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Haberler

Ceyo, girişimcileri
bekliyor…

2014 yılı içerisinde 40’a yakın yeni restoran
açmayı planlayan McDonald’s bünyesine

katacağı yeni girişimcilerle büyümek istiyor. İşletmeci ağını
genişletmek için çalışmalarına devam eden McDonald’s’ın
Pazar Geliştirme ve Franchising Direktörü Ayperi Sakızlı,
“Yeni restoranlar açarken bizimle birlikte büyüyecek iş or-
takları arıyor, yeni girişimcilerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz”
dedi. McDonald’s’ın Türkiye’deki mevcut 260’a yakın restoranının
66 tanesi işletmeciler tarafından çalıştırılıyor. Hedefinde girişim-
ciler ile büyümek olan McDonald’s, Türkiye’nin her yerinden giri-
şimcileri McDonald’s sisteminin bir parçası olmaya davet ediyor.  

Dünyanın en değerli 5. markası
Dünyada 100’ün üzerinde ülkede 35 binden fazla restoranla faa-
liyet gösteren McDonald’s organizasyonunun dünyadaki yapısı-
nın yaklaşık yüzde 80’ini işletmecilerin oluşturduğunu belirten

Sakızlı, “McDonald’s
işletmecilerle büyü-
meyi tercih eden
bir kuruluş. Gelecek
dönemlerde resto-
ranlarımızın yarısı-
na yakınının işlet-
meci restoranı ol-
masını planlıyoruz.
Türkiye’de Anadolu
Grubu çatısı altında
faaliyet gösteren
McDonald’s, dün-
yanın en değerli 5.

markası olarak yeni girişimcilere çok etkileyici fırsatlar su-
nuyor” dedi. McDonald’s’ın bütün dünyada başarısını, işlet-
mecileri, çalışanları ve tedarikçilerinden oluşan sacayağının
başarısına bağlayan bir şirket olduğunu anlatan Sakızlı, “Bu

üç ortağın birlikte kazandığı sistemleri geliştirme konusunda
McDonald’s’ın literatüre geçmiş uygulamaları var. McDonald’s’ta
işletmecilik sistemi hali hazırda kendini kanıtlamış bir sistemin par-
çası olma faydasını sağlıyor” açıklamasını yaptı. 
Franchise sistemlerinin ciddi bir altyapı, tedarik sistemi, know-
how, standartlar ve organizasyon gerektirdiğine de değinen Sa-
kızlı, “McDonald’s’ı diğer franchise verenlerden ayrıştıran, işletme-
ciyi eğitiminin başlangıcından lisans süresinin sonuna kadar her
anlamda destekleyen ve geliştiren bir altyapıyı sağlayan, sürdürü-
lebilir gerçek bir franchise sistemi olmasıdır” dedi.

McDonald’s’ın Gayrimenkul
ve Franchising Direktörü 
Ayperi Sakızlı, “McDonald’s’ı
farklı kılan, sürdürülebilir
gerçek bir franchising 
sistemi olması” diyor.

Franchise sisteminde
McDonald’s farkı

Ceyo, 1964 yılında kurulmuş olan sektörün öncü ve lider
kuruluşudur. Geçmişten bugüne kadar üretmiş olduğu

modellerle ayak sağlığı başta olmak üzere kalite, kullanım
rahatlığı gibi konularda uzmanlığıyla tanınan bir markadır.
Türk Patent Enstitüsü tarafından “Türkiye’nin tanınmış mar-
kaları” statüsünde tescil edilmiştir. Terlik, sandalet ve ayak-
kabı üretimi yapan Ceyo Türkiye genelinde 1500 yetkili pe-
rakende satıcı ve Türkiye’nin seçkin AVM ve caddelerinde
yer alan 51 kurumsal mağazayla perakende sektöründe yer
almaktadır. 
ABD, Japonya, Portekiz, Lübnan, K.K.T.C., Yunanistan, Ürdün,
S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, Um-
man, Azerbaycan, Gürcistan, Kenya, İran, Irak, Mısır, Nijerya,
Tunus ve Karadağ başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat ya-
pan Ceyo, aynı zamanda yurt dışı mağaza açma projelerini
de yürütmektedir. Yurt dışında K. Kıbrıs ‘da 2, Lübnan’da 5,
Birleşik Arap Emirlikleri’ nde 3, Karadağ’ da 1 ve Gürcistan’da
2 olmak üzere toplam 16 kurumsal mağaza ve 200’ü aşkın
satış noktasında satılmaktadır.  2014’de 50. kuruluş yılını kut-
layan Ceyo,  %100 yerli üretimi ile tüketicisine ürün kalite-
sinde güven vermektedir. Ceyo perakende sektöründe ken-
dileriyle aynı yolda yürümek isteyen, mağazacılık alanında
köklü ve geleceğin markaları arasında kalacak Ceyo’nun or-
tağı olmak isteyen girişimcileri bekliyor.

2007 yılında merkezi Kocaeli’nde olmak üzere üretim ve satış mağazası
ile yola çıkan Osmanlı Tulumbacısı, tulumba tatlısını üretiminde kul-

landığı farklı teknikleri ile zenginleştirerek tüketicilerin beğenisine sun-
muştur. Kurumsal yapısını
tamamlayan şirket, 2010
yılında franchise taleple-
rini değerlendirmeye ve
bayilik oluşturmaya baş-
lamıştır. Osmanlı Tulum-
bacısı, 4 yıl içerisinde yur-
tiçinde 50 mağaza, 2014
yılı içerisinde yurtdışı Hol-
landa Rotterdam’da olmak üzere 3 mağazaya ulaşmıştır. Başlangıçta 8 çe-
şit tulumba ile yola çıkan Osmanlı Tulumbacısı konseptini genişleterek
baklava, kadayıf, pasta, Maraş dondurması, kahve çeşitlerini ve sabah
kahvaltısını konseptine eklemiştir. Konsepti tatlı satışı ve kafeterya kon-
septinden oluşmaktadır. 2014 yılında AVM lerde kiosk konseptini oluştur-
muş ve başlangıç olarak Ankara’yı pilot bölge belirleyerek Armada AVM
ve Bilkent Center kioskların açılışını yapmıştır. 
Osmanlı Tulumbacısı yatırımcılara kendi işini yapabilme ve kolay bir franc-
hise sistemi sunmaktadır. Kaliteden ödün vermeyen Osmanlı Tulumbacısı
üretim teknolojisine ve insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile kalitesini ISO
9001-ISO 22000 Kalite Belgeleriyle tescil etmiştir.

Yurtdışı atağı devam ediyor…

McDonald’s Aksaray Ağaçlı
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K as Dış Ticaret, ayakkabı sektöründe marka çeşitliliği
oluşturmayı, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı

ile Türkiye’de yaygın satış ağı oluşturmayı hedeflemektedir.
Marka, ‘’Shaka’’ tabelası altında; tüm ürünlerinin, Pia Mia,
Shaka, Beluga, Enpien ve yeni eklenen markalarının satışını
gerçekleştirebilecek bayiler aramaktalar. Sektörde uygula-
nan bayi anlayışı sisteminin dışında, bir nevi ortaklık anla-
yışına yakın bayilikler verilecektir.

Shaka, bayilik almak isteyen girişimcilerden isim hakkı be-
deli istememektedir. Türkiye’nin çeşitli illerinde (İstanbul,
Mersin, Antep, İzmit, Zonguldak, vb.) ve İtalya, Avusturya,
Fas, Ermenistan’da bayileri bulunan Shaka, yeni bayilikler
için en az 80 m2 mağaza alanı istemektedir. Her türlü da-
nışmanlık hizmeti, Kas Dış Ticaret Deri Sanayi ve Reklam-
cılık Ltd. tarafından karşılanmaktadır. Yeni bayilerin lokas-
yonları, Shaka ve bayi tarafından ortak bir çalışma sonu-
cunda belirlenmektedir.

Gönül Davet en yaygın düğün, davet ve balo salon-
ları firmasıdır.  Kuruluş tarihi olan 1972 yılından iti-

baren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile sektöre standart
getirmiştir.  Kendi geliştirdiği özel ikram ve hizmetlerin yanı sıra sosyal so-
rumluluk projeleriyle de ilkleri uygulamaktadır. 
Düğün öncesinde; Evlilik Öncesi Eğitim Seminerleri, Evlilik Finans Desteği
ve Evlilik Öncesi Alışveriş Desteğiyle, 
Düğün sonrasında; Gönül Aile Birliği ve Aile Danışmanlığı hizmetleri ile
çiftlerin yanında olmaya devam etmektedir.  
Gönül Davet Yön. Krl. Bşk. Ümit Yaşar Demir; “Bulunduğumuz noktalara
değer katar,  davetlere katılım oranını artırır ve yaya trafiği yaratırız. Siste-
me yeni giren franchise şubelerimize;  merkez ekibimiz, mevcut şubeleri-
miz ve online satış ekibimiz ile de güçlü ve etkin bir şekilde destek  veriririz.
Bugün İstanbul'un 9 ilçesinde 11 Şubemiz ve 14 davet, balo ve düğün sa-
lonumuzla hizmet vermekteyiz” dedi. Demir ayrıca Gönül Davet markasını
madde madde girişimciler için özetledi;

Bulunduğumuz noktalara değer katarız:
• Yaya trafiği yaratırız. • Davetlere katılım oranını artırırız. • Her şubemiz
müşterilerimiz tarafından kolayca tanınır. • Salonlarımızda en güzel gün-
lerin yaşanması mekanlarımızı unutulmaz kılar. • Yenilikçi uygulamalarımız
ile fark yaratırız.

Tüm sistem birbiriyle online çalışır:
• Yeni açılan şube müşteri İlişkileri ve tele satış ofisimiz ile doluluk oranına
ulaşır.   • Tüm ortaklarımız verilere anlık olarak online ulaşır ve rapor alabilir.
• Merkezi pazarlama ve satış desteği sağlanır.  • Tüm ortaklarımız sistem
sayesinde her salona satış yapabilir.  • Bir şube sistem içindeki salonlara
satış yapabildiğinden iş kapasitesinde sınırsız ticareti yakalayabilir.

Franchise sistemimiz 4 farklı modelde alınabilir:
• Girişimci ortak franchise sistemi • Yatırımcı ortak franchise sistemi, 
• Yönetici ortak franchise sistemi, • Etkinlik satış ortağı franchise sistemi.

Herkesin farklı istekleri vardı, herkese göre de farklı mekanlar… Ne-
den insanları ortak bir yerde toplayıp kaynaştırmayalım diye dü-

şündük… 2009 yılında Caddebostan’da açılan ilk şubemizle sizlere ka-
vuştuk… Baktık olmadığımız yerlerde taxi ihtiyacını karşılamaya çalı-
şanlar var, o zaman onları uğraştırmayalım biz kendimiz bu durumu
çözelim diyerek başladık ilerlemeye.
Görsellerimizi diğerlerinden ayırabilecek şekilde geliştirdik, zaten çe-
şitliliği zengin olan menümüzü daha da zengin hale getirdik, renga-
renk masalar, sandalyeler koyduk…
Derken; her yere çok daha hızlı ulaşabilmemizi sağlayacak tekliflere
yanıt vermeye başladık. Biz onlara ulaştıkça insanlar daha çok talepte
bulundular. Kurumsallaşma çalışmalarının başlama zamanı gelmişti.
Bünyemize yeni dostlar kattık, yenilikler yaratma anlayışımızı alkollü
ve alkolsüz her şubemizde biraz daha artırdık…
Şimdilik 50 şubemizle ve 300’ün üzerinde çeşitli tadın bulunduğu me-
nümüzle sizlere en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımız sürmekte.
Sektörde yüksek net karlılığı ve alkollü konseptimizde yüksek sponsor
geliri ile kendi kulvarımızda nabzı biz tutuyoruz.

Çiftlerin çizdiği yolda 
her zaman yanında…

Bir taksi hikayesi
Big Yellow Taxi

16 yeni şubesinde 
devam eden inşaatları ile 
5 yıl içerisinde, 150 şube
ile hizmet verecek…

Shaka isim hakkı
bedeli almıyor…
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Fuar

Markanı Seç, İşini Kur!

M edyafors Fuarcılık
Organizasyonu, UF-
RAD (Ulusal Franc-

hising Derneği) işbirliği ve
Coldwell Banker Türkiye ana
sponsorluğunda düzenlene-
cek fuara her sektörden ulusal
ve uluslararası marka katıla-
cak. CNR Fuar Merkezi’nde 2.
ve 4. Hall'lerde yaklaşık 20.000
m2 alanda gerçekleştirilecek
fuara başta Ortadoğu ve Avru-
pa ülkeleri olmak üzere dün-
yanın pek çok ülkesinden yatı-
rımcılar katılacak.  

12 yıldır markalarla
girişimcileri buluşturuyor 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
Aycan Helvacıoğlu, fuarın, ülke eko-
nomisinin gelişimi alanında 12 yıldır
önemli bir misyon üstlendiklerini,
markaları girişimcileri buluşturarak
reel sektöre önemli katkıları oldu-
ğunu söyledi. Fuara olan ilginin
her geçen yıl arttığına dikkat çe-
ken Helvacıoğlu, ‘’fuar pek çok ye-

nilik ve sürprizlerle 2014 yılında franchise sek-
törüne damgasını vuracak. 300'ün üzerinde markanın
katılımını, ayrıca ziyaretçi sayısının 30.000'in üzerine

çıkmasını bekliyoruz‘’ dedi. Ulusal bir çok markanın, bu-
güne dek fuar sayesinde satış noktalarını çoğaltarak bü-
yük zincir markalar halini aldığını vurgulayan Helvacıoğlu,
"Fuarın en önemli hedefi; Türkiye’den daha fazla markanın
dünya pazarına açılmasını sağlayarak uluslararası pazar-
larda temsil edilebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bu-
lunmaktır" diye belirtti. 

Fuara yabancılar damgasını vuracak
Aycan Helvacıoğlu, fuarın bu yıl da yurtdışından önemli
misafirlerinin olacağının altını çizerek şöyle devam etti:
"Fuara Ortadoğu’nun franchise konusunda lider kuruluşu
Francorp’un Başkanı Imad Charafeddine 20 kişilik bir heyet
ile katılacak ve kendisi 20’ye yakın önemli Ortadoğulu
markayı Türkiye piyasasına tanıştırmak, değerli iş birlikleri
kurmak için beraberinde getirecek. Bunlardan bazıları; Se-
dar Home, Oregano, Danube Home, Doculand, Cremolata,
Broccoli Pizza & Pasta, Circle Café, Sushi Counter, French
Bakery…Vs. Charafeddine fuarda, Ortadoğu'da yatırım
yapmak isteyen Türk Markaları ile görüşmeler yapacak. Ay-
rıca, vereceği seminerde önemli detayları girişimciler ile
paylaşacak. Bu gelişmelerin yanında ayrıca, Avrupa piya-
sasına hakim, uluslararası franchise olanakları konusunda
deneyimli İngiliz danışmanlık  firması ‘’How 2 Franchise“ın
franchise uzmanı Rod Hindmarsh fuarda seminer verecek.
Karadeniz Franchise Federasyonu başkan ve üyeleri de fu-
arda markalarla buluşacak.
Ziyaretiçilerimiz fuarla ilgili merak edilen her türlü bil-
giye www.bayimolurmusun.com.tr web sitesinden ula-
şılabilir.

Franchising alanında ülkemizin ilk ve tek fuarı Bayim Olur 
musun Franchising Fuarı 18-21 Eylül tarihleri arasında 
12. kez kapılarını açıyor. Türkiye'den ve dünya franchise 
sektöründen pek çok markanın katılımıyla gerçekleşecek olan
fuar, girişimciler için yeni iş fırsatları, markalar için 
yeni iş ortakları bulabilmek anlamına geliyor.

Aycan Helvacıoğlu
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü

www.bayimolurmusun.com..tr
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Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde muazzam bir değişim yaşanıyor. Toplumun sosyalleş-
me alışkanlıkları değişiyor. Artık dışarıda daha çok zaman geçiriyoruz. Bu durum do-
ğal olarak Türkiye’de yeme içme sektöründe büyük gelişmelere neden oluyor. Markalı

kafe, bistro, pastane ve restoranlar büyüme rekor-
ları kırıyor. Büyüme potansiyeli çok yüksek. Öte
yandan, franchising sisteminin lokomotifi olan
fast food her dönem cazibesini koruyor. Gelir dü-
zeyi yükseldikçe kişisel ve hediyelik ürünlere yö-
nelik harcama eğilimi artıyor. Kişisel aksesuar, he-
diyelik eşya, tasarımlı dekoratif ürünler, duvar süs-
leri, bijuteri, yarı kıymetli taşlar, gümüş takılar, bü-
yüklere oyuncaklar gibi ürün çeşitlerini bir arada
sunan mağazalar ilgi çekiyor. Kozmetikte adeta
yeni bir furya başladı. 
Perakende kozmetik pazarının öncü markaları
AVM’lerde ve alışveriş caddelerinde birbiri ardına
yeni mağazalar açıyor. Bu tarz mağazalar çok hızlı
bir şekilde artıyor; büyüyen pazara yeni oyuncular
giriyor. Pazardaki mevcut firmalar ise rekabette
öne geçebilmek için sürekli yeni mağaza açıyor.
Örneğin, Fransa menşeli Yves Rocher, 4 yılda 100
mağaza açtı. Şirket, önümüzdeki iki yılda 50 yeni
mağaza daha açmayı hedefliyor. Değişen yaşam
biçiminin günlük hayatımıza getireceği değişik-
likler sadece bunlarla sınırlı değil. Gelişen her ül-

kede olduğu gibi Türkiye’de de insanlar eskiden kendilerinin yaptıkları işleri dışarıdan hiz-
met olarak satın alacak. Yurtdışında markalı temizlikçi, boyacı, tamirci zincirleri var. Bu tarz
işler önümüzdeki dönemde Türkiye’de de popüler olabilir. Türkiye nüfusunun %29'unun
12 yaşın altında olması oyuncak pazardaki büyüme potansiyelinin ne denli yüksek oldu-
ğunu gösteriyor. Aynı şekilde çocuk tekstil ürünü satan mağazalara da her zaman ilgi var.
Gayrimenkul aracılığı da her zaman en kazançlı işlerden biri. Spor merkezlerinde ise ihtisas
dönemindeyiz. Kadınlara özel spor salonları, ofis çalışanlarına özel yoga programları, ha-
mileler, omurga problemi olanlara yönelik pilates merkezleri... 

Doğru lokasyon en önemli başarı kriteri
Doğru lokasyon en önemli başarı kriteri olarak görülüyor. Seçeceğiniz işin doğru yerde ol-
ması için çok titiz davranmalısınız. Eğer şirketlerden franchise alacaksanız çok iyi hesap ya-

pın. Sadece başlangıçta ödenecek paraların hesabını yapma-
yın. Bunun ötesinde, her ay cirodan vereceğiniz pay, ci-

ro beklentisi ve karlılık gibi önemli detaylar konu-
sunda dersinize çok iyi çalışın. 

Marka sahibi de elbette kendini korumak zorunda.
Franchising sözleşme şartlarının şube için sürdürüle-

bilirliği, hedef kitleye uygunluk ve marka imajına uy-
gunluk gibi konulara çok önem vermeleri gerekiyor.

İsim hakkı bedeli al-
tında alınan paralar-

dan ziyade her şu-
benin toplam işe
katkısı, katkı sağlar-
ken bütünlüğü boz-
muyor ve destekli-
yor olması son dere-
ce önemli. 

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

Girişimciler! 
Bu alanlara dikkat…

Dünyanın en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biri olan, Junior
Chamber International (Genç Li-

derler ve Girişimciler Derneği), 200 bini
aşkın üyesi ile dünyada 115 ülkede faali-
yet göstermektedir. 
Küreselleşen dünyada, evrenselliği be-
nimseyen ve dünya barışını destekleyen
bir oluşum olan JCI, üyelerinin liderlik va-
sıflarını geliştirerek yaşadıkları toplumda
pozitif değişime katkıda bulunmalarını
hedefliyor. 
JCI’ın faaliyette olduğu ülkelerin ulusal
şubeleri tarafından düzenlenerek Dünya
Kongresi’nde sonuçlanan ve Türkiye'de
son 20 yıldır JCI İstanbul Şubesi liderli-
ğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin 10 Ba-
şarılı Genci Ödülleri projesinin amacı,
başarılı gençlerimizi desteklemek ve
uluslararası platformda ülkemizi en iyi
şekilde tanıtmaktır. 10 farklı kategoride
gerçekleşecek projenin galası 17 Kasım
2014 gerçekleştirilecektir.

“İz Bırakan
10 Başarılı Genç”

JCI Türkiye
ve JCI İstanbul, 

Türkiye’nin 
10 başarılı gencini 

bulmak için 
TOYP projesini 
20. kez hayata 

geçiriyor.





Röportaj

14
Eylül 2014 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

İbrahim Tatlıses

Hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Biz Tatlıses Gıda olarak çiğ köfte ve lahmacun franchise-
ları veriyoruz. Ülkemiz için çiğ köftede 216, lahmacunda
5 franchiseımız ile hizmet veriyoruz. Türkiye pazarı için
çiğköfte franchise’ı olarak maximum 260, lahmacun
franchise’ı olarak 40 şube kotamız var. Kota belirleme-
mizin en büyük nedeni şubelerimizin kendileriyle reka-
bet etmelerini, ticari kaygılar yaşamalarını önlemek.
Yurtdışında ise 10 Almanya, 10 Hollanda olmak üzere
toplanda 20 franchise anlaşması yaptık. Yurtdışı taleple-
rimiz çok yüksek özellikle Almanya ve Hollanda ‘dan son-
ra gireceğimiz ülkelerin başında Fransa,Avustralya ve
yavru vatan Kıbrıs var. Yurtdışı yatırımlarımız artarak de-
vam edecek. Avrupa Tatlıses Çiğ Köfteyi çok sevdi, bizde
hizmetimizi farklı ülkelere taşımaya devam edeceğiz. 

Franchise bedelleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Tatlıses Çiğköfte için 5000 + KDV isim hak bedeli talep
ediyoruz, minimumda 30 metrekare araç ve yaya trafi-
ğinin yoğun olduğu lokasyonlardaki dükkânlar ile baş-
vuru yapılabiliyor. Tatlıses Lahmacun restoranları için
50.000 + KDV isim hak bedeli istiyoruz. Minimumda 150
metrekarelik dükkân talebimiz oluyor, lahmacun franc-
hiselarında da araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu lo-
kasyonlarda yer alınması öncelikli şartımız.

Yurtdışı hedefleriniz nelerdir?
Yurt dışı için Hollanda ve Almanya’ya master franchise-
larımızı verdik. Almanya’da 10, Hollanda’da 10 tane olmak
üzere toplam 20 franchise’ımız mevcut.Fransa’dan çok ta-
lep aldık bu nedenle pazara gireceğimiz 3. ülke Fransa
olacak. Arap ülkeleride başta Tatlıses markasına sonra-
sında ürüne yoğun talep gösteriyor ancak planlamamız-
da bu ülkelere girişi 2015 ‘in 2. yarısı olarak belirledik.

Tatlıses ailesine katılmak isteyen 
bir girişimci ne tür aşamalardan geçiyor?
Başvuruda bulunan tüm girişimcileri merkez binamızda
misafir edip görüşüyoruz. Bu görüşme aslında bir çeşit
mülakat oluyor, karşı tarafı tanımaya çalışıyoruz. Ani bir
kararla yatırım mı yapmak istiyor? Kendi işi olarak mı gö-
rüyor? Yatırımı ile birebir ilgilenecek mi? Markayı ne ka-
dar tanıyor? yatırımlarını sürdürmeye istekli mi? gibi so-
rulara cevap arıyoruz. Yatırımcı bizim için uygun ise dük-
kan bulunması ya da mevcut dükkanı varsa bunun üze-
rinden çalışmalarımız başlıyor,dükkan bulunduktan ve
onaylandıktan sonra sözleşmemizi imzalayarak iş ortak-
lığımız ve eğitim sürecimiz başlıyor ve bu ortaklık süre-
since de satış, pazarlama, sunum, servis, kalite vb. konu-
larda eğitimlerimiz devam ediyor. 

Elif Attepe

Gıda sek-
törünün
zor bir

sektör olduğunu
biliyoruz.  
Tatlıses çiğ
köftenin
başarısını bize
anlatır mısınız? 

Gıda sektörü insan sağlığına bire bir etki etmesi nedeniyle
oldukça riskli bir sektördür. Endüstriyel üretimde risk fak-
törleri artar. Kullanacağınız teknik ekipmandan hammad-
delere, paketlemeden nakliyeye kadar büyük bir titizlik
gerektirir. Biz Tatlıses Çiğ Köfte olarak üretimimizin tüm
aşamalarında bu anlayışla hareket ediyoruz. Ürünlerimiz
tarladan gelecek ham maddeden, son tüketiciye ulaşın-
caya kadar geniş bir denetim mekanizmasından geçiyor.
Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Tatlıses’in halka mal
olmuş bir isim olması da daha fazla titizlikle çalışmamızı
gerektiriyor. İbrahim Bey gıda konusunda çok hassas…
Kendi sofrasında yemeyeceği hiçbir şeyi üretmiyoruz. Bi-
zim için halk sağlığı, gıda güvenliği deyince akan sular du-
rur. Geleneksel lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıttığımızın
bilinciyle de üretim yapmak bizim kalite çıtamızı günden
güne yükselten bir olgu. Tüm bunların bilinciyle çalışan
bir ekip olunca başarıda beraberinde geliyor.

Tatlıses Gıda Genel Koord. Elif Attepe:

“Gıda güvenliği denince
akan sular durur”
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Kapak Konusu

Futbol ile başlayan bir
girişimcilik hikayesi…

S izi biraz tanıyabilir miyiz? 
Avusturya’dan 2005 senesinde Türkiye’ye geldim. Ga-
ziantep’te 3 yıl; Gaziantepspor’da çalıştım. Ve 3 sene

sonra Beşiktaş’a transfer oldum. Orada da  4 yıl çok güzel za-
manlar geçirdik. 
Charly Temmel  markasına sahip olma fikride bu dönemde
oluştu zaten. Türkiye’ye yakışacak güzel bir dondurma tadını
yaratmak istedik. Avusturya’dan Charly Temmel markasının

Türkiye master franchise haklarını alarak, markayı ül-
kemizdeki dondurma sever insanlarla tanıştırmaya
karar verdim. Hatta açılışını 2010 senesinde Beşik-
taş’ta oynarken gerçekleştirdim. Sporcu disiplini iş
hayatında da başarıyı getiriyor.

Yurtdışında birçok marka varken 
neden Charly Temmel?
1985 yılında kurulmuş ve Avusturya’nın açık ara en

iyi dondurmasına sahiptir, Charly Temmel.
Bu markadan dondurma almak için hiç

bıkmadan 15-20 dk sıra beklediğimi
biliyorum. Benim için lezzet çok
önemli. Ailemle Antalya’da tatildey-
ken dondurma yemek is-
tedik ve istediğimiz tadı
bulamayınca bu işe gir-
meye karar verdim.
Kafamda bu düşün-
celer varken birgün
Charly Temmel
bey ile tanıştık ve
gelişen samimiyeti-
miz sonrası 1-2 sene
içinde ilk dükkanı-

mızı açtık.

Yepyeni bir sektörde yepyeni bir 
girişimcilik düşünür müsünüz?
Şu anki enerjimi dondurma için kullanmak
istiyorum. Farklı bir girişim düşünmüyoruz.
Çünkü biz bu işi, insanlara gerçek dondur-
mayı yedirmeyi, onları mutlu etmeyi çok

sevdik. 

Sevdiğin bir işi yapıyorsan zaten başka bir işi düşünemez
insan.

Sektördeki hedefiniz nedir?
Dünya’da 50 adet şubesiyle Charly Temmel zinciri mevcut. İlk

şube hedefimiz Antalya idi. Fakat İstanbul’da açmak
kısmet oldu. Tabi ki tüm tatil bölgelerinde olmak is-
tiyoruz. İnsanların tatil keyfine, dondurmamız ile
keyif katmak istiyoruz.

Lokasyon kriterlerinizden bahsedelim
30-50 m2 dükkan olması şart.  Araç ve insan trafiğinin

yoğun olduğu caddeleri, öncelikle tercih ediyoruz. Yaşan-
tının, sosyal hayatın uzun süre devam ettiği lokasyonlarda

olmak istiyoruz.  Mesela ilk olarak İstiklal Cadde’sinde olma-
mızın sebebi de bu…

Dondurmayı nasıl muhafaza ediyor, 
hijyeni nasıl sağlıyorsunuz?
Taze meyveler kullanıyoruz, doğal ve katkısız olarak üretiyo-
ruz. Besin değerleri kaybolmasın diye sterilize etmiyor, pas-
torize ediyoruz. Ve raf ömrünü kısa tutarak 1. günün sonunda
mutlaka raftan kaldırıyoruz. Herkesin bir sloganı var; ‘’gün-
lük,taze’’… Bizde bu slogan tam anlamıyla gerçek! 2 gün son-
rası ürünü ben kendimde yemiyorum ki…

Nasıl girişimciler size başvurmalı?
Sektörü bilip bilmemesi hiç önemli değil. Hatta dondurma
sektöründe sıfır tecrübeye sahipte olabilir. Ama öğrenmek is-
temesi çok önemli bir detay. Yeterki o aşkla, zevkle gelsin ki
işini severek yapsın. Aşk olmayınca sonu güzel olmuyor maa-
lesef. Biz iş ortağından çok ailemize girecek birey arıyoruz.
Ürünümüz çok özel ve güzel; yeni girişimciler ve fikirler ile bu
ürünü daha da çok geliştirmek, tanıtmak ve büyütmek için gi-
rişimcileri Bayim olur musun Franchising Fuarı’na bekliyoruz. 

Pınar Erdağ, Erem Medya Grubu, Editör 

“1985 yılında kurulmuş ve Avusturya’nın
açık ara en iyi dondurmasına sahip Charly
Temmel markasının 2010 yılında Türkiye
master franchise haklarını satın alarak
dondurma severlerin beğenisine sundum.”
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Faruk Güllüoğlu hakkında
bilgi alabilir miyiz? Firmanı-
zın dünden bugüne başarıla-

rını neye bağlıyorsunuz?
1871’de başlayan baklavacılık serüvenimiz-
de, asırlık lezzeti daha fazla insana tattırma
gayesiyle yola çıktık. Baklavayı Güllüoğlu ai-
lesinin adıyla özdeşleştirdik. İlk başta Güllü-
oğlu aile markası çatısında ilk mağazamızı
açtık. Ancak daha sonra farklılaşmak, edindi-
ğimiz yeni bilgi ve tecrübeleri sektörümüze
aktarmak vekendi markamızla ilerlemek adı-
na 1993 yılından itibaren Faruk Güllüoğlu
markası ile yolumuza devam etme kararı al-
dık. İlk şubemizi Azerbaycan Bakü’de açtık-
tan sonra 1994’de Türkiye’de ilk Bakırköy’de
açtığımız şubeyle şubeleşmeye başladık.
Sonraki yıllarda istikrarlı şekilde büyümeye
devam ettik ve etmekteyiz. Merkezinde “en
kaliteli hammadde ve en iyi hizmet” anlayışı-
nın yer aldığı 143 yıllık bir geleneği sürdürü-
yoruz. Başarımızın en önemli kaynağı budur. 

Seri üretimde aynı tadı yakala-
mayı nasıl başarıyorsunuz?
Yüzyılı aşkındır süre gelen usta çırak gelene-
ğini asla bozmuyoruz. Faruk Güllüoğlu ola-
rak her zaman birinci kalitede hammadde
kullanarak başta baklava olmak üzere tüm
ürünlerimizin imalatını gerçekleştiriyoruz.
Yüzde 80’lere varan el üretimimizle merkezi
ve taze üretim stratejisini benimsiyoruz. Ken-
dimizi adeta büyük bir mirasın bekçisi gibi
hissediyor, imalat ve servis standartlarımız-
dan hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Piyasa fi-
yatlarının oluşumdaki tüm manipülasyonla-

ra rağmen alım stratejimizin merkezinde her
zaman en iyi kalite hammaddeyi başta fıstık
olmak üzere satın almak yer alıyor. Özellikle
tatlı sektöründe ürünlerin ömürlerini uzat-
mak, çekici görüntü ve renk vermek için ya-
pay gıdalar veya renklendirici boyalar ile bir
takım katkı malzemeleri kullanıldığı hep biz-
lerin kulağına geliyor veya gözümüze çarpı-
yor. Yüzde yüz Türk mirası olan ve bunca zah-
met ile üretilen ve bize has el emeği ile yapı-
lan ürünlerimizin gelecekte de var olması
için tüketicilerimizden ricamız asla bu tip ka-
mu sağlığını tehdit eden yerlerden alışveriş
yapmamaları ve özellikle güvendikleri mar-
kalardan gıda alışverişlerini yapmalarıdır.

Ne kadar süredir Franchising 
veriyorsunuz? Franchising 
modeliniz nasıl işliyor? 
Öncelikleriniz neler?
2012 yılı sonunda başladığımız Franchising
hamlemize bu yıl hız verdik. Şuan itibariyle
yurt içinde 43’ı franchise olmak üzere top-
lamda 52 mağaza, yurtdışında ise 3 mağaza
ile hizmet vererek büyümemizi sürdürüyo-
ruz. İstanbul’daki üretim tesisimizin yanı sıra
bizim için her biri ayrı değere sahip şu 3 ko-
numda da üretimimiz mevcut; Antalya, Es-
tonya ve Bakü. 2014 baklavanın yanı sıra el
yapımı çikolata, lokum, ezme gibi birbirin-
den özel ürünlerimizle tatlı sektörüne dam-
gamızı vurduğumuz bir yıl olarak sürüyor.
Franchising ile büyüme ‘Superbrands’ unva-
nına sahip Faruk Güllüoğlu markasının en
sıcak konusu. Elbette büyümede merkez üs-
sümüz İstanbul ve şubelerimizin tamamına

yakını İstanbul’da yer alıyor. Şerbetli tatlılar
günlük olarak üretilen ve hassas sevk edil-
mesi gereken ürünler. Bu nedenle tek mer-
kezden günlük sevkiyatla ulaşabileceğimiz
yerler bizim için özellikle franchise konusun-
da fiziki sınırları oluşturuyor. Bu yüzden ilk
önceliğimiz İstanbul’da büyümek ve 2014
yılının 2’inci yarısı itibari ile İstanbul çevre il-
lerinde bu büyümeyi devam ettirmek. Ayrı-
ca Antalya’ da bir ara üretim tesisimiz ve 1
pilot şubemiz mevcut. Akdeniz bölgesinde
2015 yılı sonuna kadar 3 tanesi merkez An-
talya’da yer almak üzere taze ürünlerimizi
götürebileceğimiz bir çemberde toplam 10
mağazayla hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Şu-
an inşaatları devam eden projelerimiz ile
Çok yakında Antalya’da mağaza sayımızı 3’e
yükselteceğiz. Antalya yapılanmamızın ar-
dından İç Anadolu ve Ege bölgelerine de
franchising kanalı ile gitmek için adımlar
atacağız. Bu bölgelerden ciddi franchise
başvurusu alıyoruz. Buralara kaliteli hizmet
götürmek için çalışmalarımızı yapıyoruz
2015 2. yarısında bu bölgelerde bir yapılan-
ma içerisinde olmayı planlıyoruz.Yurtdışı
hedeflerimizden bahsedecek olursak önce-
likle faaliyet gösterdiğimiz Azerbaycan’da
operasyonumuzu geliştirmeyi sonrasında
ise Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen talepleri
değerlendirerek yolumuza Master Franchi-
sing ile devam etmeyi planlıyoruz. 

Franchise sisteminin girişimciler
açısından avantajları nelerdir? 
50 m2 ila bin m2 arası değişen mağaza kon-
septlerimiz bulunmakta. Her ne kadar bu
fark yatırım maliyetlerimizi ciddi yönde et-
kilese defranchise yatırımının minimum
400 bin TL’den başladığını ifade edebiliriz.
Bu anahtar teslim dediğimiz modelin yatı-
rım maliyetidir. Franchise adaylarımıza al-
ternatif bir yatırım olanağı da sunuyoruz. İki
ayrı markamız var, Faruk Güllüoğlu Gele-
neksel ve Faruk Güllüoğlu İstanbul. Faruk
Güllüoğlu çatısı altında tam 550 kalem ürün
ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz. En

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü;

“Markayı sahiplenecek
yatırımcılara kapımız açık”

1871’de başlayan baklavacılık
serüveninde 5. nesil olarak yolumuza 

Faruk Güllüoğlu markası ile devam ediyoruz. 
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1960 yılında Ankara’da kurulan Hoffman Kuru Temizleme
yarım asırlık deneyimiyle kuru temizleme sektörünün
öncü kuruluşlarından olmuştur. Kurulduğu günden beri

hızlı bir büyüme grafiğine sahip Hoffman Kuru Temizleme, An-
kara’da 6 farklı noktada, eğitimli personeli ile son teknolojik
gelişmeleri her zaman yakından takip ederek, hızlı, etkin ve
garantili hizmet sunmaktadır.
Girişimci ruha sahip, idealleri olan, uzun süreli çalışma irade-
sini taşıyan takım arkadaşları ile Hoffman kalitesini tüm Tür-
kiye ile buluşturmayı amaçlayan markanın öncelikli hedefi
Türkiye… Şehir bazında ise İstanbul, İzmir, Antalya, Adana,
Samsun, Konya, Trabzon, Bursa, Mersin illeri öncelikli gelmek-
tedir.

Franchising sistemiyle Hoffman Kuru Temizleme ailesine katıl-
mak isteyen yatırımcılara, açılacak mekan için öncelikle fizibi-
lite çalışması yapılıyor ve mekan seçimi sonrasında mimari
projelendirme gerçekleştiriliyor. 

Personel eğitimini önemsiyoruz…
Anlaşma sağlanan yatırımcı ile sözleşme imzalanma sürecini
takiben mekan dekorasyonuna geçiliyor. Ekipmanlar ve lo-
jistik malzemeler temin edilerek, personele eğitim veriliyor.
Ortalama 1,5 ay sonunda hazırlıklar sonucunda şube hizme -
 te giriyor.
Hoffman, kuru temizleme kalitesini müşterisiyle buluşturacak,
premium marka olma ayrıcalığını yaşamak isteyen ve beraber
büyüyeceği girişimcileri bekliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü;

“Markayı sahiplenecek
yatırımcılara kapımız açık”

geleneksel ürünümüz bakla-
vadan Türkiye’nin vazgeçil-
mez tatlarından olan lokum,
helva, reçel ve böreğe kadar her
türlü damak tadına hitap eden ürün
gamımız mevcut. Ayrıca pasta, ezme, çi-
kolata gibi özel uzmanlık gerektiren birçok ürü-
nü yetişmiş ustalarımızın emeğiyle müşterilerimize sunuyoruz. Elbette
markamıza yatırım yapanlara belli cirolarda hatırı sayılır bir kar marjı
da vadediyoruz. Yatırımcıların birbirinden çok farklı iş kollarında faaliyet
göstermemesi ve Faruk Güllüoğlu mağazacılığına salt bir yatırım aracı
gözüyle bakmaması en büyük beklentimiz. Elini taşın altına sokacak
kadar markayı sahiplenmeleri başvurularda adayları bir adım öne ge-
çirecek unsurların başında yer alıyor. Bu geleneği devam ettirecek ve
sahiplenecek profildeki adayları kapımızı çalabilirler. Adaylar franchise
başvurularını franchise@gulluoglu.com.tr adresine yapabilirler.

Faruk Güllüoğlu’nun Türkiye’deki ve dünyadaki 
gelecek hedefleri nelerdir? 
1871’de başlayan baklavacılık serüveninde 5. nesil olarak yolumuza Fa-
ruk Güllüoğlu markası ile devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de
yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Hem franchiselar hem de
kendi işletmelerimiz ile yurtiçi ve ihracat pazarlarındaki pazar payımızı
artırarak, 2013 yılında 2012’ye göre %55’lik bir büyüme gerçekleştirdik.
2014 yılı sonuna kadar franchise mağaza şubemizi 60 adede, toplam
şube sayımızı ise 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Büyümenin yanısıra ürün
gamımıza yepyeni tatlı, baklava ve patisserie ürünleri katarak sektörü-
müzde fark yaratmayı da sürdürüyor olacağız. Geçen yıl 1’i baklava ol-
mak üzere 53 yeni ürün çıkardık. 10’dan fazla patisserie ürünümüzünde
geliştirme yaptık. Bu yıl 2 yeni ürün çıkardık ve geliştirme çalışmaları-
mız da devam ediyor. Pasta grubumuzda yenileme yapmaktayız. Hem
kendimizi geliştiriyor hem pazarı büyütüyor hem de bu minvalde ci-
rosal ve üretimsel olarak büyümeyi hedefliyoruz. Geçen yıl bin 200 ton
yani bir milyon 200 bin kg’lık baklava satış gerçekleştirirken bu yılki
hedefimiz 2 milyon kg’lık bir satış performansı. Bunun yanı sıra yüzde
50’ye varan bir oranda satış grafiğimizi artırmayı ve 2014 yılını 100 mil-
yon TL’yi aşan bir ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. Bütün bunları yap-
mak için yurtiçi şube sayımızı artırmanın yanı sıra ihracatımızıda artır-
mak ana hedeflerimizden. Elbette yurtdışı franchise başvurularınıda
büyük titizlikle inceliyoruz.

Yarım asırlık marka
girişimcisiyle buluşuyor

Hoffman Kuru Temizleme, 
kalitesini müşterilerle buluşturacak, 

premium marka olma ayrıcalığını 
yaşamak isteyen ve markayı 

beraber büyüyeceği 
girişimcileri bekliyor.



Artık dışarıda daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu yeni dönemde kafe ve pastanelerimize ilgi
çok fazla. Kafe ve pastaneler insanlar için yeme içmenin yanı sıra sosyalleşme ortamlarına

da dönüştü. Konforlu ve sıcak bir ortam sunulan içecekler, birbirinden lezzetli yiye-
cekler, sohbet etme, kitap-gazete okuma, bilgisayarını alıp kafe zincirlerinin kab-
losuz internet hizmetinden yararlananlar… Evet, Türkiye’de kafe konsepti geç

yerleşti ama hızla gelişiyor. Pazar aslında dünyaca ünlü yabancı menşeli zincir-
lerin öncülüğünde oluştu. 1999 yılında Türkiye’ye giren Gloria Jean’s Coffees

sayesinde insanlarımız bu tarz mekanlarla tanıştı. Ardından ABD’li
Starbucks ve Finlandiyalı Robert's Coffee pazara girdi. Sonra diğer

markalar. Bunlara yerli markalarda katıldı. 
Diğer yandan geçmişin semt pastaneleri de yenilendi. Modernleşen

pastanelerimiz kalite, hijyen ve konforu ön plana çıkararak oldukça ilgi gör-
meyi başardılar. Sıradan bir pastane konseptinin dışına çıkan bu tarz işlet-
meler kafe ve restoran konseptini bir araya getirdiler. Bu mekanlarda artık

kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri var. Şık dekorasyonları ve son derece kon-
forlu oturma mekanlarıyla müşterilerin beğenisini kazandılar. 

Evet, hızlı büyüyen pazarda rekabet giderek artıyor. Şirketlerde  bu rekabetten kazançlı çıkma pe-
şindeler. Rekabette avantajın önemli bir koşulu da mümkün olduğunca daha çok noktada müşte-
riye ulaşabilmek. Bu doğrultuda markalar sürekli yeni şubeler açıyorlar. Artan talebe yetişmeye ça-
lışan şirketler hızla yeni şubeler açıyor.

1995’de kurulan Paşafırını,
Sarıyer-Zekeriyaköy-Mas-

lak-Yeniköy-Tarabya - Kağıthane
- Marmara Forum - Zeytinburnu
- Beylikdüzü West Marina - Üm-
raniye Carrefoursa olmak üzere
10 şubeye sahiptir. Hedefi, İs-
tanbul ve çevre  illerde 100 şu-
beye ulaşmaktır. Franchise be-
deli,  30.000 $ + KDV olup, yaya
ve araç geçişinin yoğun olduğu
cadde dükkanları ve AVM‘lerin
bahçeli oturum alanları tercih
edilmektedir.
Firma Notu: Türkiye’de fırın &
cafe konseptinin farklı ve yeni
bir döneme girmesine öncülük
eden Paşafırını uygun franchi-
sing koşulları ile birlikte her ko-
nuda son derece kapsamlı des-
tek hizmeti sunuyor. Bilgi ve da-
nışma hizmeti, pazarlama des-
teği, mal ve hizmet standardının
sağlanması, ekipman ve ürünle-
rin sürekli güncellenmesi ve açı-
lışta ikramlık desteği sağlıyor.
Tel: 0850 480 72 72
www.pasafirini.com.tr
info@pasafirini.com.tr

Geleceği çok
parlak bir pazar…

?Yatırım Anahtarı
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Firmanın Türkiye geneli 9 adet şubesi
bulunmaktadır. Yurtiçi hedefi, 2014

yılı 13 nokta; 2015 yılı total hedefi ise 30
noktadır. Franchising bedeli iç mekanlar

için 60 bin TL, dış mekanlar için 65 bin TL’dir.
Lokasyon tercihleri, öncelikli olarak üniversite

kampüsleri, avm ler ve yoğun iş merkezlerinin
olduğu bölgelerdir.

Tel: 0224 222 44 11 / 0549 696 99 69
www.cafepoint.com.tr,  info@cafepoint.com.tr 



Firma 2014 yılında kurulmuştur. Ataköy -Başakşehir - Beylikdüzü -
Ataşehir - Antakya - Kahramanmaraş - Ankara - Fethiye olmak 8 adet

şubesi bulunmaktadır. Markanın yurt içi hedefi, A+ ve C segmenti böl-
geleri ve aralarında olan noktalardır. Yurt dışı hedefleri ise, başta yakın
Avrupa ve Ortadoğu’dur. Bu bölgeler

için görüşmeler devam etmekte olup,
2014 son çeyreğinde imzaya dökülecektir. Roseva

Franchise Giriş Bedeli 10.000 TL + KDV’dir.  Roseva ailesine katılmak
için, min 4 mt cephe, min 40 m2 iç alan, opsiyonel 10 m2 dış alan
(min), belirlenen ciro nun max % 10 kira (stopaj dahil) şartlarında,
depo alanı olabilecek, nem ve sıcaklık koşulları düzeltilebilecek du-
rumda olan, insan trafiğinin yada ulaşımının zor olmadığı lokasyon-
lar tercih edilmelidir.
Firma Notu: ''Hep aklımda'' dediğiniz  kendi işinizi kurmak 'Roseva
Çikolata' ile mümkün. Küçük sermaye ile büyük işler kurmak  'Roseva'
çatısı altında sizileri bekliyor.

Tel: 0850 800 76 73
www.rosevacikolata.com, nigar.ersos@rosevacikolata.com

2009 yılında kurulan Kahve Durağı, 7 bölgede 54 şubeye ulaşmıştır. Yurtiçi Hedefi, iki yıl içeri-
sinde yurdumuzun 7 bölgesi dahil olmak üzere, doğru noktalarda100 şubeye ulaşmak. Yurtdışı

çalışmaları olarak, Moskova, Bakü, Katar, Kazan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollan-
da’da anlaşmalar yapılmıştır. Yurtiçinde ki başarıyı yurtdışına taşımak başlıca he-

deftir. Franchise bedeli,  $25.000 (yurtiçi) , royalty Fee: %3’tür. Uygun lokasyon-
lar, marka tarafınca gerekli fizibiliteler sonucunda belirlenmektedir. Özellikle
hedef lokasyon kriterleri arasında müşteri potansiyeli yüksek, insan sirkülas-

yonunun yoğunluklu olduğu, üniversite, hastane, banka, alışveriş merkezleri
vs. bulunmaktadır.

Firma Notu: Yatırımcılarına sağladığı karlı, güvenilir, kaliteli ve seçkin yapısı ile
Uluslararası alanda kabul görmüş standartlar ile sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemi ile
Kahve Durağı, zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli kendini geliştiren bir
politika izlemektedir.  

Tel:  444 3 975 
www.kahveduragi.com.tr, info@kahveduragi.com  

Yatırım Anahtarı
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1993 yılında kurulan Faruk Güllüoğlu, İstanbul ve Antalya’da toplam 54 mağazaya, yurt dışında
da 3 mağazayla birlikte toplam 57 mağazaya sahiptir. Yurtiçi hedefi,  yıl sonunda 70 mağazaya

ulaşmak olan marka,  2015 yılında İç Anadolu bölgesine açılmayı ve böylece
Türkiye’de 3 ana bölgede üretim tesisi ile çevre illerinde büyümeyi he-
defliyor.
Yurtdışı mağazacılık planları ise, öncelikle halen faaliyet gösterdiği Azer-
baycan’da operasyonlarını geliştirmek, sonrasında ise Avrupa ve Orta-

doğu’dan gelen talepleri değerlendirerek yollarına “Master Franchising”
ile devam etmek. Franchise bedeli  50.000 $’dir. Lokasyon kriterleri, yaya ve

taşıt trafiğinin olduğu ana arterler, 400  - 1.000 m2 arasında tercihen tek katlı veya 2 katlı Or-
talama 150 kişi oturma kapasitesine sahip Otoparkı mevcut ve / veya park kolaylığı bulunan
bahçe ve / veya terası bulunan yerler…

Firma notu : 57 mağazası ile hizmet vermeye ve büyümeye devam eden markamızla bu-
gün 25 ülkeye %20’si baklava olmak üzere toplam 350 ton ürün ihraç etmekteyiz. İhracat

yaptığımız yerlerin başında Amerika, Avrupa, Balkanlar, Uzakdoğu ülkeleri ve Rusya gelmek-
tedir. İhracat yaptığımız ülkeler arasında en büyük pay Avrupa ülkelerinde olsa da Rusya, Çin ve Güney Kore

gibi pazarlarda da ihracatta önemli bir noktadayız. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığı olarak ihracatta 2013 yılını yaklaşık 3.5
milyon TL’lik satış başarısı ile kapattık. 2014 yılında ise ihracat ciromuzda %20’lik bir artışla 4 milyon TL’yi geçebilmeyi hedefliyoruz.
Tel: 212 451 48 00 -08  - www.farukgulluoglu.com.tr
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2007 yılında kurulan marka Türkiye geneli 21 şubeye sahiptir. Yurtiçi he-
defi 2015 yılı ilk çeyreği 50 şube, yurtdışı hedefi ise, 2015 yılı ilk çeyre-

ğine kadar 3 şubedir. Franchise bedeli 20.000$ olan markanın lokasyon
kriteri, ana cadde üstü yerler ve Avmlerdir. 

Firma Notu: Sektörde kaliteli hizmet, başarı ve yüksek kazanç için
Jimmy Joker Ailesinde bizlerle büyümeye ve kazanmaya tüm yatırımcı-
ları bekliyoruz.
Tel: 216 550 33 50
www.jimmyjoker.com, info@jimmyjoker.com

Firma 1949 yılında kurulmuş, Türkiye çapında 25 Şubeye
ulaşmıştır. Markanın yurtiçi hedefi 2015 yılı sonuna kadar

50 şubeye ulaşmak. İleriye dönük hedefleri arasında ise yurt-
dışında bayileşmek bulunuyor.Franchise bedeli  50.000 US$’dır.
Lokasyon kriteri olarak olmazsa olmazı en az 100 m2 ve bah-
çeli alanlar olmasıdır.
Firma Notu:  Kocatepe Kahve Evi olarak Türk kahve ve kültü-
rünü yaymak ve güvenli, rahat mekanlar ile misafirlerimize ke-
yifli anlar yaşatma istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin her yeri-
ne bayiiler vasıtası ile ulaşmak istiyoruz.
Tel: 0312 424 14 54
www.kocatepekahveevi.com.tr 
info@kocatepekahveevi.com.tr 

Bayramefendi Osmanlı Kahve-
cisi 2009 yılında AR-GE ve alt

yapı çalışmalarına başlamış olup
2011 yılında ilk şubesini Antalya merkezde
açmıştır. Yeni açılacak olan şubeler ile birlikte 23 şube
olacaktır. Yurtiçi Hedefi: Türkiye’de bulunan tüm illerin lokasyon seçi-
mi yapılarak şube sayılarının artırılması… Yurtdışı Hedefleri ise, Orta As-
ya, Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri’nde doğru  lokasyon seçimi yapılarak
uygun yerlerde şube sayılarının artırılmasıdır. Franchise bedeli 30.000 $
olup lokasyon kriterleri Minimum 180 m2 bahçeli, merkezi lokasyonlarda

olan ana arteller üzerinde uygun
dükkânlardır.
Firma Notu: Bayramefendi Os-
manlı Kahvecisi olarak firmamızda,
en doğru lokasyonda profesyonel
bir ekip tarafından çalışmalar yapı-
lıp mekân konsepti oluşturularak
inşa faaliyetlerine başlanır. Ürün
kalitesinin her zaman en üst sevi-
yede kalabilmesi ve ürün çeşitlili-
ğini arttırabilmek adına AR-GE eki-
bi yoğun bir şekilde çalışmalarına
devam etmektedir ve tüm ürünle-
rini özel ambalajlarında tüm şube-
lere satışa sunmaktadır.
Tel : 0 242 351 19 19  
www.osmanlikahvecisi.com

Kahve Kutusu, 2013 yılında Denizli’de kurulmuştur. Ege bölge-
sinde 3 şubeye sahip olup, yurtiçi hedefi Tüm Türkiye’ye yayılmaktır. Markanın

şuan için yurtdışı hedefi bulunmamaktadır. Franchise bedeli 90.000TL’dir. Öncelikli
hedef, Avm’lerde yer almaktır.
Firma notu : 2013 yılında Denizli’de doğan Kahve Kutusu, kaliteli hizmet ve kaliteli
kahveyi misafirlerine, kendilerini iyi hissedecekleri ve keylife tüketecekleri ortamda su-
narak sektörde en beğenilen ve tercih edilen marka olmayı hedef edinmiştir. Kahve Kutusu,
franchising sistemiyle yoluna devam edecek olup kısa süre içerisinde tüm Türkiye’de siz misafir-
lerimize hizmet edecek ulusal bir boyut kazanacaktır.
Tel: 0532 748 18 55 , www.kahvekutusu.com.tr / info@kahvekutusu.com.tr



Kahve Dükkanı 2010 yılında ku-
rulmuştur. Türkiye geneli 65

şubeye sahiptir. Yurtiçi hedefi,
Türkiye’de aktif tüm avmlerde ve tüm il-
lerde cadde mağazalarıyla yer almak. Yurtdışı he-
defi, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada uygun fiyat

politikasıyla tüm kahve tut-
kunlarına ulaşmak. Franchi-
se bedeli, 60.000 TL +
KDV’dir. Lokasyon kriteri
ise, avm terasları, avm ana
kapılarına yakın olan stand
alanlarıdır.
Firma notu: Bazen küçük
bir fikir büyük kazançlar
doğurabilir.
Tel: 0224 246 35 12
www.kahvedukkani.com.tr
info@kahvedukkani.com.tr
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Testa Rossa Caffe, 1994 yılında kurulmuştur. Şube sayısı
58’dir. Yurtiçi Hedefleri, ilk 5 yılda Türkiye’deki tüm il ve

büyük ilçeleri Testa Rossa Caffe ile tanıştırmak… Yurtdışı
Hedefi ise, birçok ülkede Testa Rossa Caffe markasını gö-
rebilmek. Franchise bedeli,  Piccolo (kiosk) 6.000 Euro,  Espresso
12.000 Euro, Coffe shop: 18.000 Euro…  Testa Rossa Caffe marka kriterlerine
uygun olan lokasyonlar, Avm ler, hareketli caddeler, üniversite kampüsler,
metro ve tren istasyonları, oteller, tatil köyleri, turizm merkezleri. Açık alan-
lı ve geniş cepheli olmalıdır.

Firma Notu : 1904’den beri üç nesil kahve tecrübesi olan İtalyan kahve markası Testa
Rossa Caffe şimdi de Türkiye’de. Menüsünden dekorasyonuna, ürün kalitesinden verilen hizmete ka-

dar tamamen hayalleri yakalayan bir anlayışın ürünü olan Testa Rossa Caffe, yüksek kar oranıyla girişimciliğin getirdiği
riskleri azaltıp ,kendi işini kurmak ve kurumsal bir markanın halkası olmak isteyen siz girişimcileri bekliyor.
Tel : 0224 261 09 99
www.testarossacaffeturkiye.com, info@testarossacaffeturkiye.com

Gönül Kahvesi 2002 yılında kurulmuştur. 63 şubesi ile ülkemizin 7 bölgesinde 33
ilde şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Bosna- Hersek Saraybosna’da 1 şube ile yurt

dışında hizmet vermektedir. 
Markanın Yurtiçi Hedefi, Türkiye'de bulunmadığı tüm illerde şube açmak. Şuan ye-

ni şube oluşumları için bir çok görüşme ve yeni şube şantiyeleri hızla devam et-
mektedir.  Yurtdışı hedefleri ise, Dünya'lı bir marka olmak… Saraybosna dışında Kör-

fez Arab Ülkeri, Avupa, Amerika gibi bir çok bölgeden yatırımcı proje çalışmalar devam
ediyor. Buna ek olarak ülkemizde bulunmadıkları tüm illerde şube açmak konusunda çalış-

malar sürmektedir. Marka, Türkiye'de ve dünya 'da Türk Kahvesi'nin hak et-
tiği değeri kazandırmayı hedefliyor. Franchise Giriş Bedeli 30.000 Euro
+KDV’dir. 100 m2 açık-100 m2 kapalı alan için ortalama inşai, mimari, maki-
ne-ekipman ve dekorasyon maliyeti 280.000 ila 310.000 +Kdv gibi şekillen-
mektedir. Gönül Kahvesi için geniş bahçesi bulunan mağaza lokasyonları
önemli bir kriterdir.
Firma Notu : Gönül Kahvesi sistemi sadelik ve verimlik üzerine kurulu yük-
sek karlılık sağlayan bir sistemdir. İşinin başında olabilecek yatırımcı adayları
Gönül Kahvesi Franchise sistemi ile uzun yıllar yüksek karlılık sağlayabilecek
Gönül Kahvesi şubesi sahibi olabilirler.
Tel: 0216 688 81 11    www.gonulkahvesi.com.tr
franchise@gonulkahvesi.com.tr

Kahve Diyarı, 2005 yılında ku-
rulmuştur. Tüm Türkiye’de

132 şubesi bulunuyor. Yurtiçi Hedefi,
Türkiye genelinde mevcut olan bayi ağlarının

daha da genişlemesidir. Yurtdışı hedefi, ilk etapta tüm
Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetlerde mağazalar açmak.

Franchise bedeli, yatırım maliyetleri ve proje üzerinden belirlenmek-
tedir. Lokasyon krite-
ri, yaya ve taşıt trafi-
ğinin yoğun olduğu
bölgelerdir. Mutlaka
giriş katı olmalı, bah-
çe alanı muhakkak
olmalı ve ön cephe
minimum 8 mt. ol-
malıdır.
Tel: 0232 265 01 21
www.kahvediyari.org
info@kahvediyari.org



İlk çiğ köfte makinesi, ilk şube, ilk fabrika, ilk reklam ya-
tırımı ve ilk dış yatırım gibi imza attığı birçok ilkle etsiz
çiğköfte sektörüne öncülük eden OSES, yurt içi ve yurt

dışı bayileriyle Türkiye ve dünyada hem bu lezzeti daha
fazla kişiye ulaştırıyor hem de yeni bir iş alanı oluşturuyor.
Türkiye’de İstanbul ve Adana’da, yurt dışında ise Alman-
ya’nın Stuttgart ve Sindelfingen kentlerinde ve Çin’de fab-
rikalar kuran OSES, verdiği franchise’larla da sektöre öncü-
lük ediyor. 

Sadece 15 bin TL ile kendi 
işinizin patronu olun!
Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiren OSES, şube-
leşmeye büyük önem veriyor. OSES, Türkiye’nin en fazla
bayisi olan çiğ köfte üreticisi olmasının yanı sıra geçtiğimiz

yıl Ekonomist Dergisi ta-
rafından belirlenen Türki-
ye’nin en büyük 100
franchise şirketi arasında
4. sırada yerini aldı. OSES
Yönetim Kurulu Osman
Yaşar franchising siste-
miyle ilgili olarak şunları
belirtiyor: “OSES, kendi
işini kurmak isteyenlere
ismini herhangi bir franc-
hising bedeli almadan
veriyor. Sadece kurumsal
dekorasyonumuzu yap-
tıktan sonra iş birliğimiz

Sektörden
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başlıyor. Ödenmesi gereken tek bedel ise işletme dekoras-
yonumuzda kullanılacak olan 15 bin TL’lik tutar. Böylece
kendi işinizin patronu oluyor ve çiğ köfte sektöründe sü-
rekli büyüp gelişen, öncü bir işletmenin parçası oluyorsu-
nuz. Tüm süreç boyunca, bayilerimize her konuda destek
olmayı sürdürüyoruz. İşletme dekorasyonu ve açılış kam-
panyasında ilgili kişileri yönlendiriyor, personel eğitimi
sağlıyor ve açılışta ücretsiz ürün teminatı yapıyoruz. Franc-
hise verirken dikkat ettiğimiz unsurların başında lokasyon
ve kişinin işini sahiplenerek bizimle bu yolda yürüyeceğine
inanmamız geliyor.”  dedi.

Dünya markası çiğ köfte
Türkiye’de hızla büyüyen bir franchise markası olan OSES,
dünya markası olma yolunda da hızla ilerliyor. OSES Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Yaşar gelecek planlarını şöyle
açıklıyor: “Çiğ köfteyi sıra geceleri ve özel davetler için ha-
zırlanan bir ürün olmaktan çıkartıp, kolay ulaşılır ve herke-
sin damak tadına uygun hale getirerek fast food zincirleri-
nin bir parçası haline getirdik. Almanya’da 1 şube ve 11 ba-
yimiz, Çin’de 1 şube ve 2 bayimiz var. Bayilerimizin dışında,
ayrıca Türk ve Uygur restoranlarına da ürün temin ediyo-
ruz. Önümüzdeki dönem planlarımız arasında Suudi Ara-
bistan ve Türk Cumhuriyetleri’ne yapacağımız yatırımlar
var. Amacımız, çiğ köfteyi dünya markası yapmak.”  dedi. 
OSES, Frankfurt Almanya’da düzenlenen Avrupa Kalite Zir-
vesi’nde (Europen Quality Summit) 2013 Avrupa Kalite
Ödülü’ne layık görülerek, sektöre kattığı ilklere bir yenisini
daha eklerken, dünya markası olma hedefine de bir adım
daha yaklaşmış oldu.

Gıda sektöründe en hızlı büyüyen
franchise markası

Türkiye’de 55 ilde 600 şubesi,
yurt dışında da Çin ve 

Almanya’da kurduğu fabrika 
ve bayilerle sektöre öncülük
eden OSES, Türkiye’nin en 
büyük 4. franchise şirketi 

olmayı başardı. 
Geçtiğimiz yıl 195 şube ile 

hızlı büyüme gerçekleştiren
OSES’in yeni hedefi; 
Suudi Arabistan ve 

Türk Cumhuriyetleri’ne
yatırım yaparak etsiz 

çiğ köfteyi dünyaya tanıtmak.

Osman YAŞAR
OSES Grup Yön. Krl. Bşk.
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Kervan Gıda,
‘Bayim olur musun’ Fuarı’nda

girişimci ve yatırımcılarla
buluşacak

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi ve ihracat-
çısı olan Kervan Gıda, 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde,
12’nci kez düzenlenecek olan 12. Bayim Olur musun?

Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılıyor. CNR Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda Kervan Gıda, girişimci ve
yatırımcılarla buluşacak. İlgi çekici ve eğlenceli standıyla tüm
dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Kervan Gıda, fuar bo-
yunca 2’nci salonda yer alacak.

Kervan Gıda kimdir?
Türkiye’nin en önde gelen şekerleme üretici ve ihracatçılarından
biri olan Kervan Gıda A.Ş. ileri üretim teknolojileriyle donatıl-
mış 35.000 metrekareye ulaşan fabrikası ve günlük 80 ton’luk
üretim kapasitesiyle IFS, ISO 9001, BRC, AIB ve TURQUALITY
sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Şekerli ve şekersiz sakızlar,
çeşitli jelly ve licorice yumuşak şekerler üreten Kervan Gıda,
BEBETO, BingBong ve COSBY markaları ile ürünlerinin Dün-
ya’da 80 ülkede satışını gerçekleştirmeyi başarmıştır. 

Bebeto Eğlence Adaları nerelerde?
Kervan Gıda’nın perakende satış kanalı olarak 2007 yılında fa-
liyete başlayan Bebeto Eğlence Adaları, yumuşak şeker ürün-
leriyle Suudi Arabistan, İspanya, Sırbistan, Rusya, Irak, Filistin,
Azerbaycan ve Kosova gibi yurt dışı ülkelerde 57, yurt içinde de
17 olmak üzere toplam 74 satış noktasına ulaşmıştır. Firmanın
temel felsefesi “en iyi kalite ve maksimum müşteri memnu-
niyeti” anlayışı ile,  konumunu ulusal ve uluslararası pazarlarda
sürekli güçlendirmektir. 

Bebeto Eğlence Adası Yatırım Koşulları
Franchise Giriş Bedeli : Yok

Ortalama İşletme Sermayesi: 20.000 TL 
Reklam Payı Katılımı: Yok 

Sürekli Franchise Ödemesi: Yok
Web : www.kervangida.com
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Türkiye ile birlikte
Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 

yayılmayı hedefleyen JUSTE, düşük 
yatırım bütçesi ile yatırımcısına 

girişimci olmanın hazzını 
tattırmayı hedefliyor. 

Girişimciler
için 
zamanı!

1993’den bu yana faaliyet gösteren Tug Groupe bünye-
sinde, 2000 yılından bu yana faaliyette bulunan Med-
monde Sağlık Ürünleri, uzun yıllara dayanan hijyen ve

gıda üretim hammaddeleri tecrübesi ile  Türkiye ve Uluslararası
pazarlarda kültürel tatların bir harmonisi olan Juste markasını
oluşturarak, gerçek çikolata ve dondurmanın vazgeçilmez haz-
zını sevenleriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Ayrı ayrı ve
birleşik kiosklar şeklinde hizmet verecek noktaları ile Juste,
hem görsel hem ergonomik olarak yine Tug Grupe bünyesinde
bulunan Scala Ajans tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Ki-
osklar da kullanılan çikolata ve dondurma makinaları son tek-
nolojik yeniliklerle üretilerek kullanıcılarına sorunsuz ve de-
vamlı hizmet verme imkânı sunmakta, kolay bakım ve düşük
onarım maliyetleri ile yatırımcısının en yüksek kar seviyesine
ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca profesyonel ve tecrübeli ba-
kım onarım ekibi ile noktalara en kısa zamanda müdahale et-
me imkânı bulunmaktadır.

Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yayılmayı
hedefleyen Juste, düşük yatırım bütçesi ile yatırımcısına giri-
şimci olmanın hazzını tattırmayı hedeflemektedir. Zengin me-
nü seçenekleri, özel tatları ve uygun satış fiyatları ile çok kısa
bir zaman da müşterilerin ilgi odağı olacak olan Juste ürünleri,
profesyonel pazarlama ve franchising ekibi ile yatırımcılarına
en üst düzeyde hizmet vermektedir. Juste, 12. Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda kiosk ve dükkan
konseptleriyle girişimciler ile buluşuyor.
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Konuk Yazar

eve para götürecek olması, kendi ihtiyaçlarını daha iyi seviyede kar-
şılayacak olması; motivasyon ve performansı daha yüksek

seviyede tutuyor, bu da sistemde başarıyı
getiriyor. 
Nitekim PwC’ın yaptığı bir araştır-

ma da bu kanımı doğruluyor.
2012 yılı Küresel Aile Şirketleri

Araştırması’na göre Türkiye gene-
lindeki aile şirketlerinin %81'inin sa-

tışları artıyor ve bu şirketler “girişim-
ci” ve “yenilikçi” nitelikleriyle öne çı-

kıyor. Aynı rapora göre bu şirketlerin
%12'si 2017 yılına kadar hızlı ve agre-

sif bir biçimde büyümeyi planlıyor. Öte
yandan Türkiye'deki aile şirketlerinin

%78'i istikrarlı büyüme sergilerken bu
oran küresel düzeyde %69 olarak seyre-

diyor. 
Ölçek ne olursa olsun aile şirketleri, Türkiye

gibi gelişmekte olan ekonomilerin belke-
miği konumunda. Şirket yönetimlerine ya-

pılacak yatırımlarda da aile şirketlerinin yö-
netsel dinamiklerinin göz önünde bulundu-

rulması gerekiyor. 
Biz Little Caesars ailesi olarak son dönemde

franchise taleplerini yönetirken, aile işletmesi
olarak çalışmayı planlayanlara daha fazla önce-

lik veriyoruz.

F ranchise sistemini tanımlarken; risklerin minimize edildiği
bir çalışma sistemi olarak tanımlıyoruz. Bir markadan Franc-
hise alırken dikkat edilmesi gereken konuları ise genellikle;

marka bilinirliği, know-how’unu sub-franchisee’leri ile paylaşma
becerisi, operasyonel standartları ve bunları uygulamadaki istikra-
rı, pazarlama yatırımı, kar marjı ve yatırımın geri dönüş süresi vb..
gibi kriterler ile değerlendiririz. Aslında ilk başlanılması gereken
konu ise; hangi firma için hangi işletmeci profilinin uygun olduğu-
nu bulmaktır.
Franchisee alacak kişiler de yatırım yapmadan önce kendi yapı-
larına uygun firmaları araştırmalı; firmalar ise kendi sistemleri
içinde başarıya ulaşmış işletmeci profillerini inceleyerek, başarılı
ve daha az başarılı olanları analiz ederek sonuca ulaşmalı diye dü-
şünüyorum.
Little Caesars franchisee’lerinin %65’i profesyonel hayattan sıkılarak
kendi işine sahip olmaya karar vererek bizi seç-
miş ve franchisee olmuş kişilerden oluşuyor.
Kalan kısmı ise şubelerimizde çalışan ve daha
sonra ailelerinin birikimlerini de ortaya ko-
yup franchisee olarak sistemimizde yer alan
arkadaşlarımız tarafından işletiliyor.
Diğer yandan daha detaylı analizlerimizi
yaptığımızda fark ettik ki; franchisee’leri-
mizin %60’ı aile işletmesi şeklinde baba-
oğul, karı-koca, abi-kardeş olarak çalışı-
yor. %10’luk kesim ise; artık aileden say-
dıkları çok yakın arkadaşları ile ortak
olarak bu işi sürdürüyor.  
Little Caesars zincirine dahil olmuş aile
işletmesi olarak çalışan franchisee’le-
rimizin daha başarılı ve daha dirayetli
olduklarını gözlemliyorum. Ülkemiz-
deki işletmelerin neredeyse tama-
mına yakını aile işletmesi sayılıyor.
Aile şirketleri özellikle rekabet or-
tamında sahip oldukları avantaj-
larla ve birbirine olan bağlılıklarıy-
la öne çıkıyor. Adeta karıncalar
gibi işlerine özen gösteren aile
üyelerinin bu çalışkanlıkları ba-
şarıyı kaçınılmaz kılıyor.
Aile üyeleri ile çalışan bir franc-
hise işletmesinde şunu net ola-
rak izlemek mümkün; günün sonunda ailenin

Franchise sisteminde başarı, doğru markayla 
doğru işletmeci adayının eşleşmesinden; 

gıda perakendesinde ise başarı, karınca gibi 
çalışan aile işletmecilerinden geçiyor.

Gıda işletmeciliğinde
başarının sırrı

Banu Arıduru – Little Caesars Genel Müdürü

Aile şirketlerini 2017 beklentileri ne? 

Elemanları elde tutabilmek - Türk aile şirketlerinin %

81'i yetenekli personelin elde tutulması konusunda

endişelere sahipken bu oran küresel düzeyde % 46.
Dünya ekonomisine ilişkin sorunlar sürüyor - Türk

katılımcıların % 69'u orta vadede dünya ekonomisi ko-

nusunda endişe taşıyor (küresel oran % 66).  Fiyat re-

kabeti Türkiye'de % 64 ile daha önemli bir konu olarak

ön plana çıkmakta (küresel oran % 59). Türk aile şir-

ketlerinin % 57’si özellikle Türk Ticaret Kanunu gibi

yeni kanunlara uyumun dikkat edilmesi gereken bir

konu olduğuna inanıyor.
Türk şirketleri yenilikçilik konusuna çok önem veri-

yor- Şirketlerin yönetimine ilişkin ortaya çıkan kilit ko-

nu ise yenilikçilik (% 77). Bu konu Türkiye'de küresel

düzeyde olduğundan (% 62) daha öncelikli bir konu.

Yeni teknolojiye duyulan ihtiyaç konusunda önceliklere

sahip olan Türk şirketlerinin sayısı (% 61) küresel dü-

zeye (% 37) kıyasla daha yüksek görülüyor. Bu da Türk

aile şirketlerinin büyümek ve rekabetçi olabilmek için

yenilikçiliğe ve teknolojiye verdiği önemin bir kanıtı.

(Kaynak: PwC, Küresel Aile Şirketleri Raporu 2012).
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?

Pizza Börek mayıs ayında fast food
dünyasındaki yerini aldı. Fast food
deyince ilk akla gelen lezzetlerden

biri olan pizzayı geleneksel Türk usulü bö-
reğin cazibesiyle buluşturan Pizza Börek
ilk dükkânını Forum Ankara AVM’de açtı.
Türkiye’nin ilk ve tek pizza böreğini ürete-
rek fast food dünyasına farklı bir lezzet su-
nan Pizza Börek sağlıklı ve katkı maddesiz
olarak ürettiği ürünleri uygun fiyatlarla
fast food severlerle buluşturuyor. 

Çok yakında 
çok doyacaksınız…
Aylar süren hazırlık aşamasından
sonra müşteriyle buluşan Pizza
Börek %100 Türk işi sloganıyla
yola çıktı. Hiçbir yerde denen-
memiş ürünleri, kendine has ter-
minolojisi ve mimari düzeni ile
müşterilerine mükemmel ve
farklı deneyimler yaşatan Pizza
Börek lezzeti ve kendine özel
reçetesi ile en doğal
malzemeleri har-
manlayarak hij-
yenik koşullar-
da üretiliyor.
Pizzabörek’in
standart lez-
zet ve fiyat ga-
rantisi ile müşte-
rileri kendi mutfa-
ğında hissettirmeyi vaat

ediyor. Tüm üre-
tim ağı stan-
dartlara göre
planlanan Pizza
Börek’in dağıtım
ağı tek merkezden
yapılmakta, ürünler şu-
bede pişirilmekte, taze ve sı-
cak olarak tüketiciye ulaştırılmaktadır.
Pizza Börek çıtır çıtır eşsiz lezzeti dışında
müşterilerine, çorba, salata, fırında makar-
na çeşitleri, baharatlı patates, katmer, ya-

yık ayranı gibi seçenekleri de sunuyor.   
Pizza Börek’in marka sahibi Serdar Eker
hedeflerini şöyle dile getirdi: Franchising
ağıyla sektörde büyümeyi hedefleyen Piz-
za Börek yine bu ay farklı bir AVM’de müş-

terileriyle buluşuyor. Franchi-
se ağımızı genişleterek

kısa zamanda Tür-
kiye’nin markası

olmayı hedefli-
yoruz. Uzun
dönem hede-
fimiz ise; Türk

mutfağından
çıkan böreği ev-

renselleştirerek
uluslararası bir marka

yapmak ve yurt dışında
mağazalaşmak. Hedeflerimiz doğ-

rultusunda önce Ankara’ya sonra da tüm
dünyaya “Çok yakında çok doyacaksınız”
diyoruz. 

Pastannecim ve  Pizza Börek’in 
Marka Sahibi Serdar Eker:

Dünyanın tanıyacağı
lezzetle ilk siz tanışın!

“%100 Türk işi” 
sloganıyla yola çıkarak 

yenilikçi yapımız ile fastfood 
dünyasında yerimizi almayı 
hedefledik.

Sektörden
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Perakende Dünyası

Franchise alarak iş kurma günümüzde iş deneyimi olmayan gi-
rişimcinin ilk tercihi. Çok marka, çok yer var, ama arayınca bu-
lunamıyor, bulunsa bile kazandırmayabiliyor. Başarısızlığın

farklı nedenleri olabilir: Franchise veren, kötü niyetle yanlış yönlen-
dirip olmayacak işe sürükler. Franchise alan yanlış beklentilerle yola
çıkar, başarı şansı olmaz. Yer doğru seçilmez veya güvenilip girilen
AVM müşteri çekemez. Rakip daha güçlüdür, başa çıkılamaz. Ancak
bence en sık rastlanan sorun, işin gereklerinin girişimcinin nitelikle-
rine uygun olmaması. Sanırım girişimci ruhlu insanlar riskin üzerine
gitmeyi seviyor, koşullarını zorluyorlar. Franchise markalarının ve
AVM’lerin sayısı çoğaldıkça da başarı şansı düşüyor, risk artıyor. 
Franchise alırken yeni yer açmanın risklerini gören girişimciler, hazır
işleyen yeri devir almayı tercih ediyor. İlk akla gelen soru, “kazanı-
yorsa neden devretsin” oluyor. Yerler sadece zarar ettiği için devre-
dilmez, kimi işten çekilmek istediği için, kimi emeklerini kazanca çe-
virmek için, kimi açacağı yeni yeri eskisiyle finanse etmek için, kimi
kazandığı parayı yetersiz gördüğü için devretmek isteyebilir. Esasen
franchise işletmeler sık devredilir ve istediği zaman değerine devre-
debilmek zincirlerin avantajıdır.Devirsepeti’nde kazandığımız dene-
yim, kazanan yerlerin bile risk içerdiğini, devralan ancak belli yöntem
ve disiplin içinde hareket ederse kendisi için doğru seçimi yapaca-
ğını gösterdi. Devirin üç doğ-
rusu vardır: 
• Doğru fırsat, kar edenle za-
rar edeni, fırsatı tuzaktan ayırt
edebilmeyi gerektirir. 
• Doğru bilgi, işletmenin veri-
len, verilmeyen kayıtlarından
bilgi süzmeyi, tahmin etmeyi
gerektirir.
• Doğru fiyat, işe hak ettiği ka-
dar bedel ödemeyi gerektirir.
Devreden işletmelerin bedeli,
yaptığı yatırıma göre değil,
ettiği kara göre biçilir. Yüksek
yatırım yapıp da kar edeme-

yen, yatırdığı parayı bile alamaz. Kar etmeyi başaran, yatırdığının bir-
kaç misli parayı kazanabilir. Markanın gücü de burada rol oynar, zayıf
marka 2 yılda, güçlü marka 4 yılda, dünya markası 6 yılda yatırımını
çıkarır. İş kazançlı olabilir, önemli olan kazancın kime kaldığıdır. F&M
olarak biz işletmeye para kazandıran dört unsur görüyoruz: Ürün,
marka, yer, işletmeci.
• Ürün iyi olduğu için iş kazanıyorsa, tedarikçi aslan payını alır, satın
alma fiyatı yükselir, kar azalır. 
• Marka iyi olduğu için iş kazanıyorsa, marka sahibi aslan payını alır,
royalite yükselir, giriş bedeli yükselir, yatırım yükselir, kar azalır. 
• Yer iyi olduğu için iş kazanıyorsa, yer sahibi aslan payını alır, kira
yükselir, hava parası çıkar, kar azalır.
• İşletmeci iyi olduğu için iş kazanıyorsa, işletmeci aslan payını alır,
dayatma kabul etmez, kar artar. 
Kazançlı bir işletmeyi devir almak isteyen girişimci, bu formüle göre
ilerlemelidir. Kağıt üzerinde yüksek kar görünse bile, sonunda parayı
kazandıran aslan payını alacak, karı eritecektir. Girişimci için en uy-
gun seçim, kaldırabileceği, taşımak isteyeceği en ağır yükün altına
girmektir. Kapasitesinin altında çalışan, kardan zarar eder. 
F & M olarak biz devirlerde özel bir yöntem uyguluyoruz. İşletmenin
ve markanın itibar kaybı olmaması için markayı ve yeri telaffuz et-
miyoruz, sektörünü, yatırım aralığını, semtini söylüyoruz. Alıcı ilgi
duyarsa, gizlilik anlaşması yapıp kar bilgisini veriyoruz. Aylık karını
dikkate alarak alıcı ve satıcı pazarlık ediyor, kaparosunu biz tutuyo-
ruz. Alıcı sonra tüm şirket dokümanlarını, stokları, satışları görüyor,
inceliyor. Sonunda aylık kazanç beyan edilenden %10 ve üzerinde
eksik çıkarsa kaparo iade ediliyor, sınırlar içinde çıkarsa satış gerçek-
leşiyor, almaktan vaz geçerse kaparo yanıyor. Ticaretin kilitlenme-

mesi, satıcının bilgi saklamaması
için bu yöntemi herkese öneriyo-
ruz. Araştırma sürecinde önce sa-
tıcının beyanları alınır. Şirketin ka-
yıtları ile karşılaştırılır. İşletme iz-
lenerek kontrol edilir. Kar bulun-
duktan sonra, markanın riski tak-
dir edilir, piyasasının kaç yıllık karı
olduğu anlaşılır. Franchise işlet-
menin devrinde alanla satanın
anlaşması yetmiyor, marka sahibi
ile mağaza sahibinin de bu işe ra-
zı olmaları gerekiyor. Devir önce-
sinde onay şansının ne olduğunu
öğrenmekte yarar var. 

Devirin 3 doğrusu;
Fırsat, b   ilgi, fiyat…

Osman Faik Bilge 
Franchise & More Kurucusu

Girişimci ruhlu insanlar riskin üzerine gitmeyi 
seviyor, koşullarını zorluyorlar. Franchise 

markalarının ve AVM’lerin sayısı çoğaldıkça da
başarı şansı düşüyor, risk artıyor. 
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Türkiye, İtalya, Portekiz ve Güney Ameri-
ka pazarlarında franchising operasyon-
larını yürüten global perakende firması

Bovizza Franchising, dünyaca ünlü markalar-
dan oluşan marka portföyüne Harmont & Blai-
ne Kids markasını da ekledi. 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde önde gelen
AVM ler ve işlek alışveriş caddelerinde franc-
hise veren ve mağazaların işletmesinde yar-
dımcı olan Bovizza Franchising firması, dünya-
ca ünlü  Harmont & Blaine  Kids  markası  ile
yola  çıkarken şu 3 noktayı  göz  önünde bu-
lunduruyor: “Doğru marka, doğru lokasyon,
doğru ekip”.
Harmont & Blaine Kids 1995 senesinde İtal-
ya’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana ka-
litesinden ve tarzından ödün vermeden

dünya    daki diğer yüksek kaliteli markalar ara-
sında yerini almış olan Harmont & Blaine, Bo-
vizza Franchising ile Türkiye’de Franchise ver-
meye başladı. Harmont & Blaine Kids, Dün-
ya’da İtalya ve Amerika basta olmak üzere,
Capri‘den Milano’ya, Floransa’dan Mexico
City’ye,  Miami, Hong Kong, Dubai, Santo Do-
mingo, The Hamptons, Puerto Banus, Beijing,
El Cairo, Madrid, Istanbul ve daha birçok nok-
tada 170 adet monomarka franchise mağaza-
ları ile başarısına başarı katıyor. 
40 m2 ile 100 m2 arasında değişen büyüklük-
lerde mağaza açmayı hedefleyen Harmont &
Blaine Kids şık ve modern mağaza tasarımları
ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bovizza’nın
Türkiye Yöneticilerinden Adil Yıldırım, konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Harmont &

Blaine Kids markasını bayilerle
tüm Türkiye’ye yaymak gibi bir
hedefimiz var. Kısa süre evvel
bu çalışmaya başlamış olma-
mıza rağmen birçok şehirden
talep alıyoruz ve şuna inanıyo-
ruz ki “şık giyinmek tüm ço-
cukların hakkıdır”.

1995  yılında Gevorg Avetisyan ailesiyle beraber Ermenis-
tan’dan Çek Cumhuriyetine gelerek Beskydy dağlarının al-
tına yerleşmiştir. Ve Tanrı’dan ailesine bakabilmek için bir

yardım istemiştir. Çok geçmeden bir mucize hatırlamıştır, bir bal
mucizesi. Bu mucize eski bir Ermeni tarifi ve kendisinin en sevdiği
ballı kektir. Kız kardeşiyle birlikte kekleri yapmaya başlayan Ge-
vorg Avetisyan ilk kekleri kendi arkadaşları için daha sonra isteyen
pastane ve kafeler için yapmaya başlamıştır. Bu tatlı mükemmel
kek çok kısa bir sürede popülarite kazanıp firmanın sahibi tara-
fından annesinin ve kızının ismini almıştır, Marlenka.
Talep o kadar çok artmıştır ki artık evlerinde ürettikleri pastalar,ta-
lebi karşılamamaya başlamıştır. 2003 yılında Gevorg ve Hasmik
Avetisyan kardeşler, Frydek-Mistek’de Miko International SRO ‘yu
kurmuştur.2003 yılında dört çalışanla başlayan firma, bugün 4000

metrekare alanda 200 üze-
rinde çalışana ve 10 milyon
dolarlık bir üretim bandına
sahiptir.  En iyi malzemelerin
kullanıldığı Marlenka kekle-
ri, tamamen doğaldır. Yapay
koruyucular ve yapay renkler
kullanılmadan üretilmektedir.  Çek Cumhuriyeti’nde %100 doğal
ürün (organik) olarak sınıflandırılan tek üründür. 2008 yılının so-
nunda 200’ün üzerinde çalışanıyla, firmanın aylık üretimi 100.000
kekin üzerindedir. 2014 yılında Best foods Gıda ile Türkiye pazarı-
na giren Marlenka tatlısı 18-21 Eylül tarihleri arasında  Bayim olur
musun Franchising Fuarı’na katılarak ilk kez franchise ve bayi gi-
rişimcileri ile buluşuyor.

Çek Cumhuriyeti’nden
%100 organik pasta…

2014 yılında Best foods Gıda ile Türkiye pazarına 
giren Marlenka, 18-21 Eylül tarihleri arasında

Bayim olur musun Franchising Fuarı’na katılarak 
ilk kez girişimciler ile buluşuyor…

Dünyaca ünlü
İtalyan markası Türkiye’de

Bovizza franchising tarafından Türkiye’ye 
getirilen İtalyan markası Harmont & Blaine Kids,

0-16 yaş çocuklar için zarif, şık ve kullanışlı ürünler
sunuyor. Ünlü marka büyük şehirlerde ve Anadolu’da önde
gelen AVM lerde, tecrübeli bayilerle çalışmalara başladı.

Dünya Markaları





yişini, ofis sahiplerinin ve gayrimenkul danışmanlarının nasıl çalıştı-
ğını, sektörün anlık dinamiklerini, değişimlerini ve ihtiyaçlarını en iyi
anlayan ve uygulayan tek, en tecrübeli ve saygın markadır. Türkiye
ofisinin  farkı; sektörden gelen genç, bu işe kendini adamış bir ekip
olmamız diyebilirim. Bu tür global markaların master franchise hak-
ları genelde büyük holdinglere veya sermaye gruplarına gayrimen-
kul sektörü tecrübesi aranmaksızın verilirken, biz burada önemli bir
fark yarattık. Maddi gücümüzün yanısıra, bu işin içinden gelmemiz,
tecrübemiz seçilmemizde önemli rol oynadı.

"Kazanan Koltuğu"ndan bahsedebilir misiniz? 
Bu koltuğa kimler oturuyor, kazançları ne oluyor? 
Gayrimenkul, bir insanın hayatı boyunca aldığı en önemli ve en de-
ğerli alım veya satım kararıdır. Bu nedenle; gayrimenkul aracılık hiz-
metinde ciddi anlamda bilgi ve profesyonellik gerekiyor. Coldwell
Banker'ın koltuğuna birisi oturduğunda her yönden kazançlı olaca-
ğını düşünerek "Kazanan Koltuğu" dedik. Ofis açacaklar, belirli bir
zaman sonra kendi kazançlarını kendi belirleyecek ve işlerinin pat-
ronu olacaklar. Kazanmaya başladıktan bir süre sonra da müşterile-
rine kazandıracaklar. Biz bu koltuğa kim oturuyorsa kazansın istiyo-
ruz. Kendi işini kurmak isteyen gençler, banka yöneticileri, genç
emekliler ve eczacılar gibi farklı sektörlerde çalışanlardan başvuru
alıyoruz. Başvuranlar, belirli bir sermaye gücü olan, tam zamanlı ola-
rak sadece bu işi yapacak takım arkadaşları arıyoruz. Bu özellikleri

taşıyan Brokerlarımızın en önemli ka-
zançları, hızlı bir şekilde işi nasıl yap-
maları gerektiğini teorik ve pratik
olarak kısa sürede öğrenmeleri ola-
cak. Bir yandan ihtiyaç duydukları
tüm eğitimleri, Türkiye pazarına yö-
nelik alırken diğer yandan almak is-
tedikleri projelerin tüm görüşmele-
rinde bizden birebir destek alabile-
cekler. "Kazanan Koltuğu"na oturan-

ların, kendi bölgeleri içerisinde müşterilerin ve gayrimenkul danış-
manlarının ilk akla gelen ofisler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

Türkiye içi hedefleriniz nelerdir?
Bir yıl gibi bir sürede hızla büyüyerek 15 ilde 52 ofise ulaştık. Hede-
fimiz 2016 sonunda 250 ofis ile 2500 gayrimenkul danışmanına ulaş-
mak. Şu andaki büyüme hızımıza baktığımızda hedeflerimize çok
daha önce ulaşacağımızı görüyoruz. Tüm büyük şehirlerde ve marka
olmuş tüm semtlerde olmak istiyoruz. Bunu da aramıza katılacak ye-
ni girişimcilerle sağlayacağız. Şu anda franchise başvurusunda bu-
lunmak isteyenler için katılım bedelimiz oldukça cazip. Ofis sayımızı
80'e çıkardıktan sonra franchise katılım şartlarımızda değişiklikler
olacak. Türkiye ofisi olarak hedeflerimize ulaşmak için pazarlama ve
tanıtım faaliyetlerimizi de artırarak devam ediyoruz. Eylül ayında tel-
evizyon reklamlarımıza başlıyoruz. Bayim Olur Musun Fuarı'nın ana
sponsoru olduk. Eylül ayında Ligtv’de iki yıllık anlaşmamız başladı,
ayrıca diğer TV. kanallarında da reklamlarımıza başlıyoruz. Sosyal
medyada etkin olarak varız. Sokaklarda satılık / kiralık afişlerimizle
de adımızı duyurmaya başladık. 

Röportaj
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Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Coldwell
Banker ile yollarınızın kesişmesi nasıl oldu? 
Aslında tıp eğitimi almışken, 1998'de 24 yaşında,sıfır dene-

bilecek bir sermaye ile  Erikli ve Nestle Su İstanbul geneli kurumsal
bayiliği ve bazı lokal bölge bayiliklerini alarak kendi işimi kurdum.
2006'da gayrimenkul yatırımcısı
iken; bana verilen hizmetin kalitesini,
etik değerler azlığını görerek Gayri-
menkul Danışmanlığı sektörüne gir-
dim. 2013 Nisan ayına kadar Ofis
Brokerlığı ve Gayrimenkul Danış-
manlığına devam ettim. O zaman ça-
lıştığım markada, son 2 yılda da Dün-
ya Ticari Ciro birincisi oldum. Gayri-
menkul alanındaki tecrübelerimi ve
başarılarımı nasıl daha verimli bir şekilde kullanabilirim diye düşü-
nürken, 1906’da kurulan, 2013’de yaklaşık 250 milyar dolara yakın
sattığı mülk değeri ve 6 milyar dolara yakın hizmet bedeli - komisyon
geliri olan Coldwell Banker Türkiye Master Franchise hakları bana
teklif edildi. 19 Nisan 2013’te Türkiye haklarını alarak işe başladık.

Diğer gayrimenkul franchise markalarından farkınız nedir?
Coldwell Banker, dünyadaki ilk ve en köklü gayrimenkul şirketidir.
Amerika'da mortgage yasasının düzenlenmesinden, tüm eyaletler-
de birbiriyle işbirliği yapan ofis ağının oluşması gibi çalışmalara ön-
cülük etmiştir. Bugün 6 kıtada, 51 ülkede, 3000 ofisi ve 100 bin da-
nışmanı ile hizmet vererek, 108 yıldır gayrimenkul sektöründe öncü
olmuştur. Şu an Amerika’da 700’ün üzerinde kendi ofisi ile de faaliyet
göstermektedir. Franchise ofis vermek dışında kendi ofisleriyle bu
işin içinde olan tek gayrimenkul danışmanlık markasıdır. Ticari gay-
rimenkul, lüks gayrimenkul, proje pazarlama ve konut gayrimenkul
danışmanlığını uzmanlık konularına ayırarak ofislerin ve gayrimen-
kul danışmanlarının sektöre uzmanlık hizmeti sunmanın temelini
oluşturdu. Coldwell Banker işin içinde olan dolayısıyla ofislerin işle-

Dr. Gökhan Taş, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı

Amacımız, hizmet verdiğimiz her 
bölgede; o bölgedeki en prestijli ofise

sahip olup, bölgenin en değerli 
gayrimenkullerini, bölgenin en

saygın gayrimenkul danışmanlarına
sahip olarak satmak.

markasını dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de 1 numara yapmak…



Girişim
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Krepte yaratıcı ürünler geliyor…
Kurulduğundan beri ağırlıklı AVMlerde yer alan 

CREPERIE ürünlerinin daha fazla kişiye ulaşması için bayilik 
ağını geliştirmeyi hedefliyor…

Birdinç Gıda Turizm San.
ve Tic. Ltd. Şti ülkemizin
perakende yemek sektö-

rüne çok farklı ve yeni bir çö-
zümle geldi. Ekmek yerine
kullanılabilecek kreplerle
(crepe) yaratıcı ürünler sun-

mayı benimseyecek ba-
yilere sesleniyorlar.

Crepe, çeşitlilikte ve
lezzette gelişmiş başta

Fransız ve Çin mutfakları olmak üzere, bütün dünya-
da yıllardır yerini korumaktadır. Crepe, ekmek nes-
linden mayalanmış  bir hamur, un, süt, yumurta, yağ,
tuz, şeker gibi malzemelerin çok zengin ve lezzetli
karışımı, bir doğa ürünüdür. 
Günümüzde artık bu lezzet müteşebbislere yeni bir
sektör ve dal olarak fırsat olmuştur. Özellikle crepe yapıp
satan restoranlar dünyanın pek çok ülkesinde piyasada yerle-

rini almışlardır. 1989 tarihinden itibaren tescilli bir marka olan Cre-
perie’ler ülkemizin başta İstanbul olmak üzere, Adana, Bodrum gibi
değişik yörelerinde faaliyet göstermiştir. 
30’u aşkın tatlı ve tuzlu crepe çeşitlerimiz, gözler önünde anında pi-
şirilip sıcak sıcak sunulmaktadır. Kurulduğundan beri  ağırlıklı AVM-
lerde olan ürünlerinin daha fazla kişiye ulaşması için bayilik ağını ge-
liştirmeyi hedefliyor.



Haber
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Nitelikli gayrimen-
kul pazarlama’
f e l s e f e s i y l e

franchise ağını hız kes-
meden büyüten ERA Tür-
kiye, 18-21 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek
olan ‘Bayim olur musun?
Fuarı’nda yerini alacak.
ERA Yönetim Kurulu Baş-
kanı Can Ekşioğlu, fuara
son derece önem verdik-
lerini söyledi. Franchise
sisteminde farklı ve yeni-
likçi bir anlayışı benimse-
diklerini söyleyen Ekşi-
oğlu, “Gayrimenkul sek-
töründe var olmak iste-
yen girişimcilere kendi
işlerini kurma fırsatı veriyoruz. Ancak biz ERA Türkiye olarak ko-
nuya sadece iş kurmak olarak bakmıyoruz” dedi. 

ERA Türkiye sürekli destek ve eğitimle fark yaratıyor
Franchise sisteminde destek unsurunun kritik öneme sahip oldu-
ğunu vurgulayan Can Ekşioğlu şöyle devam etti: “Sektörde pazar-
lama ve eğitim departmanları başta olmak üzere 5 ana depart-
man üzerinden ofislerini yöneten güçlü bir merkez ofis teşkilatına
sahibiz. Türkiye’nin ilk akademisi ERA Akademi’de, sürekli eğitim-
lerimizin yanında sektörde bir ilk olan ofislere uygulama desteği

sağladığımız “ERA Clinic” ve
“ERA Coaching” hizmetlerimiz
de mevcut. Bu sayede güçlü
eğitim modeli ile ofislerinin
karşılaşabileceği sorunlar ile il-
gili çözümleri de üretiyoruz.
Her ay düzenlediğimiz ‘Kariyer
Günleri’ ile franchise ofislerine
gayrimenkul danışmanı temini
konusunda destek  ‘ERA CRM
ve Intranet’ teknolojimiz saye-
sinde ofis sahiplerine ekip yö-
netimi ve denetimi konusunda
tam destek sağlıyoruz.”
ERA Türkiye operasyonel ve
yönetsel anlamda güçleniyor,
“ERA Türkiye olarak aldığımız
kararla, kurumsal yapımızın
devamı olarak, yönetim düze-

yindeki operasyonlarımızı bundan böyle koordinatör seviyesin-
de yürütmeye karar verdik. Gayrimenkul sektöründe sürdürdü-
ğü görevlerin yanında sanayi alanında ve ticaret yaşamında ol-
dukça tecrübeli bir isim olan Sayın Mustafa Baygan yeni koordi-
natörümüz oldu. 
Mustafa Baygan, gayrimenkul sektöründe de bilinen ve saygı
duyulan bir isim. ERA Türkiye’nin aile ve güven odaklı kimliği-
nin devamını sağlayacak tüm operasyonları artık güçlü ekibi-
mizle birlikte Mustafa Baygan yürütecek. Kendisine başarılar
diliyorum.”

Bayim olur musun Franchising Fuarı’na katılacak olan ERA Türkiye, 
franchise büyümesini aralıksız sürdürüyor. ERA Türkiye Yön. Krl. Bşk.
Can Ekşioğlu, “Felsefemizin temelinde franchise var. Ancak 
bizim farkımız sürekli destek ve eğitime verdiğimiz önem” dedi.

ERA Türkiye hızlı ve başarılı 
büyümesi     ni sürdürüyor…

Müşterilerine sınırsız renk,
deri, taban, model seçe-
neği sunan JAG Club;

Türkiye’de ve Dünya’nın 60’a yakın
ülkesinde, kişilerin hayallerindeki
ayakkabıyı tasarlayıp, üretiyor…
R.Tayyip Erdoğan, Süleyman De-
mirel, Prens Charles, Donald
Trump, Muhtar Kent, Bülent Ecza-
cıbaşı gibi iş ve siyaset dünyasının
bir çok ünlü isminin tercihi olan; el
yapımı ayakkabı da kalite ve pres-

tij denilince akla gelen ilk marka
JAG Club, Ismarlama ayakkabı iş
modelini franchısee vererek, bü-
yümeyi planlıyor. İmalatının
%90’ınını, başta Batı Ülkeleri ol-
mak üzere 60’a yakın ülkeye ih-
raç eden JAG Club, sektörden
birçok firmanın da pazarlarına
girmeye uğraştığı ; Çin, Japonya,
İtalya, Singapur, Amerika, Hong
Kong gibi ihracat devlerinin pa-
zarında yıllardır yarışıyor.

’tan bir ilk…
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Girişim

Üretimden son kullanıcıya kadar yüksek kali-
tede hizmet verme anlayışı ile kurulmuş, ta-
mamı yenilenebilir enerji kaynağı kullanan

enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin yurt
içi ve yurt dışı toptan satışını gerçekleştirmektedir.
Türkiye’nin ilk “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” bel-
gesine sahip toptan satış şirketidir. Müşterilerine ve
bayilerine Online işlemler merkezini sunan, bu mer-
kezde müşterilerimiz bütün tüketimlerini görebilir
kredi kartı ile ödeme ve taksit yapabilir, bayilerimiz
portföylerini takip edip yeni müşteri kayıtlarını ya-
pabildiği bir sistemdir online işlemler merkezi. Öne
çıkan belli başlı ayrıcalıklar ile Türkiye genelinde ça-
lışabilecek bayiler aranmaktadır.
Bordo Elektrik Enerjisi bünyesindeki  santraller, Ay-
dın Germencik’te 47.4 MW kapasiteli Türkiye’nin en
büyük, Avrupa’nın 3. büyük jeotermal enerji santrali.
‘’GÜRMAT’’, Hatay Belen’de 48 MW kapasiteli rüzgar
enerjisi santrali. ‘’BELEN’’, Hatay Şenköy’de 27 MW
kapasiteli rüzgar enerjisi santrali. ‘’EOLOS’’, Afyon Di-
nar’da 115 MW kapasiteli rüzgar enerji santrali. ‘’OL-
GU’’, Ankara ili Kalecik ilçesin de 8.6 MW üretim ya-
pan ‘’GİMAK’’ hidro enerji santrali, Mersin ili Mut ilçe-
sinde 8.89 MW üretim yapan ‘’Cömertoğlu’’ hidro
enerji santralidir.

Sepaş Enerji, perakende elektrik satış hizmeti vermektedir. Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu’nun “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ay-
rıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kararına göre 55 yıllık tecrübesi olan da-

ğıtım şirketinden ayrılarak 1 Ocak 2013 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’nin önde
gelen sanayi gruplarından Akkök Şirketler Grubu ile Avrupa’nın lider enerji şirket-

lerinden CEZ Grubu’nun oluşturduğu AKCEZ or-
tak girişimi bünyesinde hizmet vermektedir.

Genel Müdürlük Merkezi Kocaeli’nde yer alan Se-
paş Enerji’nin 100 bayisi bulunmaktadır. Sepaş

Enerji yetkilileri girişimcilere şöyle seslendi: “Yük-
sek müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda

sunduğumuz yenilikçi çözümleri, ihtiyaca yönelik
hazırladığımız tarife seçeneklerini müşterilere suna-

cak girişimcilerle buluşmak için bu fuarda sizlerleyiz.
Uluslararası deneyimimizi yerel ihtiyaçlar doğrultusun-

da kullanan bir enerji şirketi olarak müşteri odaklı hizmet-
lerimizi Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak istiyoruz. Şir-

ketimizin vizyonu Türkiye’de elektrik perakende satış sektö-
ründeki mevcut konumunu liderliğe taşımak, dünya stan-

dartlarında öncü bir şirket olmaktır. 
Sepaş Enerji misyonu ve vizyonu doğrultusunda müş-

teri portföyümüzü genişletecek girişimcilerimizle hiz-
met ağımızı genişletme hedefi doğrultusunda bu-

radayız. Enerjinizi Kazanca Çevirin projesi kapsa-
mında ciddi oranlarda gelir elde etmek isteyen bi-
rey ve işletmelere yeni bir iş kapısı yaratıyor, on-

ları Sepaş Enerji ailesine davet ediyoruz. Girişim-
cilerimiz serbest tüketicilerle Sepaş Enerji adına

elektrik satış sözleşmesi yaparak prim almaya hak kaza-
nacak ve önemli oranlarda gelir elde edebileceklerdir.

Dünya standartları önemli…

Gayrimenkul Türkiye’de önemli bir yatırım
Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde
ofis sayımızı artırmayı hedefliyoruz…

2003 yılında Eskidji Müzayedecilik
A.Ş bünyesinde kurulan Bölge Or-
taklığı Departmanı, gelişen yapısı

ve hizmet ağının büyüklüğü nedeniyle
2010 yılında Eskidji Gayrimenkul Pazarla-
ma A.Ş bünyesine katılmıştır. 34 il, 90 ofis
ve 316 çalışanı ile Eskidji çatısı altında pro-
fesyonel kadro güçlü organizasyon yapısı,
yüksek teknolojisi ve başarıya olan inan-
çla, üstlenilen her faaliyette hedeflere
ulaşmak için özenle çalışılmaktadır. Eskidji
Gayrimenkul Sistemi, gelişmiş teknolojik
özelliklere sahip olup, bu sayede kullanı-
cılarına yani emlak işletmelerine çok
önemli avantajlar sunmaktadır. Örneğin
özel ofis yönetim sistemini de içeren etkin

pazarlama, kolay yönetim, müşteri odaklı
hizmet, online katalog ve raporlamalar
bunlardan ilk akla gelenlerdir.
Eskidji Gayrimenkul, partnerlerine ücretsiz
ajans hizmeti, insan kaynakları desteği, üc-
retsiz hukuk danışmanlığı hizmetleri de su-
nuyor. Ayrıca reklam departmanıyla yine
ücretsiz ajans hizmeti veriliyor. Şirket, tüm
bunların dışında eğitim konularında bölge
ortaklarına destek oluyor. Bunun için YTÜ-
SEM işbirliğiyle sertifikalı eğitim program-
ları düzenleniyor. Bu program ile profesyo-
nel gayrimenkul danışmanları yetiştiriliyor. 
Eskidji Gayrimenkul yetkilileri: “Gayrimen-
kul pazarındaki büyümeye paralel olarak
franchise veren marka sayısı günümüzde

çok arttı. Pazar çok dinamik.  Ancak bu pa-
zarda marka sahibi olmayan bazı franchise
firmaları sadece ticari hedeflerle birbirin-
den bağımsız işletmeler ve bağımsız da-
nışmanlarla sektöre zarar veriyorlar. Bu ne-
denle yatırımcılar kurumsal bir markayı
tercih ederken mutlaka iyi bir araştırma
yapmalılar. Gayrimenkul, Türkiye’de halen
önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor.
İşte bu sebeplerden dolayı Eskidji Gayri-
menkul’den siz Bayim Olur Musun katılım-
cılarına çok karlı bir ortaklık teklifi var.
Özellikle İstanbul İzmir ve Ankara bölgele-
rinde ofis sayımızı artırmak arzusundayız.
Gerçek bir marka altında çalışmak için siz-
leri aramızda görmek isteriz.’’

Enerjide
bayilik
kazandırıyor…
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Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, yeni Perakende Ticaretin Dü-
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı-

sı’nda alışveriş merkezlerinde köklü değişik-
liklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Hayati
Yazıcı’nın yeni kanun tasarısıyla ilgili açıkla-
ması sektör temsilcilerinden destek gördü.
Yazıcı, 28 maddelik yeni kanun tasarısıyla
AVM’lerde ortak kullanım alanları oluştura-
cağını bildirdi. Tasarıya göre, AVM’lerde acil
tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek
bakım odası, çocuk oyun alanı gibi alanların
oluşturulması zorunlu hale getirilecek.

Türkiye'de 1 milyon 800 bin kişinin
perakende sektöründe faaliyette
Ticari faaliyetler kapsamının niteliği itibariy-
le 2 başlık altında toplanacak. Bunlardan biri
organize perakende ticaret, diğeri ise gele-
neksel perakende ticareti olacak.

Zincir Mağazacılık, bayi 
kavramları ilk kez tanımlandı
"Perakendeciliğe dair kavramlar mevzuatta
ilk kez tanımlanmaktadır. Perakende sektö-
ründe sıklıkla kullanılan alışveriş  merkezi,
büyük mağaza, zincir mağaza, özel markalı
ürün, bayi (franchise) gibi kavramlar ilk kez
tanımlanmaktadır. Böylece bu kavramlar
hukuki bir niteliğe kavuşturulacak ve uygu-
lamada yaşanan kavram karmaşasının orta-
dan kaldırılması amaçlanmıştır. Perakende
Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. Böylece bü-
tün iş süreçleri tanımlı ve standart hale ge-
tirilecek. Çok sayıda kamu kurum ve kurulu-
şunun yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve ka-
panış süreçleri "Tek Kapı" üzerinden sonuç-
landırılacak. Bir belge ikinci kez istenmeye-
cek ve böylece söz konusu işlemlerdeki
uzun ve bürokrasi yoğun süreç kısaltılacak
ve basitleştirilecektir. İşletmeler PERBİS'teki
verilerin yardımıyla yatırım planlamalarını
doğru bir şekilde yapma imkanına kavuşa-
caklar. PERBİS ile iş yerlerinin ruhsatlı olup
olmadığı denetlenebilecek. Vatandaşlar ika-
met ettikleri yerlerde, iş yerlerinin ruhsatlı

olup olmadığını
ve ruhsata uygun faaliyet
gösterip göstermediğini uygula-
ma üzerinden anlık olarak sorgulayabile-
cek. Tasarıyla üretici ve tedarikçilerden keyfi
olarak alınan prim ve bedellerin önüne  ge-
çilecek. Bu kural çerçevesinde perakende iş-
letmelerin, satışa konu ürünün talebini doğ-
rudan etkileyen hizmetlerden dolayı üretici
veya tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı
belirtilmedikçe prim ya da bedel talep edil-
meyecek. AVM'lerde esnaf ve sanatkarların
da faaliyet gösterebilmelerine zemin oluş-
turulacak.  Esnaf ve sanatkar işletmecilerine
rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere,
toplam satış alanının en az yüzde 5'i kadar
yer ayrılacağı kaydedildi.

Markalaşma desteklenecek
Küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin mar-
kalaşmaları desteklenecek ve bu çerçevede
küçük ölçekli üretici tarafından yurt içinde
üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan
ürünlerin üzerinde perakendecinin ad, un-
van veya markasının yanı sıra üreticinin ad,
unvan ya da markasına da yer verilecek.

28 maddelik yeni kanun 
tasarısıyla, AVM’lerde acil 
tıbbi müdahale ünitesi, 
ibadet yeri, bebek bakım 
odası, çocuk oyun alanı gibi alanların 
oluşturulması zorunlu hale getirilecek.

Perakende Dünyası

Perakende ticaretin 
düzenlenmesi 
hakkında kanun 
tasarısı TBMM’de
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Haber

Ekspres konsepti
ile geliyor…

Ç ıtır Usta, 2003’de Türkiye’deki ilk şu-
besini Galeria’da açtı. İstikrarlı büyü-
me sergileyerek, ilk dört yıllında 10

şubeye ulaştı. 2007 yılından bu yana franc-
hise sistemi ile çalışıyor.Bugün 57 noktada
faaliyet gösteren Çıtır Usta kurumsal çatı al-
tında 450, markası altında 1600’den fazla ki-
şiye de istihdam sağlıyor.
Bandırma ve Edirne bölgesinden gelen özel
kesim etlerin kullanıldığı marka, et konu-
sunda uzmanlığıyla öne çıkıyor. Menüsün-
de lahmacun ve pideden saç tavaya, kebap
çeşitlerinden dürüm dönere ve beyaz et çe-
şitlerine, Antep ve Kilis yöresi başta olmak
üzere ülkemizin farklı lezzetlerini bulmak
mümkün. 
Franchise verilecek şubenin öncelikli olarak
lokasyon değerlendirmesi yapılıyor .Yatı-
rımcıya iki opsiyon sunulmakta. Projenin çi-
ziminden sonra dilerse kendisi uyguluyor
dilerse anahtar teslim şubeler hazırlanıyor.
Çıtır Usta’da şubeler açılmadan önce mut-
laka çevre analizleri yapılır. Bölgenin sosyo-
ekonomik yapısı incelenerek, doğru lokas-
yon olup olmadığı detaylandırılır. Hizmet
kalitesini yükseltmek adına hem franchise
alacak kişilere hem de şubelerde çalışacak
personele sektörün dinamiklerini öğrene-
cek bir dizi eğitimi Çıtır Usta Eğitim Akade-

misi ile  veriliyor.  “Kazandır kazan” ilkesin-
den yola çıkarak sunulan garantili franchise
fırsatı ile anahtar teslim kolaylığı tanınan
her Çıtır Usta bayisini, uluslar arası arenada-
ki meslektaşları ile teknik olarak da web ta-
banlı yazılımları sayesinde aynı donanıma
sahip, eğitimli ve nitelikli personellerle des-
tekliyor. 
Çıtır Usta şubelerini bölge ihtiyaçlarına gö-
re 60-80 m2 Ekspres konsepti mağaza kon-
septi olarakta  min. 100 m2 de konumlan-
dırılıyor. Bu sene özelllikle Express konsep-
tini öne çıkaracak olan Çıtır Usta, paket

servis ve hızlı serviste de açık ara farklılığı-
nı yatırımcıları ile paylaşmaktan mutluluk
duyacak.
2014 yılında açılacak olan Fas ve Tacikistan
şubeleri ile de Türk mutfağının seçkin ör-
neklerini yurtdışına da taşıyacak olan Çıtır
Usta a la card sistemini Express sistemi ile
geliştirerek zaman ve teknolojinin tüm ge-
tirilerini eşsiz damak tadı ile birleştirebilen
bir dünya markası olma yolunda keskin
adımlar atmakta. Express konseptinde 250
bin TL den başlayan fiyatlar bulunmakta.
Sektördeki tecrübesini bu yöndede gelişti-
ren gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen
işinin başında durabilecek yatırımcıları se-
çerken 1200 m2 içinde arge laboratuvarı
bulunan üretim alanında şuebelerine sun-
duğu eşsiz lezzetlerle hizmet kalitesini taç-
landıracak yatırımcılar ile vizyonunu per-
çinleyerek misyonuna ulaşmayı hedefle-
mektedir. Öncelik İstanbul Anadolu Yaka-
sı… Türkiye genelinde ise Çıtır Usta’yı önü-
müzdeki beş yıl içinde 100 şubesi alakard
restoran şeklinde hizmet veren diğer 100
şubesi de “express konsepti” ile hizmetine
devam edecek olan bir dünya markası yap-
mak. Daha ayrıntılı bilgi için www.citirus-
ta.com a girebilir veya (0212) 494 31 00 no-
lu telefondan yardım alabilirsiniz.

57 noktada faaliyet gösteren Çıtır Usta kurumsal çatı 
altında 450, markası altında 1600’den fazla 

kişiye de istihdam sağlıyor.
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Röportaj

Kuru temizleme 
sektörüne yön 
veren markaların 

başında yer almaktasınız.
Nedir bunun sırrı?
Dry Clean Express, Tüm Tüketicileri
Koruma Derneği tarafından 2011,
2012, 2013 ve 2014 adayları arasın-
dan kısa sürede elde ettiği başarıy-
la öne çıkarak dört yıl üst üste Altın
Marka Ödülü'ne layık bulunarak,
müşterilerine her bölgede aynı ka-
lite standardını sunmak üzere müş-
teri hizmetleri ve ilişkileri yönetimi-
ne öncelik verdi. Kurduğu profes-
yonel altyapı ve büyüme potansi-
yeli ile tüm müşterilerinin takdirini
topladı. TTKD tarafından tüm tüke-
ticilere tavsiye edilmenin verdiği
gururu yaşayan firmamız, yükselen
marka değeri ile yatırımcıların ilgi
odağı oldu.

Markanızı bize kısaca  
anlatabilir misiniz? 
Dry Clean Express markası, 1978 yılından bu yana teks-
til sektöründe faaliyet gösteren AGS Group tarafından
2006 yılında kuruldu. Tekstil sektöründe önemli bir yere
sahip AGS Group, Türkiye'de kuru temizleme alanında-
ki yüksek kalitede hizmet açığını kapatmak üzere Dry
Clean Express markasını ilk olarak İstanbul'da hizmete
sundu. 8 yıl içinde gerçekleştirdiği büyüme ile sektör-
deki yerini zirveye taşımayı başardı. Son teknolojiye sa-
hip ekipmanları ve özel eğitimli kadrosuyla Türkiye'de
70’i  aşkın noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Diğer markalardan sizi ayıran 
unsurlar nelerdir?
Franchise Sistemi, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız
yatırımcılara sistem ve markanın kullandırılmasına daya-
nan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığıdır. Bu sistemde
yönetim ve organizasyona ilişkin destek franchise veren
firma tarafından sağlanmaktadır. Franchise  sistemi, giri-
şimcilerine disiplinli ve başarılı olmaları halinde büyük
firma kimliği kazandırmaktadır. Markanın tüketici tara-
fından talebinin artması zincirin daha da büyümesini
sağlamaktadır. Bizi diğer markalardan ayıran unsurlar ise,
Dry Clean Express kendi bulunduğu A+ hizmet veren
kulvarda tamamen yalnızdır. Üstün kalite hizmeti , son
teknolojiye sahip ekipmanı ve özel eğitimli kadrosu, en
iyi fiyat avantajını müşterilerine sunmaktadır.

Markanızın franchise şartları hakkında
bizi bilgilendirebilir misiniz? Nasıl 
yatırımcılar arıyorsunuz?
Bizden franchise alan yatırımcı, mutlaka işinin başın-
da durabilmeli, işletmesini uzaktan idare etmemeli-
dir. Girişimci ruha sahip, insan yönetimi ve finansal
yönetimde deneyimli, yeterli kişisel finans olanakla-
rına sahip olmalıdır.

Franchise vermek için lokasyon
kriterleriniz nelerdir?
Öncelikli olarak alışveriş merkezleri, lüks siteler, cadde
projeleri… Şirketimiz tarafından araştırılıp müşteri
portföyü için en uygun bölgede mağazalarını faaliye-
te geçirebilirler.

Kullandığınız teknoloji açılan 
her şubenizde aynı mıdır?
Tüm şubelerimizde kullandığımız teknoloji aynıdır.
Kuru temizleme sektöründeki her türlü değişikliği ta-
kip etmekteyiz. 
Aynı zamanda bizim Ar-Ge ekiplerimizde sektör-
de yapılmayan yenilikler yaparak sektördeki tek-
nolojik değişiklerde öncü bir firma olarak yer al-
maktayız.

Dry Clean Express girişimcilerinin sahip 
olacağı avantajlar nelerdir? 
• Markalı, itibarlı bir iş sahibi 

olacak olması,
• Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli 

bir iş kurulması,
• Yatırımının daha hızlı geri dönmesi,
• Tatmin edici gelir sağlanması,
• Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, 
hazır müşterilere ulaşılması,

• Geniş bir korumalı bölgeye sahip olunması,
• İşletme ve Pazarlama sorunları yaşadığında arkasında 
danışabileceği bir kurum olması,

• Yatırımda ve tedarikte sorun yaşanmaması.

Franchise almak için sizin kapınızı
çalmayı düşünen girişimcilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
İyi bir ön araştırma yapmaları, beklentileri, amaçları ve
hedefleri konusunda net olmaları faydalı olacaktır. Gi-
recekleri sektörün ve birlikte hareket edecekleri firma-
nın yapısına uygun alt yapı ve sermaye gücüne sahip
olmalılar. 
Franchise aldıktan sonra da işlerinin mutlaka başında
ve takipçisi olmalılar.

Fatih Hakan Avşar 
Dry Clean Express
Yönetim Kurulu Başkanı

Yükselen marka
değeri ile son
dönemde yatı-
rımcıların ilgi
odağı olan Dry
Clean Express’in 
Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih
Hakan Avşar’la
markası üzerine
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik… 

TTKD tarafından 4 yıl
üst üste altın marka ödülü…
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Jimmy Joker Coffee’s 
Diyarbakır ve Erzurum’da…

Diyarbakır – Diclekent bölgesinde 75 metrelik bulvar olarak ad-
landırılan cadde, Bağdat Caddesi ile yarışır durumda. Cadde

üzerinde açık-kapalı toplam 500 m2 alana açılan Jimmy Joker Cof-
fee’s, café-restoran konseptiyle hizmet
vermeye başlamıştır. Dekorasyonu ile ko-
nuklarını büyüleyen şubemiz, ödüllü ve
başarılı mutfak şefimiz Halit Oranç ile, Di-
yarbakır halkının kalbinde leziz yemek-
leri sayesinde taht kuracak. Jimmy Joker
Coffee’s eşsiz lezzetleri ve kaliteden

ödün vermeyen hizmet anlayışı ile
bölgede gidilmesi gereken yerlerin
başında yer alacaktır.
30 Nisan 2014 tarihinde de Erzu-
rum'un en işlek mevkii Cumhuriyet
Caddesi’nin üzerinde açılan Paleri-
um avm çok önemli bir çekim
merkezi oldu. Sinema salonları yi-
yecek markaları Türkiye ve Dün-
yadan önemli ürün ve markalar
ile dört mevsim hizmet verme-
ye başladı. 

AVM ile birlikte teras katta hizmete
açılan Jimmy Joker Coffee’s bölge halkından ve AVM

ziyaretçilerinden oldukça olumlu tepkiler almıştır. Coffee shop ola-
rak hizmet veren şubemizi açılış esnasında ziyaret eden ünlü ke-
man virtüözü Canan Leslie Anderson da kahvemize tam puan ve-
rerek bizleri onurlandırmıştır.

National Geographic mağazaları
Türkiye’ye geliyor…

Tepe Home, 2014 büyüme planları doğ-
rultusunda hızla ilerliyor. Yurt içi ve

yurt dışı yeni mağaza açılışları ile birlikte
37 mağazaya ulaşan Tepe Home, yılsonuna
kadar toplam mağaza sayısını 40’ın üzerine
toplam satış alanını ise 140.000 m2’nin üze-
rine taşımayı hedefliyor. 
Tepe Home, Azerbeycan ve KKTC’deki yurt
dışı mağazalarına bir yenisini daha ekleye-
rek Avrupa’daki ilk mağazasını Almanya’da
açtı. 900m2’lik alanda hizmet verecek olan

mağaza Hamburg’un Harburg bölgesin-
de hizmete açıldı. Mağazada mobilyadan
aksesuara bir evin ihtiyacı olan tüm de-
korasyon ürünleri satışa sunuluyor. 
Türkiye ve yurt dışındaki tüm mağazalar-
da sergilenen mobilyaların %80’i Tepe
Home’un Ankara ve Eskişehir’deki kendi
fabrikalarında üretilirken bir kısım mobil-
ya ise dünyanın en iyi mobilya üreticile-
rinden ithal edilerek tüketicilerin beğe-
nilerine sunuluyor. 

National Geographic Store, dünya genelindeki genişlemesini,
ürün koleksiyonunu Türkiye’ye getirerek sürdürüyor.  “Satış”,

“Kafe”, “Sergi” ve “Etkinlikler” olmak üzere dört ana faaliyet alanında,
alışveriş, öğrenme ve yemek deneyimlerini bütünsel olarak yaşata-
bilen sıra dışı mekanları hizmete sunacak.
National Geographic Mağazalarının Türkiye Temsilcisi Fatma Şahin,
National Geographic Store'lar konusunda bilgi sahibi oldukları anda
bu konseptin bir parçası olmaya karar verdiklerini söyledi. Öncelikle
İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılacak olan ve sadece keşif ve macera
tutkunları için değil, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı olacak National
Geographic Mağazalarının daha sonra ülke genelinde yaygınlaşması
planlanıyor. Yeni markanın, seyahat tutkunları ve gezginlerin dün-
yayı keşfederek çevreleriyle etkileşim kurmasında eşsiz fırsatlar sağ-
laması öngörülüyor. Mağaza içeriğinde, geniş National Geographic
ürün yelpazesinin yanı sıra, ödüllü dergi ve kitaplar da bulunacak.
National Geographic Store'larda, macera ve keşfin doğasından kay-
naklanan zorluklar için tasarlanan seyahat malzemeleri ile çoklu
mevsim ve aktivitelere uygun katmanlı seyahat giysileri de yer ala-
cak. Temel ürün kategorileri ise; giyim, optik, çanta/valiz, seyahat
koleksiyonu, aksesuar, kırtasiye, harita, dünya küreler ve çocuk ürün-
leri... Fatma Şahin, İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılacak National Ge-
ographic Store/ Café’lerin dünya mutfaklarından yemek, kahve ve
diğer içecekler yanında yöresel lezzetlere de yer vereceğini ifade et-
ti. Mağazalarda ayrıca, ülke genelinde ve dünyaca tanınmış sanatçı
ve profesyonellerin sergi ve faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Avrupa’nın ilk Tepe Home mağazası Almanya’da açıldı!

Kurdele





Meal Box; taze, sağlıklı, lezzetli yemekler sunan Tür-
kiye'nin en yeni gurme yemek zinciridir. Duayen
şeflerin tariflerini, en taze malzemelerle, hijyenik ve

güvenli şekilde pişirerek, özel bir sunumla müşterilerin ka-
pısına götüren, yeni nesil bir iş modeli, modern bir restoran
işletmeciliğidir. Henüz açılalı 3 ay olmasına rağmen Meal
Box'un şu an tamamı kendisine ait 8 şubesi bulunmaktadır.
Bu şubeler; Acıbadem, Ataşehir, Suadiye, Beşiktaş, Etiler,
Maslak, Göktürk ve Şişli'dedir. 

İstanbul'un değişik semtlerindeki tüketicilerden, Meal
Box'un açılması yönünde alınan talepler franschising sistemi
ile büyümeye karar verme konusunda önemli olmuştur. Me-
al Box, 18-21 Eylül'de Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı'na ilk kez katılarak, yatırımcılarla buluşacak. Menülerini
duayen şef Aybek Şurdum'un yönetiminde, yemeklerin bir-
biriyle uyumlarına dikkat ederek ve Türk damak tadına uy-
gun olacak şekilde oluşturmaya çalışan markanın, Hünkar
Beğendi, Etli Yaprak Sarma, Hindi Masedon, İçli köfte, zey-
tinyağlılar yemeklerinden bazıları… 
Meal Box müşterilerine, ağırlıklı Türk ev yemekleri sunuyor.
MealBox.com.tr ve telefonla alınan siparişler, sadece eve
servis yapılan şubelerden, moto-kurye ekipleri ile tüketicile-
re ulaşıyor. Meal Box'ı en çok; sağlıklı beslenmeye önem
veren, fast food yemeklerden uzak durmaya çalışan ancak
ofiste veya evinde taze, sağlıklı ve lezzetli ev yemeğine ula-
şan tüketiciler tercih ediyor.

Girişimci
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Sağlıklı beslenmeye önem verenler için

BHU sütlü tatlı işine 1982 yılında 18 m2’lik
dükkânda kazandibi, keşkül, sütlaç ve ka-
radut şerbetinden oluşan dört çeşit ürünle

adım attı. 1997 yılında Türkiye'nin ilk tatlı fabrikasını İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kura-
rak kendi imalatı olan bütün ürünlerini,
son teknolojiyle el değmeden üretmeye
başladı. Kaliteli ürün ve hizmet anlayışıy-
la çıkılan yolda BHU bugün aranan bir
marka haline geldi. Şube sayımızı
122’ye çıkaran BHU, tatlı, dondurma,
sıcak - soğuk içecekler, kahvaltı gru-
bu ve madlen, spesiyal, draje gibi çi-
kolata çeşitleri ile her yaş grubuna
hitap edecek şekilde 78 kalem ürün çeşitliliğine ulaştırdık. Misa-
firlerimizin saatlerce oturabileceği, sıcak bir atmosferde keyifli an-
lar yaşayabilecekleri, iş görüşmelerini yapabileceği, bayanların

günlerini düzenleyebileceği rahat, modern ve büyük mağaza deko-
rasyonlarımızla 2015’e rakipsiz girmeyi hedefliyoruz.
2012’de Abu Dabi’ye mağazalar açarak ilk ihracatımızı gerçekleştir-

dik. Yıl sonunda Kıbrıs’a açacağımız yeni mağaza ile yurt dışı yatı-
rımımıza devam edeceğiz. Türk tatlılarının dünyaya yayılmasın-

da büyük bir misyon üstlendik.
Bahreyn ve Katar ile görüşmele-
rimiz devam etmektedir. S. Ara-
bistan, Kuveyt, Azerbaycan, Rus-
ya, Umman, Kazakistan Pazarla-
rı’nı da hedeflerimiz arasında
belirledik. Hedefimiz dünyada
tatlı-cafe zinciri oluşturmaktır.
Bu anlamda Bolulu Hasan Usta,
uluslararası bir Türk franchise
markası olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.

Türk tatlıları dünya raflarını dolduruyor






