yer al-
mamış ancak bu sektörde kendi işini kurmak isteyen tüm girişimcilerdir.

İletişim: 212 330 33 03 / www.rehamedin.com

1971 yılında kurulan Century 21’in tüm Türkiye’de 120 şubesi bulunuyor.Yur-
tiçi hedefi, Antalya, Ankara ve İzmir’de 30 ofis açmak. Franchise hedefi lo-

kasyon ve ödeme şartlarına göre 12.000 $ - 26.000 $ + KDV olarak değişiyor.
Lokasyon kriteri olarak 80 m2 ve üstü mağaza veya ofis katına sahip olunması
gerekiyor.

Firma notu: Century 21, Dünya’da kurumsal gayrimenkul satışında lider ve aynı zamanda alanında dün-
yanın en yaygın ve tanınmış franchising markasıdır.

İletişim: : 212 324 37 07 / www.century21.com.tr

EEskidji Emlak’ın 34 ilde 90 ofisi bu-
lunuyor. Markanın yurtiçi hedefi

öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve
Bursa olmak üzere potansiyel tüm il-
lerde büyümek. 12.500 TL, 15.000 TL, 20.000 TL ve 25.000 TL + KDV
olmak üzere dört farklı franchise giriş bedeli bulunuyor. Lokasyon
olarak ulaşım imkanları yüksek yerler öncelikli dikkate alınıyor.

Firma notu: ESKİDJİ 1997 yılında kuruldu. 2003 yılında Bölge Or-
taklığı Departmanını kuran şirket, 2010 yılında Eskidji Gayrimen-
kul Pazarlama A.Ş. bünyesinde büyütülerek faaliyetlerine devam
etmektedir.  Şirket, eğitim konularında bölge ortaklarına destek
oluyor. YTÜ-SEM işbirliğiyle sertifikalı eğitim programları düzen-
leniyor. Bu program ile profesyonel gayrimenkul danışmanları
yetiştiriliyor.

İletişim: 212 454 11 14  / www.eskidjigayrimenkul.com



1983 yılında Austin Teksas’ta kurulan KW Türki-
ye, Türkiye’de 2013 mayıs ayından beri faaliyet

gösteriyor. Markanın yurtiçi hedefi, 2014 yılı içeri-
sinde 12 bölge müdürlüğü ile 350 danışmana, 10
yıl içerisinde ise 75 bölge müdürlüğü ile 3500 da-
nışmana ulaşmak. Lokasyon kriteri olarak Türkiye ve K.K.T.C. sınırları içerisinde,
doğru girişimciler ile büyüyebileceği yerler düşünülüyor.
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1998 yılında kurulan Altın Emlak’ın, yurtiçi ve yurt-
dışında toplam 90 şubesi bulunuyor. Yurtiçi hedefi

150, yurtdışı hedefi ise 10 şube…. Franchise bedeli
15.000 TL + KDV olmakla birlikte lokasyon kriterleri, ana
lokasyonlar yada merkezi arterlere yakın konumda bu-
lunan minimum 45 metrekare alana sahip mekanlar
tercih ediliyor.

Firma notu: Türkiye’nin en gelişmiş emlak sistemine sahip emlak zinciri
olan Altın Emlak A.Ş., CRM sistemini dahi ücretsiz sağlayabilen ve MEB
onaylı emlakçılık eğitimlerini verebilen tek ve en köklü emlak zinciridir. 

İletişim: 212 654 17 60 / www.altinemlak.com.tr 

2013 yılında kurulan Startkey Emlak’ın İstanbul ve İzmir’de olmak üzere toplam 4 şubesi bulunuyor.
Markanın 2014 yılı yurtiçi hedefi, belirledikleri 9 ilde bölge müdürlükleri vermek ve Türkiye genelinde

40 ofise sahip olmak. Markanın isim hakkına sahip olmanın bedeli 3000 $ - 7000 $ arasında olup lokasyon
olarak ilçe merkezlerinde yer alan ofisler Startkey şubesi olabiliyor.

Firma notu: 2004 yılından bu yana üst düzey hizmet sunan Startkey kurucuları, gelişen sektörde marka ve hizmet kalitesinin gerektirdiği
yeri alabilmek için 2013 yılında modern teknoloji, geliştirilmiş reklam ve sosyal medya uygulamaları, şimdiye kadar hiç sunulmamış olanakları
içeren franchise uygulaması ile Startkey’i yapılandırdılar..

İletişim: 216 405 2 405 /  www.startkey.com.tr

1980 yılında kurulan Koçak Gayrimenkul şube sayısı Türkiye genelinde 100’e ulaştı. Yurtiçi hedefi Türkiye’nin tüm
illerinde şubeleriyle yer almak. Franchise bedeli 5 yıllık sözleşme karşılığı 12.500 dolar +KDV olup, lokasyon  ola-

rak tercih edilecek noktalar, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler.

Firma notu: Gayrimenkul alım - satım aracılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerine her zaman aynı dü-
rüst,güvenilir ortamı sağlamak ve Türk markasını dünyaya açmak isteyen kuruluşumuz, misyon ve vizyonunu  tek
bir cümle ile açıklıyor; ‘’Dünya  Markası  Bir  Türk İmzası''…

İletişim: 444 0 550 /  www.kocakgayrimenkul.com 

2003 yılında kurulan Retürk, Türkiye’de 20 ofise ulaştı. Yurtiçi hedefi 300 ofise ulaşmak
olan markanın franchise bedeli 18.000 TL olup lokasyon kriteri olarak öncelikli hedefi

Avrupa yakası… Ardından tüm İstanbul ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde yer almak.

Firma notu: Gayrimenkul danışmanlığını meslek olarak benimseyen, yeni bir iş kurmak
isteyen, emlak sektörünün içinde olan veya olmayan, gayrimenkul sektöründeki gelişim-
lere açık tüm yatırımcıları bekliyoruz.

İletişim: 216 545 81 81 / www.returk.com.tr

Firma notu: Danışmanlarımızın gelişimini sunduğumuz eğitim, pazarlama ve teknoloji altyapısı ile destekleyerek en iyi hizmeti sunmak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.  İletişim: 212 306 3130 / www. kwturkiye.com

Yatırım Anahtarı
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Risk alma iştahınızı
doğru bilgiyle kontrol edin 

Türkiye’de dönem dönem moda olan işlerin peşinden koşu-
luyor. Organik tarım, devekuşu yetiştiriciliği, meyve bahçe-
ciliği, keçi yetiştiriciliği, bağcılık, şarap üretimi… İşte bu ve

benzeri alanlara adım atanlardan
sadece doğru stratejiyi izleyebi-
lenler ayakta kalmayı başardılar.
İyice incelemeden, pazarı analiz
etmeden sadece o dönem popü-
ler olduğu için yatırım kararı ve-
renlerin işi çoğunlukla şansa kalı-
yor. Sonra da kaybolup gidiyorlar.
Yapılacak her girişimin mutlaka
başarıya ulaşmasında söz etmi-
yoruz elbette. Hatırlayın 2000’li
yıllarda ne olduysa biranda her-
kesi devekuşu sevdası sarmıştı.
Bu örnekte çok çarpıcı konular ol-
duğu için biraz detaylarına baka-
lım. Zira girişimci, yatırımcılar açı-
sından ders alınacak çok çarpıcı
durumlar var. Öyle ki o yıllarda
sayısı 500'ü geçen girişimciler,

300 milyon dolarlık yatırım yaparak, büyük umutlarla devekuşu
üreticiliğine soyundular. Peki, hangileri pazar analizi yapmıştı der-
siniz? Daha ileri gidelim ve basit bir soru soralım: 

Türkiye’de devekuşu pazarı mı vardı? 
Ülkemiz için yeni olan bu üretim dalında et, deri ve yumurta gibi
devekuşu ürünlerinin piyasası henüz oluşmamıştı. 

Üreticiler ellerindeki ürünü pazara sunamadılar bile. Sağlıksız
koşullarda ve amatörce yapılan kesimler, büyük kayıp-

lara yol açtı. Kesimhane ruhsatı gibi dış etkenlerin ya-
nı sıra yatırımcıların bilinçsizliğinden kaynaklanan

sorunlar da oldu. Hatta bazı örnekler var ki, gerçekten
çok üzücü. İşte devekuşu üreticileri için en can alıcı mal-

zeme sayılan kuluçka makinesiyle ilgili bir örnek. Bir üretici,
bıldırcın yumurtaları için kullanılan bir kuluçka makinesi satın al-
mış. Bir başka çarpıcı sorun da yer seçimi konusunda yaşanmış. Uz-
manlar tarafından devekuşu üretimi için Güneydoğu, Akdeniz, İç
Anadolu ve Ege Bölgeleri tavsiye edilirken, örneğin Marmara Böl-
gesi'nde çiftlik kuran üreticiler var. Uzmanlara göre yanlış böl-
gelerde kurulan çiftliklerde verim kaybı yüzde 50’yi
geçti. Şimdi bu çiftliklerin büyük çoğunluğu ka-
pandı. Devekuşu maceramızın her detayı dikkat-
lice incelenmeli. Aslında hepsi büyümeyi hedefli-
yorlardı. Ancak kendileri için en kritik unsur, doğru
bilgiye ulaşmayı gözden kaçırdılar. Hepsi küçük ve
orta boy işletmelerdi. Büyüme ve gelişmelerinin önün-
deki engellere karşı çözüm yolları geliştiremediler. Karşı
karşıya kaldıkları sorunları aşamadılar. Öngöremedikleri ge-
lişmelere karşı savunmasız olduklarını anladıklarında artık
iş işten geçmişti. Pazar odaklı olmayan tüm girişimler gibi
bunlarda ne yazık ki başarısız oldular. 

Para Dergisi
Girişim - KOBİ Editörü
Ersan Çıplak
ersan.ciplak@paradergi.com.tr

UFRAD’dan markalara,
Turquality destekleri

toplantısı…

Yurtdışı yatırım sürecinde varolan fırsatlar ve sorunlar yu-
varlak masa toplantısının gündemini oluşturdu. İlk ola-
rak, UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mus-

tafa Aydın güncel konuların üstünde durdu.  Brezilya’da ger-
çekleşen Dünya Franchise Derneği toplantısında görüşülen ko-
nuları, UFRAD Yönetim Kurulu ve Yuvarlak Masa katılımcıları ile
paylaştı. Konuşmasında, “Türkiye yurtdışı yatırımlarında dikkatli
olmalı ve markalaşma öneminin farkına varmalıdır. Bizi ileriye
sadece yatırımlarımız götürecektir” dedi. Ayrıca, Dr. Mustafa Ay-
dın Türkiye'nin AR-GE çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi
gerektiğini söyledi ve patent sahibi bir ülke olmanın getirileri-
nin çok önemli olduğunu vurguladı. 
Dr. Mustafa Aydın’ın ardından, Consulta Yönetim Danışmanlığı,
Yönetici Ortağı  Tolga Acarlı, Turquality Desteği ile ilgili çok kap-
samlı bir sunum yaptı. Tolga Acarlı, Turquality Desteğinin viz-
yon ve misyonunu açıklayarak konuşmasına başladı. Buna ek
olarak, UFRAD Derneği üyesi firmaların marka desteği aldıktan
sonraki konumları hakkında çok geniş bir sunumla üyeleri bil-
gilendirdi. Sunum, üyelerden gelen soru-cevap eşliğinde sona
erdi. Toplantı sonunda, UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Ay-
dın, nazik katılımlarından ötürü Tolga Acarlı’ ya teşekkür ederek
plaketini taktim etti.

UFRAD Franchising Derneği 
Yönetim Kurulu ve Yuvarlak Masa 

Toplantısı Faruk Güllüoğlu’nün 
ev sahipliğinde gerçekleşti.
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2010 yılında kurulan
Waffle XL, Bursa’nın

Nilüfer ilçesinde yer alan şu-
besinin ardından 2014 yılında hedefini 5 şube olarak belirledi. Franchise
bedeli 30.000 TL olup, cadde üzerinde  30-50 m2 dükkana sahip olan
işletmeciler Waffle XL şubesine sahip olabiliyor.

Firma notu: Serüvenine 2010 yılında başlayan Waffle XL ‘’Extra Lezzet Li-
mitsiz Seçenek’’ sloganıyla yoluna hız kesmeden devam etmektedir. Hamu-
runun kıvamı ve lezzetini en iyi seviyede tutarak verdiği hizmetle Bursa’da
önemli yer edinmiştir.

İletişim: 224 245 77 78  / www.wafflexl.com

Waffle’ı Türk damak tadına 
uyarlayıp yeni çeşitlerle 
zenginleştiren girişimciler 
hızla çoğalıyor. 
Bu tarz işletmeler şimdi de
franchising sistemiyle 
yeni şubeler açmaya 
başladılar. Özellikle 
gençlerin ilgisi çok fazla…

Belçika menşeli hamur tatlısı waffle, Türkiye’de ade-
ta kendi pazarını yarattı. Artık büyükşehirlerden
küçük tatil beldelerine kadar hemen her köşede
waffle satan bir işletme görebilirsiniz. Talep bu ka-
dar çok olunca sadece waffle satan mekanların sa-
yısı da artmaya başladı. Waffle’ı Türk damak tadı-
na uyarlayan girişimcilerimiz yarattıkları yeni tat-
larla ciddi bir müşteri kitlesine ulaştılar. Birçoğunun
müdavimleri oluştu bile. 
Waffle satan dükkanlar İstanbul, Ankara, İzmir, An-
talya, Samsun ve Bursa’da yoğunlaşmış durumda.
Şimdi bu alanda başarılı olan şirketler franchising
ya da bayilik sistemleriyle büyümeyi hedefliyor.
Waffle markaları sahil şehirlerinde ve Anadolu’nun
gelişmiş illerinde şubeler açmayı planlıyor. Waffle,
yurtdışında her ne kadar kahvaltıda tüketilen bir
tatlı olsa da Türkiye’de genellikle kahvaltının yanı
sıra atıştırmalık bir ara öğün olarak tüketiliyor.
Waffle, malzemeleri eklendikten sonra katlanarak
ya da düz bir şekilde servis ediliyor. İsteyen bir res-
toranda oturup çatal bıçak kullanarak, dileyen so-
kaklarda dolaşırken yiyebiliyor. 

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Girişimcilerin yeni gözdesi…
Yatırım Anahtarı
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2007 yılında kurulan O Waff-
le tek şubesi ile hizmet ve-

riyor. Marka, tüm AVM’ler, şe-
hirlerin ana caddeleri, hareketli

tüm noktalar ve markanın onay verdiği tüm mekanlar ile yur-
tiçi şube hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Franchise bedeli
30.000 TL’dir. Bu özelliklere sahip
girişimciler O Waffle şubesine sa-
hip olabiliyor.

Firma notu: 25 Mart Dünya Waff-
le Günü’nde hayata başlayan O
Waffle macerası bundan böyle
caddelerde, alışveriş merkezlerin-
de, üniversite kampüslerinde siz-
lerin enerji durağı olacak.
İletişim: 444 20 76 
www.owaffle.com

2006 yılında kurulan Waffle Stop’un yurtiçinde 6,
yurtdışında ise Irak ve Dubai olmak üzere 8 şu-

besi bulunuyor. Tüm büyük şehirler ve alışveriş mer-
kezlerinde şube açmayı hedefleyen marka, lokasyon

olarak,  vitrin alanı 4 metre olan, yaya trafiği yoğun cadde ve AVM’leri öncelikli
tercih ediyor.

Firma notu: Yağ ve şeker içermeyen eşsiz formülümüz ‘’waffle mix’’ ile yapılan
waffle, müşterilerimizin kendi sınırsız seçimi ile görsel bir deneyimle hazırlanıyor
ve yemeyi kolaylaştırıcı özel kase veya tabaklarda sunuluyor. Waffle Stop'un ön-
celikli hedefi İstanbul'da prestijli noktalarda şube sayısını arttırmak ve franchi-
sing ağıyla tüm Türkiye'ye ve çevre ülkelere Waffle Stop lezzetini taşımak.
İletişim: 212 327 74 15 / www.wafflestop.net

İzmir ve çevresinde şube sayısını 20’ye çıkaran Çıtır Waffle’ın yurtiçi total he-
defi 100 şube.... Franchise bedeli 0-10.000 $ olarak değişiyor. Lokasyon ola-

rak ise  cafe ve fast food işletme civarları, üniversite yakınları, AVM'ler ve yazlık
bölgeler tercih ediliyor.
Firma notu: 2009’da faaliyete başlayan işletmemiz, Brüksel'deki waffle lezze-
tini Türk damak tadıyla harmanlayıp yeni bir sunum şeklini Türkiye ile tanış-

tırmıştır. Şubelerimizde waffle dışında dondurma, içecek ve aperatifler sunulmaktadır. Franchise aday-
larına 10.000 dolardan başlayan fiyatlarla kendi işletmelerini kurma imkanı sağlamaktayız. 
İletişim: 232 448 04 43  /  www.citirwaffle.com

UFRA EG

Ş u an 4 şubesi bulunan  Ortaköy Waffle Park 2008 yılında kuruldu.
2014 yılı hedefi en az 5 ve üzeri bayii sayısına ulaşmak. Franchise

bedeli 10.000TL -20.000
TL ‘dir. AVM ve cadde
dükkanına sahip olan
işletmeciler markanın
isim hakkına sahip ola-
biliyor.

Firma notu: Hedefimiz ,
2014 yılında daha çok
şube ile gerek İstanbul
gerekse Anadolu’nun
çeşitli illerinde hizmet
vermek olacaktır.

İletişim: 
www.wafflepark.com

2013’de kurulan Waffle Dünyası’nın İzmir’de 2 şubesi bulunuyor. Markanın yur-
tiçi hedefi İzmir’in prestijli noktalarında şube sayısını arttırmak ve franchise

ağıyla tüm Türkiye genelinde büyümek. Lokasyon tercihleri ana cadde üzerinde
yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde
50-80 m2 ve minimum 5 metre cephe genişliği
olan mekanlar.

Firma notu: Genç ve dinamik personelimizle hizmeti en üst seviyede tutmak  ve
standartlarımızı koruyarak sürekli  büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta yatırımcılarımızın profesyonel portföyümüzle
sunmuş olduğumuz ürünlerimizde %50-%60 oranında kâr etmesidir.
İletişim: 232 425 65 56 / www.waffledunyasi.com.tr

Yatırım Anahtarı



Master Franchise

18
Mayıs 2014 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Henüz Türkiye pazarında yerini almamış, bir çok yeni, 
farklı, ilgi çekici konsept var. Yüksek ticari potansiyeli ile
Türkiye, yabancı zincir markaların iştahını kabartıyor…

C House Italia
2006 yılında kurulan İtalya
merkezli C House Italia’nın,
13 ülkede toplam 33 şube-
si bulunuyor. Markanın he-
defi,  uluslararası alanda
Birleşik Arap Emirlikleri,

Katar, Hindistan ve Avrupa’da büyümek, Tür-
kiye pazarına girerek özellikle İstanbul, An-
kara, Antalya ve İzmir’de şubeler açmak...
Franchise giriş bedeli 80.000 Euro. Markanın
30 m2’den 2000 m2’e kadar değişen alanlar
için konsepti mevcut.

2004 yılında kuru-
lan Crêpeaffaire İn-
giltere ve Alman-
ya’da toplam 11 şu-
beye sahip. Marka
uluslararası büyü-
me için Avrupa’yı
hedeflemiş ve Al-
manya ile başlan-
gıç yapmıştır. Önü-
müzdeki 5 yılda

Türkiye’de en az 5 şube açmayı hedefliyor.
Franchise giriş bedeli, franchise verilecek
bölgenin büyüklüğüne göre değişiyor.                         

2008 yılında kurulan Wok&Go toplam 16 şu-
beye sahip. Avrupa, Amerika ve Ortado-
ğu’yu hedefleyen marka, Türkiye’de yeni bir
konsept olan noodle bar ile, tercih edilen ol-
mayı hedefliyor. Franchise giriş bedeli,
franchise verilecek bölgenin büyüklüğüne
ve potansiyeline değişiyor. Lokasyon kriter-
leri ise şehrin merkezi noktaları, AVM’ler, iş
merkezleri…

La bottega del Caffè
1992 yılında kuru-
lan ve İtalya mer-
kezli olan La botte-
ga del Caffè, İtalya
ve İngiltere’de top-

lamda 86 şubeye sahip. Avrupa’da yayıl-
mayı hedefleyen marka, Türkiye’yi de ön-
celikli hedef pazarları arasında belirlemiş
durumda. 
Franchise giriş bedeli, franchise verilecek
bölgenin büyüklüğüne ve potansiyeline
göre değişiyor.    

Elevation Burger
2005 yılında kurulan ABD
merkezli kurulan Elevati-
on Burger, 9’u Ortado-
ğu’da toplam 40 şubeye
sahip.  Marka, aynı hızlı büyü-
meyi Türkiye pazarında da gerçekleştirme
hedefinde. Franchise giriş bedeli, franchise
verilecek bölgenin büyüklüğüne göre deği-
şiyor. Lokasyon olarak görünürlüğü yüksek,
1800 – 2000 m2’lik net alana sahip mekanlar
tercih ediliyor. 

Coffee Republic
1995’de kurulan İngiltere
merkezli kahve markası
Coffee Republic’in, top-

lam 180 şubesi bulunuyor.
İngiltere pazarında olduğu gi-

bi güçlü ve yaygın bir franchise zincirini Tür-
kiye’de de kurmayı hedefliyor. 
Franchise giriş bedeli, bölgenin potansiyeli-
ne göre değerlendirilmektedir. Lokasyon
olarak şehirdeki merkezi yerler, alışveriş mer-
kezleridir.

Parah
1953 yılında kurulan
Parah, 8 şubeye sahip.
Türkiye’de popüler
yazlık mekanlarda tercih edilen mayo ve plaj
kıyafetleri markası olmayı hedefliyor. Franc-
hise giriş bedeli 12.000 Euro olup ciro üze-
rinden sürekli franchise ödemesi bulunmu-
yor. Lokasyon kriteri AVM’ler, yazlık mekan-
lar, turistiktik beldelerdir.

Farklı sektörden olmak üzere 7 yabancı markanın pazara giriş süreçlerini yönetiyoruz.
Türkiye pazarı ekonomik durumu, nüfusu, kentleşme hızı, yeni markaları deneme istek-

liliği gibi birçok sebeple yabancı franchise markalarının iş-
tahını kabartan bir pazar konumunda. Henüz Türkiye Pa-
zarı’nda yerini almamış, bir çok yeni, ilgi çekici konsept var.
Türkiye Pazarı yüksek potansiyeli olmasına karşın yabancı-
lar için zorluklarıda olan bir pazar.. Bunun en önemli nedeni,
iş kültürü ve iş yapış şekillerindeki farklılıklar... Yabancı fir-
malar, Türk potansiyel Franchiseelerle birbirlerini anlamak
konusunda zorluk çekiyorlar.
Sektör bazında incelersek, yiyecek / içecek franchiseları di-
ğer sektör firmalarına göre Türkiye Pazar’ına girme konu-
sunda daha istekli. Yabancıların şehir ve lokasyon seçimle-
rinde ilk sırada İstanbul geliyor. Ankara'nın hızlı ve yeni ge-
lişen yapısıyla, özellikle yiyecek içecek ve lüks giyim konu-

sunda atılımları mevcut. Örneğin mayo markaları için Muğla, İzmir, Antalya gibi şehirler çok
uygun. Türkiye'nin her şehrinin farklı markalar için farklı fırsatlarla dolu olduğunu göz ardı
etmemek gerekiyor.

Selen İNAL 
OSB Danışmalık Yönetici Ortağı 

Yabancı franchise markalarının
iştahını kabartan pazar; TÜRKİYE

Türkiye franchise pazarı yatırımcılar ve 
girişimciler için fırsatlarla dolu…
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Ceyo’nun sektördeki konumundan
kısaca bahseder misiniz? 
Ceyo, 1964 yılında kurulmuş, sektörün öncü

ve lider kuruluşudur. Dünden bugüne üretmiş oldu-
ğu modellerle ayak sağlığı başta olmak üzere kalite,
kullanım rahatlığı gibi konularda uzmanlığıyla tanı-
nan bir markadır. Bu, Türk Patent Enstitüsü tarafın-
dan “Türkiye’nin tanınmış markaları” statüsünde tes-
cil edilmiştir. Terlik, sandalet ve ayakkabı üretimi ya-
pan Ceyo, Türkiye genelinde 1100 yetkili perakende
satıcı ve Türkiye’nin seçkin AVM ve caddelerinde yer
alan 51 kurumsal mağazasıyla perakende sektörün-
de yer almaktadır. Müşterilerimizin markamıza duy-
duğu güvenin sorumluluğu ve Türkiye’nin tanınmış
markaları arasında olmanın gururunu yıllar boyu ta-
şımayı hedefliyoruz. 

Ceyo ürün yelpazesinde hızlı bir artış 
görüyoruz. Bunun franchise taleplerine
etkisi oluyor mu?
Bizi biz yapan temel faktör, ayak sağlığı ve anatomisi
konusunda uzmanlığımız… Ürünlerimizi önemli bo-
yutta geliştirdik, çeşitlendirdik. Eskilerde minik yav-
rular için koleksiyonda hiçbir şey yok iken bugün var,
eskiden ayakkabı yok iken bugün var, gençler ve mo-
daya yönelik ürünler yok iken bugün var. Bütün Ceyo
modelleri, Türkiye’de üretilen, yüzde 100 yerli ve kul-
lanılan tüm malzemeler ile insan sağlığına uygun ka-
liteli ve sertifikalı ürünlerdir. Ürünlerimiz TSEK ve ISO
kalite belgeleriyle üretilmekte ve tüketiciye sunul-

maktadır. Çalışmalarımız bizi yatırımcının tercih ettiği
marka yapıyor.

Türkiye ve dünyada Ceyo Corner’lar 
görebilecek miyiz?
Mağazacılık üzerinde yaptığımız projeler dikkate
alındığında Türkiye’ nin her ilinde Ceyo Corner’lar gö-
receksiniz. Diğer taraftan, Amerika, Japonya, Porte-
kiz, Lübnan, Suriye, K.K.T.C., Yunanistan, Ürdün, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya,
Umman, Azerbaycan, Gürcistan, Kenya, İran, Irak, Mı-
sır, Nijerya başta olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapan
Ceyo, aynı zamanda yurt dışı perakende zinciri ve
mağaza açma projeleri de yürütmektedir. Ceyo ürün-
leri, yurt dışında Kuzey Kıbrıs ‘da 2, Suriye’de 4, Lüb-
nan’da 5, Birleşik Arap Emirlik’ lerinde 3, Irak’ta 2 ol-
mak üzere toplam 16 kurumsal mağaza ve 200’ü aş-
kın satış noktasında satılmaktadır.

Lokasyonun sizin için önemi nedir? 
Lokasyon belirlerken caddelerin işlek noktalarında
veya insan trafiğinin yoğun olduğu alanları  seçmeye
dikkat ediyoruz. AVM için mağazanın bulunduğu kat
önem arz ediyor. Giriş veya giriş üstü olması öncelikli
tercihimizdir.

Yatırımcı neden Ceyo’yu tercih etmeli?  
Türkiye genelinde Ceyo’nun temsilcisi olarak işe baş-
layan yatırımcımız, ilk başta, ürünlerin fiyat birliği sağ-
lanmış, sezon sonu indirimleri belirli tarihte başlayan
ve biten, stokları elektronik ortamlarda kontrol edilen,
satış eğitim desteği olan bir marka çatısı altına girmiş
olacaklar. Bölge satış temsilcilerimiz sürekli olarak bu
mağazaları kontrol eder ürün eksiklerini tamamlar ve
satış kayıplarını önlemeye çalışırlar. Bütün bunlar ya-
tırımcılar açısından büyük avantaj sağlar.

Yarım asırlık 
artık bir dünya markası…

Ceyo Gen. Md. Yrd.
Naki KOLSUZ 

Kısa ve orta vadede 
mağazacılık ile
ilgili yaptığımız 
projeler doğrultu-
sunda Türkiye’nin
her ilinde Ceyo 
Corner’lar 
görmek mümkün
olacak.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Ceyo A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Naki Kolsuz ile franchise 

sistemi ve hedefleri ile ilgili konuştuk…
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Gobitte “%100 Türk fast food’’ sloganıyla ilerliyor. Bu fikir
ortaya nasıl çıktı? Yola çıkış hikayenizden bahseder misiniz?

2010 yılında kuruluş çalışmalarımıza başladık. Uluslararası rekabet
şartlarına uyum sağlayarak, ülkemizin yöresel lezzetlerini tüketicilerle bu-
luşturmak için ilk Türk hızlı yemek lokantasını kurduk. Ar-ge süremiz tam 3
yıl sürdü. Bu süre zarfında şubemizin mimari tasarımından, ürünlerine ve
mezelerden oluşan soslarına kadar bütünlüğümüzü sağlayacak konsepti-
mizi inşa ettik. Amacımız Türkiye’de şubeler açarak dünyanın tanıyacağı bir
franchise zinciri olmak.

Bizlere Gobitte ürünlerinden bahseder misiniz? 
Gobitte ürün çeşitlerinin diğer tatlardan farkı nedir?
Markamızın ismi Anadolu’nun 7 tahıl buğdayından elde edilen ‘’Gobit ekme-

ği’’nden geliyor. Ürünlerimizi
farklı kılan en büyük fark, kullan-
dığımız et,  ekmeğimiz ve sosla-
rımızdır.  Yöresel tat ve dokuyu
korumak için ürünlerimizde İne-
göl köfte,  bonfile, tavuk germeç

kullanıyoruz. Ürün içi soslarımız tamamen Türk damak tadına
uygun mezelerden oluşmaktadır. Bizi diğer markalardan ayrı
kılan, bu topraklar kadar zengin, gıda ürünlerini tercih etme-
mizdir. Eminim bu akım bizden sonra daha da yayılacak ama
bilinecek ki  bunu dünyada ilk ve tek uygulayan Sabri Hosta
döner & köfte menüsü ile Gobitte‘dir. Son bir yılda yaptığımız
Ar Ge çalışmaları sonucunda;  çocuk menüsü 'Lala', Almanya
usulu 'Gurbetçi ' Et Döner, Özel döner soslu 'Aspava' Klasik Et
döner, Kavurmalı dürüm 'Kavruk Paşa', 200 gr köfte ve soğan
halkalı 'Çeribaşı'Gobitte ürünleri ile geleneksel ürün yelpaze-
mizi genişletmiş bulunuyoruz.

Franchise ağınız hangi bölgelere ulaşacak?
Önümüzdeki yıllara dair hedefleriniz nelerdir?
Ankara merkez il olmak üzere, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana,
Gaziantep ve  Konya öncelikli 2014 hedeflerimiz arasında yer
alıyor. Daha sonra her ilde bir Gobitte muhakkak olacak.  He-
defimiz 5 yılda 50 şube… Bugüne kadar yaptığımız atılımlar-
la hedefimize kararlı bir şekilde ilerliyoruz.  Ayrıca, şube sayı-
mız arttıkça markanın dev bir franchise zinciri olacağına Go-
bitte ailesi olarak sonuna kadar inanıyoruz.

Girişimciye lokasyon bulma aşamasında 
destek veriyor musunuz? 
Franchise adayının olmak istediği ile göre, öncelikle girişimci
ortaklarımızın seçtiği lokasyonları değerlendiriyoruz. Eğer
bulundukları ilde elimizde portföy olursa başarılı  yönlendir-
meler yapıyoruz. Türkiye’de her bölgeyi değerlendiriyor, res-
toran açmak istediğimiz bölgelerde detaylı bir fizibilite çalış-
ması yapıyoruz. Ardından restoranın açılıp açılmamasına ka-
rar veriyoruz. 

%100 Türk Fast Food olarak yola çıktı, konseptiyle dikkatleri çekti, 
lezzeti Ortadoğu sınrılarını aştı!.. Seyf Gıda A.Ş. Yön. Krl. Bşk. 

Sabri Hosta ile Gobitte’nin dünü, bugünü ve yarınını konuştuk…

Dev bir franchise
zinciri olacağız!
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Girişimci iç dekorasyona müdahele 
etme hakkına sahip olabiliyor mu? 
Yoksa  belli standartlar mı 
uygulanıyor?
Zaten Gobitte standartları ,girişimci ortaklarımızın
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Hiçbir değişiklik yapmaya gerek duymadan standart
uygulamaları yapacağız.

Diğer sektör oyuncularından bir adım
önde olabilmek için neler yapıyorsunuz?
Girişimci neden Gobitte markasını 
tercih etmeli?
Bizler sert köşelere sahip, geçmişe dayalı başarıları-
mızın egosu ile hizmet etmiyoruz. Gobitte markası-
nın ruhu, halk ile hareket eden günün gereksinimle-
rine çok hızlı cevap verebilen, esnek ama bir o kadar
disiplinli karaktere sahip. 
Gobitte demek kesinlikle karnı aç olan birisi için
vazgeçilmez bir tercih demektir. Gobitte, müşteri-
sine, değeri olanı makul fiyata sunma garantisi ver-
mektedir.

İleriye dönük yapmak istediklerinizden
bahseder misiniz? Yurtdışı ile alakalı 
çalışmalarınız var mı?
Gobitte uluslararası sularda yolculuk yapmak için
tasarlanmış bir Türk lokantasıdır. Bizim en büyük
gururumuz, ülkemizin yöresel yemeklerini dünya

standartlarında başka ülkelerde satışa sunmak ola-
cak. Bunun için uluslararası görüşmeler yapmaya
başladık. 
Geçen yıl katıldığımız 11. Bayim olur musun Franc-
hising ve Markalı Fuarı’nda Dubai başta olmak üzere
Umman, Katar ve tüm Arap Yarımadası yatırımcıları
ile yakın ilişkilerde bulunduk ve bu ilişkilerimiz ha-
len devam etmektedir. Bu yılda fuarda yer alacak
Gobitte standımıza tüm girişimci adaylarını davet
ediyoruz.

İş’te Fırsatlar

Ankara merkez
il olmak üzere,

İstanbul, Bursa,
İzmir, Adana, 

G. Antep, ve Konya
öncelikli 2014 yılı

hedeflerimiz 
arasındadır.

Gobitte Onursal Başkanı 
Sabri Hosta  
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mikro kredi sistemi ile insanların daha sağlıklı ve insanca yaşama-
sını sağlıyor.

Katherine Lucey: 20 sene yatırım bankacılığında çalıştıktan son-
ra dünyanın ¼ nüfüsunu etkileyen enerji yokluğuna sürdürülebilir
bir çare aramaya başladı. Kurduğu Solar Sisters ile Afrika’da kırsal
alanlara güneş enerjisi çözümü getirdi. 3 ülkede 500’den fazla kadını
girişimci yaparak 85.000’den fazla insanın kerosen lamba yerine gü-
neş enerjisinden yararlanmasını sağladı.

Bill Drayton: 1981 yılında Ashoka’yı kurdu. Herkesin isterse
bir şeyleri değiştirebileceğine inanan Bill Drayton, bu amaçla

yola çıkmış sosyal girişimcileri desteklemek ve toplumda po-
zitif bir değişiklik yaratmaya yardım etmek üzere kurduğu
Ashoka ile bugün  70 ülkede 3000 sosyal girişimciyi des-
tekliyor.
Tüm bu örneklerde birleşilen ortak payda, toplumlardaki
sosyal problemleri farketmek ve geniş ölçekte çözüm üret-
mek... Ana amaç ise “kar üretmek’’ değil “ sosyal fayda” üret-

mek!  Bu sosyal girişimciler, dünyayı he-
pimiz için daha yaşanabilir kılmak ve
bunu sürdürmek için uğraşıyorlar. Ba-
zen bir şirket kuruyorlar, bazen bir va-
kıf ve bazen de bir platform, ancak ön-
celikleri hep aynı, kendi cebini doldur-

mak yerine başkalarının yaşamlarını da
daha iyi kılmak. Ve çoğunlukla da işleri kar

amaçlı bir şirket işletmekten daha zor. Zira tüke-
tim ekonomisinin bir canavar gibi dünyayı erittiği bu

yüzyılda yel değirmenlerini ordular koruyor ;-) Ancak
inancın ve kararlılığın önünde hiçbir güç duramıyor ve

sosyal girişimciler arttıkça artıyor. 
Lütfen Türkiye’nin sosyal girişimcilerini de www.farkyara-
tanlar.org ve www.turkey.ashoka.org ’dan anımsayalım. Ba-
har enerjisinin içimizi sosyal fayda için kıpırdatacağı bir ma-
yıs ayı olsun.

H iç gücenmece yok! Ama başlığımızın cevabı “evet”.  Ancak
“girişimci” kelimesinin başına “sosyal” kelimesini de ekle-
mek gerek. Kâr elde etmek için çalışan girişimci arkadaş-

larımı kırmış olmak istemiyorum, zira inovatif yaklaşımlarına hay-
ranım.  Ancak,  dünyayı sosyal girişimciler kurtaracak. “Nerden çıktı
şimdi bu sosyal girişimci, zaten her iş sosyal değil mi?”, “girişimci
dediğin zaten sosyal olur, networking yapar” gibi cümleleri kafa-
nızdan geçiriyorsanız hemen birkaç öykü ile sosyal girişimciliği an-
latmaya çalışayım.

Darell Hammond: 1995 yılında henüz 24 yaşında iken, gazete-
de 2 çocuğun terkedilmiş bir arabanın içinde oynarken boğulduğu-
nu okumasıyla harekete geçti. Yaşa-
dığı topluluğu harekete geçir-
di ve 600 gönüllüyle ço-
cuklar için 2 oyun alanı
kurdu. O günden bu-
güne kurduğu Ka
Boomi aracılığı ile
1 milyondan faz-
la gönüllü kendi
mahalleleri için
çalıştı ve 2000
den fazla oyun
alanı kuruldu.
Ted Turner 1997
de şirketi satın al-
mak istedi ama geri
çevrildi. 2000. oyun
sahasını Michale Oba-
ma açtı.

Gary White 
ve Matt Damon: Kurdukları
Water.org ile fakir toplulukların su
ve sanitasyon ihtiyaçlarını karşıla-
maları için uğraşıyor. Dünyada
780 milyon insanın susuz olduğu-
nu biliyor muydunuz? Bugüne ka-
dar 1 milyon insanın suya ulaşma-
sını sağlayan water.org yarattığı

Ortak payda, toplumlardaki sosyal problemleri farketmek 
ve geniş ölçekte çözüm üretmek... Ana amaç ise 

“kâr üretmek değil”, “sosyal fayda” üretmek! 

Dünyayı 
girişimciler mi 
kurtaracak?

Bedriye Hülya
B-fit Kurucu Ortağı
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TEB Girişim Bankacılığı, TEB Girişim
Evi ve TEB  Kuluçka Merkezi’nden
biraz bahseder misiniz?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, geçtiğimiz yılın
başında Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılı-

ğı’nı hayata geçirdik. TEB Girişim Bankacılığı çatısı al-
tında, finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmet-

lerimizle girişimcileri destekliyor, sağladığımız des-
teklerle parlak iş fikirlerini ekonomiye kazandı-

rıyoruz. TEB Girişim Bankacılığı kapsamında
girişimcilere özel olarak bir de İş Geliştirme
Merkezi açtık. İstanbul Ataşehir’de hayata
geçirdiğimiz TEB Girişim Evi’nde ‘iş fikrim
var’ diyen herkes ücretsiz olarak eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinden yararlanabi-

liyor. Girişimlerini başlatmış ancak henüz
yolun başında olan, satış, pazarlama,

hedef pazar araştırması, iş planı gibi
konularda danışmanlık hizmeti al-

mak isteyen girişimciler TEB Girişim
Evi’nden ihtiyaç duyduğu konular-

da danışmanlık ve mentorluk
hizmeti alabiliyor, her hafta

düzenlenen eğitimlere katıla-
biliyor. TEB Girişim Evi’nin

içindeki Kuluçka Merke-
zi ise girişimcilere fiziki

çalışma ortamı sağlı-
yor. Bilgisayar, yazı-

lım, internet gibi IT altyapılarının sunulduğu merkez-
de ayrıca Danışmanlık/Mentorluk, İş Yönetim, Net-
working Desteği, Akademik Destek, Kurumsal Web
Sitesi Oluşturma Desteği, Marka, Patent, Fikir Tescili
Danışmanlık Desteği gibi ek hizmetler sunuluyor. 

Şu ana kadar Girişimci Evi ve Kuluçka Mer-
kezi’nde hayata geçen  projeler var mı? 
TEB Girişim Evi ile Türkiye genelinde  4260 girişimciye
855 saat eğitim verdik, 600 projeyi dinledik. 39 pro-
jeye TEB Girişim Evi’nde bulunan Kuluçka Merkezi’mi-
zin olanaklarını seferber ettik. Bu projelerden güzel
hikayeler çıkarmaya başladık.

Bu konuda girişimcilere yönelik 
herhangi bir kredi çalışmanız var mı? 
Girişimcinin dinamiklerini göz önünde bulunduran
özel bir kredilendirme mekanizması kurduk. Kredi-

lendirmede karar verme sürecini girişimcinin proje-
sini de dahil ettik. Yani kredilendirme de, girişimci-
nin iş fikrinin potansiyeli de kredi değerlendirme sü-
recinde önemli hale geldi. Girişimcilere mali veri is-
temeden projesini ve iş planını değerlendirerek kre-
di vermeye başladık. TEB Girişim Bankacılığı ile yılda
15 bin girişimciye ulaşma hedefiyle 5 yıllık bir yol
haritası çıkarmıştık. Bir yılda hedeflerimizi aşarak
2013 yılını yaklaşık 20 bin yeni iş fikrine sahip giri-
şimci ile kapattık.  

Franchise kredileri ile ilgili ne gibi 
çalışmalarınız var?
TEB Girişim Bankacılığı kapsamında sunduğumuz fi-
nansal hizmetlerimizden ve kredilerden tüm girişim-
ciler faydalanabiliyor. Fakat franchise alacak bir giri-
şimci bize geldiği zaman değerlendirme kriterleri-
mizde daha yüksek puan alıyor ve pozitif bir etkisi
oluyor. Bunun nedeni de franchise işletmeler kuru-
lurken, bu işyerinin istenen ciroyu yapıp yapamaya-
cağının, işi yapacak kişilerin bu işi yapıp yapamaya-
cağının franchise veren ana firma tarafından önce-
den araştırılıp tespit edilmiş olması. Ayrıca işletme
süreci boyunca işletmenin müşterilerine sağlayacağı
servis ve müşteri hizmet kalitesinin ana firma tara-
fından denetleniyor olması da işin sürdürülebilirliği
anlamında bizi pozitif olarak etkiliyor. Bu nedenlerle
franchise açacak girişimcilerin kredi değerlendirme-
leri daha hızlı olduğu gibi kredi tutarları da daha
yüksek oluyor.

TEB olarak müşterilerinizi melek 
yatırımcılık ile nasıl tanıştırıyorsunuz?
Ne gibi bilgiler veriyorsunuz?
Girişimcilik konusunda TEB Girişim Bankacılığı ile TEB
Özel Bankacılık arasında güçlü bir sinerji kurduk. Des-
teklenen projeler, TEB Özel Melek Yatırım Platformu
aracılığıyla TEB Özel Bankacılık müşterileriyle payla-
şılıyor. Bu sayede girişimciler parlak iş fikirlerini ser-
maye sahiplerine sunma şansı yakalıyor. ‘Melek Yatı-
rımcı’ olmak isteyen TEB Özel müşterilerine de yatırım
için alternatif alanlar sunmuş oluyoruz.

Konuyla alakalı sizin eklemek 
istediğiniz bilgiler var mı? 
Girişim Evi, Kuluçka Merkezi ve TEB Girişim Bankacı-
lığı çatısı altında yürttüğümüz tüm çalışmalarla hiz-
metlerimizi yaygınlaştırmaya ve girişimcilerle buluş-
maya devam ediyoruz. 2014 yılında pek çok yerde
TEB Girişim Evi açarak daha fazla girişimciye ulaşma-
yı, Kuluçka Merkezleri ile daha fazla girişimciye fiziki
çalışma ortamı sağlamayı planlıyoruz.

TEB KOBİ Bankacılığı 
Genel Müdür Yardımcısı
ve Genel Müdür Vekili 
Turgut Boz

“Girişim Bankacılığı”nı
hayata geçirdi…

Kapılarını ‘İş fikrim var’ diyen herkese ücretsiz olarak 
açtığımız “TEB Girişim Evi” ile Türkiye genelinde 

4260 girişimciye 855 saat eğitim verdik.

Franchise açacak
girişimcilerin 
kredi değerlendir-
meleri daha hızlı 
olduğu gibi kredi 
tutarları da 
daha yüksek 
oluyor.





ERA Türkiye markasını
Türkiye’ye getirme 
fikriniz nasıl oluştu?

Amerika’dan döndüğümde ka-
famda farklı konularda iş kurma
fikri vardı. 2001 senesinde Türki-
ye’ye döndüğüm zaman bir kriz
ortamı oluşmuştu. Ekonominin
temel taşlarından biri olan gayri-
menkul sektörüne yönelmenin
daha efektif olacağını düşündüm.
Krizde dahi çok fazla gayrimenkul
alındığını görmüş olmam bu ko-
nuda yönlendirici bir unsur oldu.
Evrensel değerlere önem veren
biri olarak güven, şeffaflık ve so-

rumluluk duygularının ön plana çıkaran ERA’yı Türkiye’ye getir-
mek istedim.

ERA Türkiye’nin sektöre ne tür yenilikler 
kattığını düşünüyorsunuz?
ERA Türkiye’de, gayrimenkul sektöründe her alanda yeni uygulama-
lar başlatarak, bu çalışmalarla güven ve kalite çıtasını bir adım daha
yukarı taşıyoruz. Hizmet bedeline dahil ettiğimiz KDV uygulaması
bizi sektörde rakiplerimizden farklı kılan en önemli unsurlardan bi-
ridir. Tek yetki sözleşmesi ile de sektörde ilki gerçekleştirmiş olduk.
Tek yetki sözleşmesine bir de cayma hakkı maddesi koyduk.   Yeni
Tüketici Yasası’nda bu tek yetkili sözleşmelerini değiştirmeye çalı-
şıyorlar. Biz bunu daha önceden uygulayan tek gayrimenkul danış-
manlık firmasıyız.
Müşterilerimizi, danışmanlarımızı, franchise ofislerimizi korumak ve
sektördeki güven unsurunu tam anlamıyla pekiştirmek amacıyla
geliştirdiğimiz sözleşmelerimiz, performansa dayalı prim sistemi-
miz, bordrolu çalışma imkanı ERA'nın sektöre getirdiği önemli ka-
zanımlardır. Eğitim merkezi olan ERA Gayrimenkul Akademisi ve
Danışmanlık Ofisi’nde verdiğimiz ileri düzey eğitimlerimiz, kentsel
dönüşüm, proje pazarlama, gayrimenkul hukuku ve daha birçok ko-
nuyu kapsıyor. 
ERA ofislerine hizmet etmek, nitelikli gayrimenkul danışmanları ye-
tiştirmek ve brokerlarımızı başarılı kılmak amacıyla ERA Gayrimen-
kul Akademisi ve Uygulama Ofisi’ni kurduk. Bunun için ERA’nın yurt-
dışından getirdiğimiz eğitim modelleri var. Franchise vermekl  e kal-
mıyor bu tarz yeniliklerimiz ile ofislerimize her adımda destek veri-
yoruz. ERA Türkiye’nin birinci senesinde böyle başarılı bir girişime
imza atmak da bizim için gurur verici. Akademi’yi hayata geçirmek
için yola çıktığımızda ilk tespit ettiğimiz eksiklik gayrimenkul danış-
manlığı alanında sektörde güven anlayışının olmamasıydı. Bunun
dışında ERA Türkiye olarak KALDER ile de bir işbirliği içerisindeyiz.
Yapılan çeşitli anket ve araştırmaları eğitimlerde gündem maddesi
haline getiriyoruz. 
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Franchise ağınız hangi bölgelere ulaşıyor, 
özellikle Anadolu’da hedefleriniz nelerdir?
Türkiye pazarına girdiğimiz ilk günden itibaren yeni ofislerimizle
birlikte hızla büyüyoruz. Şu anda İstanbul, Antalya, Ankara ve Aydın
olmak üzere 4 şehirde, 23 bayimizle faaliyet gösteriyoruz. İstanbul
başta olmak üzere ofislerimizin bulunduğu illerin yanında İzmir ve
Bursa gibi büyük şehirlerde de franchise almak isteyen yatırımcılara
ulaşmayı hedefliyoruz. 2014 yılı sonuna kadar 52 bayiye ulaşmayı
planlıyoruz.

Türkiye’deki gayrimenkul danışmanlığının 
gelişimini ve sektörü  nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gayrimenkul danışmanlığı, Türkiye’de hızla ilerleyen sektörde
önemli bir yere sahip olmaya başladı. Türkiye’de girişimcilik yapmak
isteyen her 10 kişiden biri, franchise sistemiyle iş kurmak istiyor.
Özellikle markanın gücünü fark eden Anadolu’daki girişimciler, ba-
yilik ya da franchise yoluyla bir marka şemsiyesi altında çalışmaya
çok hevesli. Türkiye’de gayrimenkul danışmanlığı yapan şirketlerin
oranı Amerika ve Avrupa’ya kıyasla çok geride kalıyor. Hem sektörü
iyileştirmek hem de bu oranları daha yüksek bir seviyeye taşımak

için, büyüyen franchise ağımız ile sektöre katma değer kazandır-
maya çalışıyoruz. Ayrıca sektörün ilerleme kaydedebilmesi için satış
tekniklerine hakim, teknolojiyi yakından takip eden gayrimenkul
danışmanlarının yetişmesi büyük önem taşıyor. Tüm bu kriterleri
göz önünde bulundurarak, eğitim anlayışımızın müşteri memnuni-
yetini de beraberinde getirdiğini gördük. Gayrimenkul danışmanlığı
sektörünün ihtiyacı olan güven ve hizmet konularında etkin bir yak-
laşım sergilemek için müşteri memnuniyetinin son derece önemli
olduğunu düşünüyoruz.

ERA Gayrimenkul Akademisi’nde eğitim 
gören gayrimenkul danışmanları 

uygulama ofislerinde ücretsiz 
staj görebiliyorlar…

ERA Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Can Ekşioğlu

Akademisi ve başarılı 
ofisleri ile büyüyor…
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Bize markanızdan 
bahseder misiniz?
1975 yılından günümüze,

dönercilik tecrübesini en iyi nokta-
lara taşıyan markamız; 2003 ve
2006 yıllarında Halit Ziya Bulva-
rı’ndaki restoranlarıyla tanınmıştır.
2006 yılında yeni bir mali yapılan-
maya giren restoranlar Dönerci Or-

han Rahmanoğlu Gıda
Ltd. Şti. ismi ile şirket-
leşmiştir. 2011 yılının
nisan ayında ise Balço-
va Asmaçatı Alışveriş
ve buluşma noktasın-
da, firmamız 3. şubesini
açtı. 2012 yılının Eylül
ayında ise Alsancak şu-
besini faaliyete geçir-
dik. 2014 yılında açılışı
yapılan Bayraklı şubesi
dikkat çeken yeni de-

korasyonu ile hizmete girdi. İlk bayiliğimizi Bostanlı’ya verdik. Dönerci Orhan
restoranları İzmir’in en gözde semtlerinde en iyi şekilde hizmet vermeye devam
etmektedir. Hali hazırda 4 restoranımız, 1 franchise bayimiz, imalathanemiz ve
30 kişilik ekibimizle kaliteden ödün vermeden 39 yıldır misafirlerimize hizmet
vermekten gurur duyuyoruz.

Yurtdışı hedefiniz bulunmuyor. 
Yurtiçinde hangi şehirlerde olmak
istiyorsunuz?
Yurtiçinde daha çok İzmir’in gözde semtlerinde ve Ege
Bölgesi’nde bir büyüme planımız söz konusu.  Büyüme
politikamız her yerde olmaktan ziyade, işlek noktalarda
bulunup, lezzetli ve kaliteli dönerimizin olabildiğince mi-
safirlere ulaşmasını sağlayıp, insanlarımızı geleneksel dö-
ner tadıyla tekrar buluşturabilmek. 

Girişimci adayları neden 
Dönerci Orhan markasını seçmeli?
Yıllardır kalitesinden ödün vermeden yoluna devam
eden Dönerci Orhan markası olarak girişimcilerimizi tec-
rübelerimizi paylaşmak ve samimi bir ortaklık kurabil-
mek adına her anlamda destekliyoruz. Bizim için ortak-
lık, kâğıt üzerindeki resmiyetten çok daha fazla anlam
taşıyor. Biz franchise sahiplerimizi ailemizin birer bireyi
olarak görüyoruz.

Dönerci Orhan’ı diğer döner markalarından
ayrıştıran en önemli özelliği nedir?
Firma olarak en önemli prensibimiz, en iyi eti, en iyi işçi-
lik ile en iyi şekilde servis etmek.  Çünkü biz gerek paket
servisimiz, gerek yerinde güler yüzlü  hizmetimizle ger-
çek döner tadını misafirlerimizle doğru lokasyonlarda
buluşturuyoruz.

39 yıllık köklü marka;
Dönerci Orhan…

Kaan Rahmanoğlu / Marka ve Şirket Sahibi 

1975 yılından beri köklü bir marka olan Dönerci 
Orhan franchiseelerini her anlamda destekliyor.

Tüm dünyada kabul gören
franchising sistemi ülkemizde
de girişimcilerin sıkça başvur-

dukları bir iş kurma yöntemi haline
geldi. Bu sırada işini yeni kurmak iste-
yen girişimcinin imdadına franchise
koçları yetişiyor. Franchise koçu, giri-
şimcinin özgün koşullarını değerlen-
dirir, doğru markayı seçmesini sağlar.
Franchise alan girişimcinin en büyük
riski bizzat kendisidir. Kendine uygun
işi seçmeyenin başarı şansı çok azdır.

Günümüzde yetersiz sermaye ve deneyimle işe girişmeye “cahil ce-
sareti”, kişiliğine uygun olmayan işe girişmeye “girişimci cesareti”
deniyor. Franchise koçu girişimciyi tanıyıp risklerini anlıyor, seçe-
ceği işte bunlardan kaçınmasını sağlıyor. Franchise  koçluk dört

adımda verilir. 
1)Tanıma aşamasında; giri-

şimci özgün psikometrik test-
ler, görüşme ve birlikte çalış-
mayla tanınır. 
2) Eğitim aşamasında; özgün
hazırlanan franchise içeriği
aktarılıyor, franchise ve mar-
kalar hakkında girişimci kapsamlı şekilde bilgilendiriliyor. 
3) Arama aşamasında sektör ve markalar inceleniyor, görüşmeler
yapılıyor, yer aranıyor.  
4) Seçim aşamasında özgün FAAD formu ile marka seçenekleri
işe ve girişimciye göre puanlanıyor, son kararı girişimci veriyor.
Koç girişimci adına çalışma yapmaz, onun araştırmasını yönlen-
dirir, işleri bizzat ve yakından tanımasını ve sağlıklı karar verme-
sini sağlıyor.

Osman Faik Bilge 
Franchise & More Kurucusu

Franchise Koçu ile kendinize uygun işi seçin
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Melek yatırım ağları BIC Angel Investments 
ve Galata İş Melekleri Yatırımcıları, e-ticaret 
pazarında faaliyet gösteren Prisync için 
ortak yatırım yapma kararı aldı.

BIC Angel Investments yatırımcılarından Joachim Behrendt,
Ralf Rıfat Ruso,  Çağlar Karataş, Güçlü Özenci, Coşkun Ural ve

Galata İş Melekleri yatırımcılarından  Melih Odemis, Omer Akarca,
Erinç Özada Umur Özal, Önder Öztarhan, Kaan Boyner’den top-
lamda  365 bin TL tutarında yatırım alan Prisync’in hedefi global
ve güçlü bir marka olmak. 
Türkiye'de e-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi her sektörde baş
döndürücü bir hızla büyüdüğüne dikkat çeken Galata İş Melekle-
riyatırımcılarından ve yemeksepeti.com kurucularından Melih
Ödemiş,  e-ticaret firmalarını destekleyen hizmetler ve firmalar ta-
rafında da ciddi anlamda inovasyona ihtiyaç olduğunu belirtti. Me-
lih Ödemiş, bu eksikliği gidermede Prisync’i pazarda benzeri bu-
lunmayan bir çözüm olarak çok inovatif bulduklarını ekledi.
Prisync’in KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir Ar-Ge
projesi olduğunu söyleyen Prisync CEO’su        Tanır, almış oldukları
yatırımı alt yapılarını ve ekiplerini güçlendirmek için kullanılacak-
larını söyledi. Halihazırda Türkiye’de ve yurtdışında 20’den fazla
markaya hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen Tanır, bu şirketlerin
yarısının Avrupa, Ortadoğu ve ABD menşeili uluslararası firmalar
olduğunu belirtti.

Prisync, meleklerin kanatları altında…

Tesbihane, orijinal tesbihler, gümüş bay & bayan
aksesuarları, bini aşkın çeşitliliği ile müşterileri-

ne kaliteli bir hizmet sunuyor. 2010 yılında sektö-
re adım atan markanın kurucu ortaklarından Vey-

sel Çimenci, bugün gelinen noktada tarih ve kül-
türümüzle bütünleşen ürünleri 2015 yılında tüm

Türkiye ve dünyaya ulaştırmanın en büyük hedefleri olduğunu dile
getirirken, Tesbihane franchise için aldıkları çok ciddi taleplerin ol-
duğunu sözlerine ekledi. 
Özellikle otantik ürün grubu Or-
tadoğu’lu girişimciler tarafından
beğeni toplayan Tesbihane’nin ilk
yurt dışı hedefi bu bölge olacak.
Marka, bilinirliği arttırmak ve her-
kesin her şehirden rahatlıkla ula-
şabileceği merkezler oluşturmak
amacıyla önümüzdeki 5 sene içe-
risinde, belirlenmiş olan 33 ilde
AVM’ler içerisinde standlar açma-
yı hedeflemektir. Tesbihane’nin,
Türkiye çapında 81 ilde, internet
üzerinden satış yaptığı müşterisi
bulunuyor. İnternet üzerinden yaptığı reklamlar ile haftalık
10.000.000 kişiye kadar ulaşan Tesbihane' nin ürünleri bütün Türki-
ye'de ilgi görmekte ve gümüş mağazalarında perakende olarak sa-
tılmaktadır. Tesbihane bayiliğini vereceği girişimcilere internet üze-
rinden yaptığı reklamlarla müşteri kitlesini yönlendirecek.

İstanbul'da bulunan markanın hedefi 
öncelikle tüm Türkiye’de mağazalaşmak, 
sonrasında da dünyaya açılmak.

Tesbihane, tüm Türkiye’den 
girişimcileri bekliyor…

Haydi sen de yogola keyifli tadı 
yakala; Yogolat Frozen Yogurt

Yaklaşık bir yıl önce franchise vermeye başlayan Froyo Yoğurt
San. ve Tic. A.Ş, aynı zamanda frozen yogurt makinelerinin

ve hammadde-
sinin tedarikçisi
olarak otel, res-
toran ve kafeler-
de “Yogolat Fro-
zen Yogurt” mar-
kasıyla çalışma-
larını sürdürü-
yor. Bir Türk mar-
kası olan Yogo-
lat Frozen Yo-
gurt, yoğurdu
yeni lezzetiyle,
sağlıklı ve doğal
bir ürün halinde tüketiciyle buluşturuyor. Son dönemde özellikle
kongre ve davetlerde ikram organizasyonları düzenleyen şirket-
lerin de ilgi gösterdiği markanın 3 farklı franchise uygulaması bu-
lunuyor. Avm’ler, plajlar, eğlence merkezleri, sinemalar, spor mer-
kezleri, üniversite kantinleri gibi alanlarda konumlandırılan 5
m2’lik stantlar, anahtar teslim kurulum gerçekleştirilen dükkan
konsepti “Yogolat Shop”’lar ve cafe, bar ve restoranlarda kurulan
“Yogolat Corner”lar…
Yatırım bütçesi çok yüksek olmayan bu modellerin franchise be-
delleri, makine tercihine göre değişiyor. Franchise alan yatırım-
cılara makine kullanımı, ürün hazırlama ve müşteri memnuniyeti
odaklı eğitimler veriliyor. Reklam ve PR çalışmaları da merkez ta-
rafından yürütülüyor. Bir çok otelde yer alan ve özellikle yabancı
turistlerin beğenisini toplayan Yogolat Frozen Yogurt, Bahçeşehir
Prestige AVM’de gerçekleşecek açılışıyla beraber İstanbul, Bursa
ve Adana’da 4 franchise satış noktasına ulaşacak.
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Tatlıses Kebap” lahmacun kalitesini son teknoloji ile birleştiriyor. Franchise
sistemi ile yaygınlaşmayı hedefleyen marka; lahmacunlarını incecik ha-

muru, Anadolu’dan gelen özel üretim kırmızı etleri ve
bol malzemesi ile özenle hazırlıyor. En ufak bir
kimyasal maddenin çeşitli hastalıklara se-
bebiyet verdiğinin bilincinde olan Tatlı-
ses Gıda, ürünlerinde hiçbir katkı mad-
desine yer vermiyor. Domates, soğan,
maydanoz, et; yanındaki garnitür ve
ayran ile insanın günlük vitamin ih-
tiyacını karşılayan lahmacun, fast
food tüketicisine sağlıklı beslenme
seçeneği sunuyor. Lahma-
cunun doyuruculuğa katkı-
sı ile diyetlerde tüketilebile-
cek önemli bir besin oldu-
ğunun altını çizen Beslenme Uzmanı İlk-
nur Şahin: “Lahmacun dışarıda tükettiğimiz yi-
yeceklerin en sağlıklılarından birisidir. Hazırlanırken
dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, hamurunun çok ince olması ve
iç malzemenin kaliteli ürünlerle hazırlanmasıdır. Lahmacun, tokluğa ciddi
manada yardımcı olacağından yaygınlaşması gereken diyet besinlerinden
birisidir”  dedi.

“Fast Food sevenlere sağlıklı 
beslenme seçeneği”

Rapor ile ilgili olarak
Genel Müdür Dilek
Dölek Başarır, 
‘McDonald’s olarak
kurulduğumuz gün-
den bu yana işimizin
sürdürülebilirliği için
hem sosyal, hem de
çevresel içerikli pek
çok yatırım yapmaya
devam ediyoruz. Önü-
müzdeki dönemlerde
de sürdürülebilir iş
modelimizle değer 
yaratacağız’ dedi.

YYıllardır dünyanın en değerli ilk 10 markası arasında yer
alan McDonald’s, Türkiye’deki 28. yılında da hızlı servis res-

toranları sektörüne katkıda bulunmaya devam ediyor. McDo-
nald’s, Türkiye’de hızlı servis restoranları sektöründe bir başka
konuda daha öncülük yaparak 2011-2012 yıllarına ait Sürdürü-
lebilirlik Raporu’nu, küresel düzeyde kabul görmüş GRI Küresel
Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) standardına
uygun olarak yayınladı. 
McDonald’s raporunda sürdürülebilir bir iş modeli yaratarak bunu
uygulamak üzere her alanda yaptığı çalışmaları aktardı. Sürdürü-
lebilirlik Raporu ile McDonald’s; tüm dünyadaki faaliyetlerinde

temel aldığı McDonald’s Standartları ve Türkiye’de rehber aldığı
Anadolu Grubu’nun çalışma ilkeleri ışığında, ağırlıklı olarak 2011-
2012 faaliyet dönemlerinde olmak üzere, bugüne dek paydaşla-
rına fayda sağlamak üzere yaptığı çalışmaların özetini sunuyor.

‘Sürdürülebilirlikte de 
sektöre öncülük ediyoruz’
McDonald’s’ın, her zaman sektörün vizyonunu genişleten ve stan-
dartlarını yükselten itici bir güç rolünde ol-
duğunu belirten Dilek Dölek Başarır; “Bu
yıl ilkini yayımlamakta olduğumuz Sür-
dürülebilirlik Raporu ile 2011-2012
yıllarına ait sürdürülebilirlik perfor-
mansımızı paylaşıyoruz. 1986 yı-
lından bu yana Türkiye’de faaliyet
gösteren McDonald’s, ülkemizi
hızlı servis sektöründeki dünya
standartları ve know-how ile
tanıştırdı. 
Şimdi de sürdürülebilirlik stra-
tejimizi, taahhütlerimizi, uy-
gulamalarımızı ve perfor-
mansımızı paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu
rapor; kalitemize, ürünle-
rimize, sistem ve uygu-
lamalarımıza ne kadar
güvendiğimizin bir gös-
tergesidir” dedi.

McDonald’s, sektöründe ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Mc Donald’s Gen. Md.
Dilek Dölek Başarır

20yıla yakın süredir Trakya Bölgesi’nde faaliyet
gösteren TREPAŞ,  bölgesinde kazandığı güçle

Türkiye genelinde oluşturacağı bayilik kanalıyla büyü-
meyi hedefliyor.
TREPAŞ,  IC Holding tarafından devralındıktan sonra,
yenilikçi, vizyoner, uzman kadrosuyla kısa sürede ener-
ji sektörünün önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Enerji sektöründe, üretim,
dağıtım ve perakende satış
alanlarında güçlü bir şekilde

yer alan IC Holding 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen
Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri özelleştirme iha-
lesini 2,6 milyar dolar bedelle kazanarak, 1105 MW ku-
rulu güce ulaştı. Dağıtım alanında ise  800.000 abone-
ye hizmet veren Tredaş A.Ş. ile Trakya Bölgesi’nde faa-
liyetini sürdürüyor.
TREPAŞ, büyük sanayi kuruluşları ve ticarethane grup-
larında oldukça önemli bir pazar payına sahip olup,
Türkiye genelinde birçok Kamu Kurumu’nun elektrik
tedariğini de sağlıyor. Hızla büyüyen ve sektörün
önemli oyuncularında biri olan TREPAŞ,  sürekli ve is-
tikrarlı bir kazanç arayan bayi adaylarını bekliyor. 

Trakya’nın enerjisi
Türkiye’ye yayılıyor
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Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük
karma kullanım projeleri arasında
yer alan Mall of İstanbul’da, mart
ayında konut ve ofislerde yaşam
başladı. Alışveriş merkezinin de açıl-
ması ile birlikte konut, ofis ve
AVM’de günde 10 bin kişi yaşıyor
olacak. 

24 milyon ziyaretçi
Perakende sektörünün ilklerini aynı
çatı altında buluşturan ve yılda 24
milyon ziyaretçinin beklendiği Mall

of İstanbul, içerisinde yer alan yerli ve yabancı toplam 350 mağaza
ile dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarına ev sahipliği ya-
pıyor. Mall of İstanbul’da ayrıca Karadeniz, Anadolu, Antep ve Ege
mutfağının lezzetlerini aynı çatı altında sunacak olan “GustoMOİ”
isimli bir de gurme center yer ve Türkiye’nin temalı ilk kapalı eğlence
parkı MOİPARK’a ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin en büyük yerli AVM yatırımcısı Torunlar GYO tarafın-
dan 1.3 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen Mall of İstanbul,

23 Mayıs’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Mall Of İstanbul, 350
mağazası, Gurme Centerı, özel tasarlanan MOİPark’ı, geleneksel sa-
natlar sokağı ve gösteri sanatları merkezi ile sektöre farklı bir dina-
mizm kazandırmaya hazırlanıyor.

Akbatı AVYM,
Sabre Ödülleri’nde finalist oldu

“Bigg Mall” perakende zincirine 
Vialand’ ile devam ediyor… 

5yılda 5 mağaza hedefiyle yola çıkan Bigg Mall, ilk aşamada 3
yılda 5 mağaza açarak hızlı bir çıkış yapmayı planlıyor. Via-

land’den sonra üçüncü mağazasını temmuz ayında Ankaralı tü-
keticilerle buluşturacak olan Bigg Mall, Via Properties’in 2015’te
hayata geçireceği Viaport Venezia ve Viaport Marin projelerinde
de yerini alacak. Böylelikle marka 3 yılda 5 mağazaya ulaşarak, pe-
rakende sektöründe en hızlı büyüyen markalar arasında yüksek
sıralara yerleşmiş olacak. 

“Aile markası olduk”
BiggMall Yönetim Kurulu Başkanı Emin Toğlukdemir, “Bigg Mall
aile markası olarak hayata geçti. Düşük fiyat, yüksek kalite algısını
tüketicilerde oluşturdu. İthalatla birlikte kâr marjlarını düşük tu-
tarak tüketicinin istediği marka algısını oluşturmayı başardık” diye
konuştu. Perakende sektörünün 2014 yılında durağan başladığını
kaydeden Toğlukdemir, “uygun ürün satan markalar bu durağan-
lıktan etkilenmedi. Tüketici uygun alabileceği ürünlerde kendini
kısıtlamıyor” dedi.  Türkiye’nin Outlet’lere çok iyi cevap verdiğini
belirten Toğlukdemir, “gidişattan çok memnunuz. Bigg Mall’a ya-
bancı ilgisi de çok büyük. Bugüne kadar Viaport mağazamıza 1,5
milyon kişi giriş yaptı. Bu rakamın yüzde 18’i alışveriş yaparak ma-
ğazamızdan ayrıldı” diye ifade etti. 

“İstanbul’un Alışveriş Merkezi Mall of İstanbul” açılıyor…

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
SABRE Ödülleri’nde “Akbatı Yaşam Platformları”
Projesi İle 43 kişilik jüri değerlendirmesinde 
finalist oldu…

Akbatı, “Yaşam Platformları”yla her yaştan ziyaretçisinin farklı
ilgi alanlarına yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler sunuyor. İle-

tişim dünyasının önde gelen ödüllerinden olan Sabre  , Akbatı Ya-
şam Platformları Projesini bölgedeki toplumsal hayata sağladığı
katkılarla değerlendirdi. Lezzet Platformu, Spor Platformu, Festival
Park Alanı ve Lounge Alanları ile hareketli bir sosyal yaşam tarzı su-
nan “Akbatı Yaşam Platformları” uluslararası rakiplerini geride bı-
raktı. Akbatı, SABRE ödüllerinde, alanında uzman 43 kişilik jürinin
değerlendirmeleriyle finalist olarak seçildi. 
“Akbatı Yaşam Platformları”, 5000 kişilik Festival Park alanındaki açık
hava konserleri ve yazlık sinema gösterimlerinden, temalı yemek
kurslarının organize edildiği Lezzet Platformu’na, eğlenerek spor
yapılan “Yormayan Spor Merkezi”ne uzanan imkanlarıyla bölge için
bir buluşma noktası oldu. İletişim sektörünün analiz ve ölçümle-
mede en önemli kurumu olan Holmes Report Dergisi tarafından
düzenlenen uluslararası SABRE Ödülleri her yıl etkinlikte en üst se-
viyeye ulaşan sürdürülebilir halkla ilişkiler çalışmaları için veriliyor. 






