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BAA-Melek Yatırımcılar Derneği’nin yapılan
genel kurulunda, Türkiye’de faaliyet göste-

ren 12 melek yatırım ağının 8’i, TBAA çatısı altın-
da, pek çok komite, konsey ve yönetim kademe-

sinde yer aldı. Böylelikle, sektörün yüzde 80’ini temsil
eden çatı örgüt niteliğine sahip oldu. Üstelik, TBAA’ya katılan me-
lek yatırım ağlarının önemli bir kısmı hem Hazine Müsteşarlı-
ğı’nca onaylı hem de EBAN üyesi. TBAA, bundan böyle Türkiye
ve global pazarlarda aktif rol alacak.

Pelüş hayvancık temalı, çocuklara en yakın dostlarıyla
tanışma fırsatı sunan, interaktif eğlencenin perakende

devi Build-A-Bear Workshop, Türkiye’deki
çocuk nüfusundan ve ailelerin daha bilinçli
hale gelmesinden etkilenerek 2014’te İs-
tanbul’daki 2 mağazası ile Türkiye pazarına
girdi. “Arkadaşını tasarla” uygulamasıyla ço-
cukların hayal gücünün gelişimine katkı su-
nan marka, 2015 yılında en az 2 mağaza da-
ha açarak Türkiye’deki mağaza sayısını altı-
ya çıkaracak. İlk mağazasını 6 ay önce Mall
of istanbul’da, 2’incisini ise 2 ay önce Capi-

tol AVM’de açan Build-A-Bear Workshop’a Bursa, Ankara, An-
talya ve İzmir’den yoğun talep geliyor.

Build-A-Bear Workshop Türkiye Genel Mü-
dürü Ömer Kalkavan, Türkiye’de çocuk nü-
fusunun yaklaşık 23 milyon olduğunu  söy-
leyerek, “Bu sayı, sektörün gelişmesi için
büyük bir fırsat olmasına rağmen oyunca-
ğa, çocuk başına harcanan para diğer ülke-
lerin çok altında kalıyor. Build-A-Bear olarak
interaktif oyuncak deneyimini Türkiye’ye
getirerek oyuncak anlayışını değiştirmeyi
hedefliyoruz” dedi.

Aileler bilinçlendi,             Türkiye pazarında…

Melek yatırımcılar 
TBAA çatısı altında...

Best, Ocak 2007’de İtalya’nın lider
markası Lavazza’nın Türkiye’deki

tek yetkili distribütörü olmuş, 2008 yı-
lından itibaren de BEST COFFEE SHOP
zincir uygulamalarını Türk kahve se-
verlerin beğenisine sunmuştur. Sek-
törde Makine + Ürün + Servis sunan
“tek” kuruluş Lavazza Türkiye, BEST
COFFEE SHOP kanalında franchising
sistemi ile tüm illere ulaşacak.

Her ile bir Best Coffee Shop Lavazza…
İlk şubesi 2008’de İstanbul’da açılan Best Coffee Shop zinciri , bir
kahve ürününe bağlı olarak “cafe” konseptinde franchising veren
tek marka özelliğini taşıyor.… Lavazza Türkiye, aynı zamanda cafe
zincirinde Best Coffee Shop markası ile “en” ekonomik koşullarda
franchising veren kuruluş olup, bünyesine katacağı yeni şubelerle
Türkiye’nin her ilinde olmayı hedefliyor. Franchising sisteminin,
hem cirosal hem nitelikli büyüme anlamında markaya çok ciddi kat-
kısının olduğunu belirten Lavazza Türkiye Ceo'su  Sertaç Akyüzol, ‘’

Franchise sistemi, Lavazza’nın mağaza-
cılık konseptinin Türkiye’de sağlam
adımlarla ilerlemesine yardımcı oldu.
Öncelikli hedefimiz;   Türk Kahvesinden
çekirdek ve filtre kahve pazarına doğru
yaşanan geçişte liderliğimizi sürdür-
mek ve belirleyici olmak. Geniş ürün ve
servis portföyümüz ile müşterinin tüm
ihtiyaçlarını kapsamaya çalışıyoruz. Ka-
fe konseptimizin çekirdeğini, 2007 yı-
lında Türkiye tek yetkili satış temsilcili-

ğini aldığımız Lavazza (İtalya) firmasının kahve ürünleri oluşturmak-
tadır. Lavazza’nın 100 yılı aşan kahve deneyimi ve ürünlerinin kali-
tesi, bizlere zincir kafelerde de gerçek ve kaliteli kahveler sunulabi-
leceğini düşündürmüştür. Profesyonel kahve sektörünü oluşturan
Horeca Grubu’ndaki tecrübemizden ve referanslarımızdan da ya-
rarlanarak Best Coffee Shop konseptini geliştirdik.’’
Best Coffee Shop zincir kafeleri, 2014 yılında 25 yeni kafe açılışı
yaptı. Gelecek beş yıllık dönemde hedefi ise yıllık 36 yeni kafe
açılışı yapmak…

Yatırımını doğru yapan girişimciler farkın tadına varacak…

Metal  kutulu içeceklerde hijyen devrini başlatan MYPAC, tüm Tür-
kiye’de bayilikler vermeye başladı. Alman-Türk ortaklığıyla kuru-

lan firma restoran, kafe, otel gibi işletmelerde metal kutulu içeceklerin
yüzeylerini dezenfekte ederek, patentli özel kapağıyla kapatıyor. Böy-
lece tüketiciler metal kutulu içeceklerini sağlıklı ve hijyenik bir şekilde
tüketiyorlar. Hijyenik kapak devrinin 8 ay önce başladığını belirten
MYPAC Türkiye Genel Müdürü  Bülent Baylav: ‘’MYPAC ‘li kutular Türki-
ye’de yaklaşık 600 noktada kullanılıyor, hızla ve yoğun talep oluşması
sebebiyle en erken 2015 yılı için planlanan bayilik sistemini beklenen-
den yakın bir tarihe çekmek durumunda kaldık” dedi.





6
Mart 2015 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Haberler

Lahmacunda TSE kriterleri yeniden belir-
lendi. Lahmacunun üst malzemesindeki

protein oranı yüzde 4’ten 6’ya yükseltilince
proteini sağlayan kırmızı et miktarı da yüzde
25’ten 35’e çıktı. Bu kritere ve “Et Ve Et Ürün-
leri Tebliği’ne” uygun olmayan şekilde lahma-
cun üretimi yapan işletmelere 14 bin lira para
cezası kesilecek.

Türk Standartları Enstitüsünün 12 Ocak
2015 tarihinde yapmış olduğu değişiklik ile
birlikte lahmacun üzerindeki protein oranı-
nın en az yüzde 6 olması gerektiği açıklandı.
Kriterin belirlenmesinde öncülük eden Tat-
lıses Gıda; halk sağlığını korumak amacıyla
gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini da-
ha ekledi.
Tatlıses Gıda Genel Koordinatörü Gıda Mü-
hendisi Elif Attepe; “Uzun zamandan beri 1 -
1,5 liraya lahmacun olamayacağını  belirtiyo-
ruz. Özellikle son dönemlerde de lahmacun-
cu ve kebapçılardan alınan numunelerden
çıkan et ile bağdaşmayan ürünler bunun en
büyük ispatı. Bizde bu kapsamda halkın bi-
linçlenmesi ve işletmecilerin de daha sağlıklı,
besin değeri yüksek ve kaliteli ürünleri sun-
ması amacıyla bu yola çıktık. Gelen bu kriter
sayesinde haksız rekabet ortadan kalkacak
ve halk daha sağlıklı beslenmiş olacak. Bu
kurala uymayan işletmeler Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kontroller
ile tespit edildiği takdirde idari ya da maddi
para cezasına çarptırılabilecek hatta teşhir
edilebilecektir. 
Halkın bu konuda bilinçli olması gerekiyor,
eğer şüphelendikleri ya da standartlara uy-
gun görmedikleri işletmeler olur ise bunları
mutlaka alo 174’e bildirerek, halk sağlığının
o kadar ucuz olamayacağının göstermeleri
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gurme burger alanında faaliyet gösteren 30 şubeli 
Burger House, geçen yıl ortaklık yaptığı HD Group ile

Anadolu’da da büyümeyi hedefliyor. Şirketin 2019 
hedefi yurtiçi ve yurtdışında 90 restorana ulaşmak.

Türkiye’de 55 ilde, yurt dışında ise Çin ve Almanya’daki fabrika ve şubeleriyle Oses, ye-
mek ve mezelerde kullanılmak üzere özel ambalajlı acı bir sos da satışa sunacak. Ay-

rıca kepekli ve daha az kalorili lavaş üreterek ürün ga-
mına değer katacak.
2014 yılının sektör büyümesi adına hareketli geçtiğini
belirten Oses Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar:
“2014 Oses için gerçek bir prestij yılıydı. 55 ilde 600
şube ve Çin - Almanya yatırımlarımızla diğer sektörle-
re de yatırım ve bayi ağı olarak örnek olduk. 2015 yı-
lında yurt içinde Ankara’da çiğ köfte fabrikamız ve
yepyeni bir lavaş üretme tesisimizle günde 1 milyon
adet lavaş üreteceğiz. Lavaş üretim tesisiyle market-
lere de hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yurt dışı yatırım-
larımızda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada’da ortak-
lıklar kurarak büyümek hedefindeyiz. 2015 yıl başında
Kanada’da fabrika ve iki şube açacağız. Türkiye’de 70
ilde faaliyet göstererek, Anadolu’da Oses şubesinin ol-
madığı ilin kalmaması için çalışacağız” dedi.

2015 yılında da yatırımlarıyla
büyümeye devam edecek…

Çiğ köfte sektörünün öncü isimlerinden olan Oses, 
İç Anadolu ve Ege bölgeleri başta olmak üzere
Türkiye’de 100 franchise vermeye hazırlanıyor.

2009 yılında İstanbul Şaşkınbakkal’da açtığı ilk şube ile gurme burger alanına giriş ya-
pan Burger House, şu anda 30 şubeye ulaşmış durumda. Girişimci Özüm Sönme-

zalp’in Günaydın’ın patronu Cüneyt Asan’ı da yanına alarak yarattığı marka, farklı bir or-
taklık yapısıyla büyümesini sürdürüyor. 2013 Mayıs ayında HD İskender, HD Döner, Tadım
Pizza, Dede Köfte ve Pidem markalarını bünyesinde
bulunduran ve 100’ün üzerinde restorana sahip
olan HD Group ile ortaklığa giden şirket, İstanbul’da
kendi şubelerini açmayı, Anadolu’da ise franchise
sistemiyle büyümeyi hedefliyor.
Yurtdışında 10-15 şube planladıklarını dile geti-
ren Sönmezalp: “İstanbul dışında Ankara, Bursa
ve Antalya’da restoranlarımız var. İzmir, Adana,
Gaziantep, Kayseri, Eskişehir ise odaklandığımız
iller. Yurtdışından ise oldukça yoğun master
franchise talebi alıyoruz. Avrupa’da İngiltere,
Avusturya, Danimarka, Almanya ile görüşmelerimiz
var. Ayrıca Dubai, BAE, Abu Dabi, Güney Afrika’dan da talep alıyoruz.
Yurtdışı için 2015’te adım atmayı planlıyoruz. İki ülkeye konsantre olmayı doğru
buluyoruz. Büyük ihtimalle de yurtdışı yatırımlarımız Ortadoğu öncelikli olacak” diye ko-
nuştu. Faaliyetlerine bir şube ve 12 çalışan ile başlayan Burger House bugün, 30 şube ve
toplam 220 çalışana ulaşmış durumda.

yeni ortağıyla büyüyor…
Ucuz lahmacun
artık pahalıya 
mâl olacak!
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Türkiye’’nin 30 farklı kentindeki 140 şubesiyle ulusal bir lezzet
zinciri yaratan Köfteci Ramiz ürün yelpazesini genişletti. Seçkin

lezzetleri, seçkin damaklara sunmak felsefesiyle yola çıkan Köfteci
Ramiz, menülerini 10 yeni lezzetle çeşitlendirdi. Kırmızı ve beyaz
etlerden oluşan yeni
menüler, lezzet av-
cılarının beğenisini
kazandı. Franchise
sektörünün en büyük
yerli markası olan Köf-
teci Ramiz, yurt içi ve yurt dışındaki şubelerinde yeni lezzetlerini
tüketicinin beğenisine sunarak büyümeye devam ediyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlene-
cek olan, "Yılın Starları”  ya-

rışması başladı. Yılın en başarılı
markalarının belirleneceği ya-
rışmada Gönül Kahvesi de ‘yılın
markası’ kategorisinde yarışı-
yor.  27 kategorinin yer aldığı
yarışmada, iş, siyaset, spor ve
sanat dünyasının önemli isim-
leri birbirleriyle yarışıyor. Yarış-
mada kazananlar, internet üze-
rinden verilecek oylarla belirle-
necek. 20 Mart’a kadar devam

edecek oylamanın
ardından ödüller, Ni-
san 2015’te düzenle-
necek ödül töreniyle
sahiplerine verile-
cek.
İlk şubesini 2002 yı-
lında İzmir’de açan
Gönül Kahvesi, kendi
iş alanında en bili-
nen marka olma he-
defini belirleyerek,

kendine özgü ürün gamı, ma-
ğaza konsepti ve yaratıcı, yeni-
likçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Gönül Kahvesi; 2014 yılında Av-
rasya Kalite Ödülü, Avrupa Ka-
lite ödülü, Altın Adam Ödülü ve
son olarak kasım ayında Ameri-
ka’da yapılan 3. Dünya Kalite
Zirvesi ve Ödül töreninde; far-
kındalık yaratan, yenilikçi, ve gi-
rişimci yaklaşımından dolayı
“Dünya Kalite Ödülü”nün sahi-
bi oldu. 

“Yılın Markası” 
olmaya aday…

87 yıldır değişmeyen lezzetini misafirlerine 
sunan Köfteci Ramiz, yeni menüleriyle 

lezzetine lezzet ekledi.

Köfteci Ramiz’den yeni lezzetler



’dan 2015’de 4 milyon 
dolarlık şube yatırımı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ev yemeği zinciri… 

Dünyanın en hızlı büyüyen piz-
za zinciri Little Caesars Türki-

ye, 2014 yılını tarihindeki en hızlı
şubeleşme artışı ile kapatıyor. Şu
anda 80 şubesi ile İstanbul, Ankara,
İzmir, Bodrum, Bursa ve Kocae-
li’nde tüketicilerle buluşan Little
Caesars, 2015 yılında ise faaliyet
gösterdiği mevcut illerin dışında
Tekirdağ, Edirne, Adapazarı, Eskişe-
hir, Adana ve Antalya’da açacağı
yeni şubeler için yaklaşık 4 milyon
Dolar yatırım yapacak. Markanın
büyüdüğünü anlatan, Little Cae-
sars Türkiye Genel Müdürü Banu
Arıduru, “Şu an şubelerin yüzde 60’ı

franchisee, yüzde 40’ı da şir-
ket şubeleri olarak işleti-

liyor. Şirketin her iki ka-
nadındaki satışlarda
da olağanüstü bir ar-

tış yaşadık” dedi.
Bu başarıyı uyguladıkları iki özel
formüle bağlayan Arıduru, “Franc-
hisee sistemini şirket şubelerine
uyarlayarak sektörde bir ilki gerçek-
leştirdik. Fark ettik ki işletmecinin
bizzat başında durduğu sistemler
yüzde 30 oranında daha fazla satış
başarısına sahip oluyor. Başarıyı
ödüllendiren motivasyonel sistem-
ler kurarak, sonuçlarını aldık. Franc-
hise tarafındaki artışı “aile işletme-
ciliği” modelinde yakaladık. Franc-
hisee’lerimiz profesyonel hayattan
gelen veya bizde müdürlük yaptık-
tan sonra kariyerine kendi işinin sa-
hibi olarak devam eden
kişilerden oluşuyor. Ki-
şiler eğer aileleriyle bu
işe başlıyorlarsa başa-
rıları da artıyor” dedi.

Şubelerinin yarısı franchisee’ler tarafından
işletilen Little Caesars, uyguladığı aile 

işletmeciliği modeli ile 2014’de %32 büyüdü.
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Türkiye'nin en yeni gurme yemek 
zinciri Meal Box, 5 ay gibi kısa 
bir sürede şube sayısını 
11’e çıkarttı.

İtalyan RAİ 1 televizyonuna röportaj
veren Bovizza Franchising firma

yetkilisi Adil Yıldırım giyim sektörüyle
ilgili fikirlerini paylaştı :
“Türkiye’de ve Güney
Amerika’da bizim hangi
markayı sunduğumuz
çok önemli. Az sayıda
ama uzun vadeli mağaza
açmak bence bu işin ku-
ralıdır. Pazara ilk giriş stra-
tejisi çok önemli; orada
yapılan hataları sonradan
kimse düzeltemez, franc-
hise sürecimiz öncesi 1-2
sene altyapı çalışmaları
sürüyor. Türkiye, İtalya,

Portekiz ve Güney Amerika pazarlarında franchising operas-
yonlarını yürüten Bovizza Franchising, marka portföyüne
Harmont&Blaine Kids markasını da ekledi.  Bovizza Franchi-
sing, dünyaca ünlü Harmont & Blaine Kids markası ile yola
çıkarken şu 3 noktayı göz önünde bulunduruyor: “doğru
marka, doğru lokasyon, doğru ekip”.
Dünya’nın dört bir yanında özellikle Newyork’ta büyük be-
ğeni ve ilgi toplayan Silvian Heach Türkiye’de yatırımcıları ile
buluşuyor. Marka yetkilisi Salvatore Napolitano Türkiye stra-
tejileriyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı : “ Türkiye ciddi oran-
da iç üretim kapasitesine sahip. Stratejik noktalarda doğru
yatırımcılar ile yer almaya devam edeceğiz. Sadece açmış ol-
mak için mağaza açmak istemiyoruz ve en önemlisi birlikte
çalıştığımız Bovizza Franchising firması da bizimle aynı an-
layışa sahip. Onlar bize pazarda yön gösteriyorlar. Şimdi yine
Bovizza ile Güney Amerika’da çalışmaya başladık. Onların ye-
rel deneyimlerinden faydalanıyoruz.”

İstanbul'un çok farklı semtlerindeki
tüketicilerden, Meal Box'ın açılma-

sı yönünde alınan talepler sonucu
franchising sistemi ile büyümeye ka-
rar verdiklerini belirten Genel Müdür

Murat Demirhan şunla-
rı söylüyor: ‘Meal Box
fikri sağlıklı beslenme-
ye önem veren, fast fo-

od yemeklerden uzak durmaya çalı-
şan ancak ofiste veya evinde taze,
sağlıklı ve lezzetli gurme yemekleri-
ne ulaşamayan insanların talepleriy-
le doğdu. Bu fikri geliştirmek ve da-
ha fazla kişiye ulaşmak için franchi-
sing vermeye başladık. Bu yıl sonuna

kadar franchising yöntemi ile 5 şube
daha açmayı hedefliyoruz. Bu sebep-
le vereceğimiz ilk 10 franchise için
özel koşullar belirledik. 2015 yılının
ilk yarısında ise kendi açacağımız şu-
beler ve franchising verdiğimiz şu-
beler ile birlikte 40 şubeye ulaşaca-
ğımıza inanıyoruz.’
Gerekli finansal yatırımları yapabi-
lecek durumda olan, girişimci ruha
sahip adaylar, tabi tutulacakları baş-
langıç eğitimi ve dönemsel eğitim
programlarını başarıyla tamamlaya-
bilmeleri halinde, Meal Box’ın franc-
hising olanaklarından faydalanabi-
lecekler.

Harmont & Blaine ve
Silvian Heach ile
bayilikler veriyor
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Kapak Konusu

Türkiye franchising sektörünün popüler şirketlerini araştırdık. Bu çalışma 
aynı zamanda girişimci, yatırımcı açısından bir rehber niteliğinde. 

İşte girişim uzmanları ve sektör temsilcileriyle hazırladığımız Türkiye’nin 
en popüler 101 franchise şirketinin büyüme planları, yatırım şartları…

Türkiye’de restoran pazarının yıllık cirosunun 7 milyar dolar ci-
varında olduğu tahmin ediliyor. Oysa bu rakam sadece New
York’ta 21 milyar dolar. Evet, henüz yolun başındayız. Ancak

bu alanda muazzam bir büyüme potansiyeli var. Artık Türkiye’de de
dışarıda yemek  ihtiyaç olarak kabul ediliyor. Kafe pazarında kon-
sept yarışı ön planda. Anadolu’da da şık ve zengin ürün çeşitleriyle
müşterilerine hizmet sunan kafeler görmeniz mümkün. Girişim uz-
manlarına göre tüketici elektroniği yüksek potansiyele sahip bir pa-
zar özelliğini koruyor.    Oyuncak pazarında da büyüme trendi devam
ediyor. Beklentiler bu alandaki zincir marka sayısının artacağı yön-
de. Gayrimenkul pazarı ise en dinamik dönemini yaşıyor. Pazardaki
büyüme, emlakçıların markalı şubeler açmasını sağlıyor. AVM’ler kü-

çük yatırımcılar için fırsat-
larla dolu. Özellikle kiosk
yatırımları oldukça popüler
hale geldi.

Geleneksel  
lezzetlere dikkat!..
Ünlü börekçiler Türkiye
genelinde franchising sistemiyle yeni şu-
beler açıyor. Aralarında isim hakkı bedeli almayan markalar
da var. Ayrıca görünümüne özen gösteren kadınların spor aktivite-
lerine ilgileri artık çok fazla. İşte bu talebi karşılamak üzere ‘kadınlara
özel spor salonları’nın sayısı sürekli artıyor. Hizmet kalitesini artıran,
evlere servis yapabilen markalı kuru temizleme şirketleri, çalışan ka-
dın sayısındaki artış ve gelir seviyesinin yükselmesi ile müşteri po-
tansiyelini artırdı. Son 5 yılda büyük bir dönüşüm yaşayan mobilya
pazarının öncü markaları yeni mağazalar açarak büyümeye devam
ediyor. Türkiye’de ilk kez zincir çay kafelerin sayıları artıyor. Demleme
çay, bitki çayları ve benzeri ürünleri ön plana çıkaran bu yeni kon-
septler şu sıralar çok popüler…

Girişimcilere yeni iş alanları yaratıp adeta 
oyunun kurallarını değiştirdiler. Güçlü yönetim ve

istikrarlı büyüme performanslarıyla kendi alanlarında
örnek alınacak türden başarılara imza attılar.
Bazıları, Türkiye'de neredeyse hiç olmayan 

bir sektörü kendileri yarattılar…

Evet, Türkiye franchisingsektörünün öncümarkalarından söz ediyoruz.
İşte bu şirketlerin çabalarıyla
büyüyen Türkiye franchise

pazarı kesintisiz büyümesini
sürdürüyor. Yatırımuzmanlarına göre 2015’e

dinamik bir şekilde giren
sektörde yatırım cazibesini
sürdüren birçok alan var.İşte detaylar…

Türkiye franchising sektörünün    
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Medyafors Fuarcılık / Aycan HELVACIOĞLU:
“Hızını arttıran markalar 

2015’de de dur demeyecek!”

Franchise sektörünün gelişmesiyle doğru
orantılı olarak işletme zincirlerinin sayısının

ve buna bağlı olarak cirolarının artacağı bir yıl
bekliyoruz.  Kendi eko sistemini yaratan franc-
hising sektörünün, bu yıl da önemli bir büyü-

me yaşayacağı tahmin ediyorum.Türkiye piya-
sasında franchising sektöründe genişleyen Türk

markalarının, 2015 planlarında Türkiye geneline
yayılmak olduğu gibi, bir çoğu da dünya üzerinde

yayılmak istiyor. Özellikle de Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcıların
Türk markalarına yakın ilgisi de işlerin büyümesini sağlayacak gibi
görünüyor. Yine son dönemde Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’nın katılımcı profilinde gördüğümüz gibi, yabancı markala-
rın da gözü Türkiye pazarında… 
Avrupa’nın yaşlanması , bazı Ortadoğu ülkelerindeki huzursuz-
luklar  uluslararası markaların gözünü Türkiye piyasasına diktiği-
nin göstergesi… 2014 fuarında, 22.000 m2 alanda 300 markanın

katılımıyla gerçekleşen fuar, franchise sektörünün her geçen yıl
giderek geliştiğini gösteriyor. Bu durum sektörün pozitif
yönde ilerlediğinin ise en büyük kanıtı…

Simit Sarayı / Abdullah KAVUKÇU:

Geçtiğimiz 2014 yılında dünyada yaşa-
nan küresel krize ve Ortadoğu'da yaşa-

nan kaos ortamına rağmen Türkiye iyi bir
performans sergiledi. 2015 yılında da Türkiye
ekonomisinin güçlenerek yoluna devam
edeceğine inanıyorum. 2015 yılında yurt dışın-
da 45, Türkiye’de ise 104 olmak üzere 149 yeni
mağaza açacağız ve yaklaşık 3.000 kişiyi daha istih-
dam edeceğiz. Avrupa üssümüzü Hollanda’ya kuruyoruz. Suudi
Arabistan’ın en büyük yatırımcı şirketlerinden Al Hokair Group ile
birlikte Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri,
Umman, Ürdün ve Mısır dâhil olmak üzere yedi ülkede 2017 yıl
sonuna kadar 125 mağaza açmayı hedefliyoruz. 2018 yılında ise
Türkiye’de 440, yurt dışında 560 olmak üzere toplam 1000 mağa-
zaya ulaşacağız.

    en popüler markaları…
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UFRAD (Türkiye Franchise Derneği) 
Dr. Mustafa AYDIN:

Z incir mağazaların gelişmesinde
franchise çok önemli bir yöntemdir.

Vasat yönetilen bir zincir asla büyüye-
mez. Markalaşamaz. Rakipleri büyür
o küçülür.  
Bu nedenle doğru yöntemlerle kuru-
lan güçlü bir franchise altyapısı sizi
rekabette öne geçirir. Önümüzdeki

dönemde de ekonomik anlamda bü-
yük potansiyele sahip olan franchising

sistemine daha fazla girişimci dahil olarak
kendi işini kuracak. 

The Franchise Company 
Esra Karataş KURŞUN:

Franchising yoluyla büyümekte olan
markalar, 2015 yılında da girişimciler

için güvenli bir yatırım imkanı olmaya de-
vam edecek. 
Yapılan araştırmalar girişimcilik serüveninde
kendi başına ilerleyen yatırımcıların başarı ora-

nının %23, franchising ile ilerleyen yatırımcıların başarı oranının
%86 olduğunu gösteriyor. 
Sektörde her ne kadar gıda markaları ağırlıklı görünse de, son
yıllarda hizmet sektöründe de kurumsal markaların franchise
başarılarını artırdığını görüyoruz. 
2015 yılında Türkiye pazarına girmek isteyen Avrupa, Amerika
ve Ortadoğulu markalar girişimcilerimiz için fırsatlar sunmaya
devam edecekler.

BiggShop
Enis KARSLIOĞLU:

Tasarım ürün, konsept mağaza ve
gurme kafeyi tek bir adreste bu-

luşturup yüksek karlı bir çalışma alanı
yarattık. 

2015 yılında 15 mağazaya franchise
ile ulaşmayı hedefliyoruz. Sonrasında
da yurtdışı mağazalarımız geliyor ola-
cak. Yurtdışında ilk noktamız yüksek ihtimalle
Dubai olacak. Şubelerimize kendilerine özel online shop
açıyoruz. Kendi isimlerine açılmış özel BiggShop siteleri

üzerinden yaptıkları satışların kârı da kendilerinin kazanç ha-
nesine ekleniyor. 
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Komagene
Çetin TEKDEMİR: 

Pazarın hala daha doyuma ulaştığını
düşünmüyoruz. %100 lük bir büyü-

me potansiyeli daha olduğunu düşün-
mekteyiz. Ürünlerimizin kalitesi, ürün
çeşitliliğimiz, reklam ve kampanya yö-

netimimiz, konseptimiz ve basitçe kur-
gulanmış iş modelimiz ile fark yarattığımı-

zı düşünüyoruz. Yatırımcılardan 2015 senesi
boyunca franchise giriş bedeli almayacağız.

Franchise & More 
Osman BİLGE:

2014 yılında perakende piyasaların-
da enteresan bir durum yaşandı.

Normal şartlar altında ekonomiyi
olumsuz etkilemesi beklenen her şey
üst üste geldi. Diğer yandan ekonomi-
nin her göstergesi normal seyretti.
Franchise dünyasında da büyük zincirler
hallerinden çok memnundu. 
Rağbet gören yerli zincirlerin franchise giriş
bedelleri dünya markalarınınkini katladı, yatırımın geri kaza-

nılması 7 yıla kadar uzadı. Birbirinden farklı yönde gelişen iki
ayrı pazar var.  Aslında gelişmiş ülkelerde piyasaya hakim olan
“organize perakende”, ülkemizde de giderek güçleniyor. Her
krizde yaşanan tekrarlanıyor, sarsak elek çalışıyor, küçükler dö-
külüyor, büyükler seyreldikçe serpiliyor. Ürün-marka franchise
zincirleri genelde hızlı büyür, ama gıda, emlak gibi hizmet zin-
cirleri de hızlı büyüyor. 
Tüketici tercihlerinde markanın önemi arttı, yemekten kafeye,
emlakçıdan kuyumcuya, her alanda markalar tercih ediliyor,
tercih edilenler yayılıp marka oluyor. 

McDonald’s 
Ayperi SAKIZLI:

Geçtiğimiz yıllar içerisinde çift hane-
li rakamlarla büyümenin yanı sıra,

Türkiye genelinde yeni restoran açılış-
larını hız kesmeden sürdürdük. Bu sene
ve önümüzdeki yıllarda da sektörün bü-
yümesine paralel olarak biz de büyüme-
mizi sürdüreceğiz. McDonald’s’ı diğer
franchise verenlerden ayrıştıran, işletmeciyi
eğitiminin başlangıcından lisans süresinin sonuna kadar her an-
lamda destekleyen ve geliştiren bir altyapıyı sağlayan, sürdürü-
lebilir gerçek bir franchise sistemi olmasıdır.
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Coldwell Banker Türkiye
Gökhan TAŞ:

Bir buçuk sene gibi kısa bir sürede hızla
büyüyerek ve yaygınlaşarak 23 ilde 70

ofise ulaştık. Sektörde son yıllardaki hızlı
büyüme, bizimle birlikte başka uluslar-
arası kurumsal gayrimenkul danışman-
lık şirketlerini de Türkiye'ye yöneltti. Ge-

lişmekte olan pazarlar başta olmak 2020
yılına kadar gayrimenkul sektörü dünya

genelinde önemli bir büyüme gösterecek.
Kurumsal danışmanlık şirketleri de aynı para-

lelde büyüme gösterecek. Bunun için sektörün yasal bir düzen-
lemeye kavuşması gerekiyor ve bunun için hazırlık-
lar devam ediyor.

Bursa Kebap Evi
Cem HELVACI: 

Değişmeyen ürün ve lezzet standartı bi-
zim en önemli farklarımızdan biridir.

2015 yılı sonuna kadar 15 şube daha açmayı
hedefliyoruz. Böylelikle şube sayımızı 60 ‘ın
üzerine çıkaracağız. Ocak ayında ilk yurt dışı

şubemizi Almanya Saarland-Saarbrücken’de açtık. Köln, Düs-
seldorf, Hamburg, Sttutgart, Münih ve Berlin de şubeler açarak
Almanya’da toplam 7 ilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca
2015 yılı hedeflerimiz arasında Avrupa ve Dubai, Katar, Kuveyt,
Arabistan’da şubeler açarak Orta Doğu’da İskender rüzgarı es-
tirmek var.

Dry Clean Express 
Fatih AVŞAR: 

Dry Clean Express, bireysel ve ku-
rumsal kuru temizleme hizmetle-

rinin yanı sıra, laundry, terzi tadilat ve
ev tekstil ürünlerinin temizliği alanla-
rında geniş bir   kapsamla müşterilerine
hizmet vermektedir. 

Dry Clean Express‘i diğer markalardan
ayıran unsurlar ise kendi bulunduğu A+
yani VIP hizmet veren kulvarda tamamen
yalnız olmadısıdır. 
Sekiz yıl içinde gerçekleştirdiğimiz büyüme ile sektördeki ye-
rimizi birinci sıraya taşımayı başardık. Çağımızın koşulları,

müşteri odaklı olmayı gerektiriyor. Şuanki hedefimiz markayı
Avrupa’da şubeleştirmek…
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Atom Tost 
Volkan YAMİ:

Atom Tost, düşük yatırım ve işletme
maliyetiyle bütün uluslararası zin-

cirlerden farklılık gösterir. Gıda sektörü
günümüz çalışma koşullarında çok da-
ha önemli noktalara gelmektedir. Dola-
yısı ile gelinen noktada kaliteli ürünler

ve kaliteli markalar her geçen gün daha
da önemli olmaktadır. Gelişimde bu para-

lelde artacaktır. 2015 hedefimiz 10 şube da-
ha açmak…

Best Coffee Shop, Lavazza
Sertaç AKYÜZOL:

Türkiye genelinde 2015 yılında
30’dan fazla AVM’nin açılması he-

deflenmektedir. Ayrıca Plaza ve Üniver-
site alanlarında da talep sürekli artmak-
tadır. Sektörün gelişimde  en büyük et-
kenlerden olan genç nüfusun ev dışında
geçirdiği zamanı ve harcamalarını arttırı-

yor olması sektörün büyüme potansiyelinin artarak devam ede-
ceğini gösteriyor. 2015 yılında en az 3 bölgede bölge başına or-
talama 10 kafe ile bu yöntemle 36 kafenin üzerine 30 kafe daha
hedeflenmektedir. İstanbul'da kurulan ve Türkiye’de bir ilk ve tek
olma özelliğini taşıyan "Kahve Eğitim Merkezi" iyi baristalar ye-
tiştirmek amacını taşıyor. Ürün kalitemiz, çeşitlerimiz ve müşte-
riye sunduğumuz “Kahvede Tam Çözüm” açısından sektörde
önemli bir fark yarattık. Bu farklılık da rekabette her geçen gün
daha fazla avantaj sağlıyor.

Sampi Pide 
Ercan YILMAZ: 

2015 yılında öncelikli hedefimiz; doğ-
duğumuz şehir Ankara’ dan başla-

yarak yurt içi şube sayımızı 60’a çıkart-
mak ve “Dünyanın Pide Markası” sloga-
nımızdan aldığımız ilham ile, halen gö-
rüşmelerimizin devam ettiği Fransa, Rus-
ya, Hollanda ve Mauritius gibi farklı ülke-
lerde bayrağımızı dalgalandırmaktır. Bu
doğrultuda bu sene yapılacak olan Bayim Olur
musun Franchising Fuarı’nda yer alarak büyüme hedeflerimizi
2016 yılına da taşıyacağız.  
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TAB GIDA
Caner DİKİCİ:

Gerek Türkiye’nin stratejik konumu, ge-
rekse AVM sayılarındaki hızlı yükseliş

sayesinde hızlı servis restoran zincirleri için
geçtiğimiz yıllar oldukça başarılı geçti. TAB
Gıda olarak biz de 1995 yılından bu yana

faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’deki hızlı servis
restoran zinciri sektöründe 2014 yılında da ba-

şarılı bir grafik izledik. Bünyemizde hizmet gös-
teren bütün markalarımıza ait restoranların adetlerini

artırmamızın yanında aldığımız ödüllerle de 2014’e damga vur-
duk. Ülkedeki tablo ve AVM yatırımları geçtiğimiz
senelerdeki gibi gerçekleşirse sektör daha da
ileri gidecektir.

Çıtır Usta
Atilla KÜLEKÇİOĞLU:

Franchise pazarında bu hızlı büyümenin
dinamosu olarak üç başlık vurgulanıyor:

Alışveriş merkezi (AVM) sayısının artması, sos-
yalleşme ve dışarıda yeme içme kültürünün

hızla gelişmesi. Uzmanla-
ra göre, artan şehirleşme
ve yeni açılacak AVM'lerin
etkisiyle franchise pazarı
2015'te de büyüyecek. Franchise pazarında en dikkat çeken sek-
tör ise kuşkusuz yeme ve içme sektörü. Bu alanda faaliyet gös-
teren firmalar birbirini ardına şubeler açıyor, açmaya da devam
edecekler.

Fresh Line 
Gülşah Selek ERTUĞRUL:

Özellikle kozmetik piyasası sürekli
büyüyen ve gelişen bir piyasa ha-

lini aldı. 2015’de franchise sektöründe
farklı ve güçlü firmalar tüm zorluklara
rağmen büyüyebilir ve karlı bir yatırım
olabilir. Bu piyasanın içinde doğal koz-
metik mutlaka hem yatırımcı hem tüke-
tici için tercih edilen bir sektör.  Fresh Line,

doğal ve organik kozmetik piyasasında kendisini
rekabetin dışında tutacak farklılıklara sahip, biz markamız için
2015 yılının verimli olacağını düşünüyoruz.
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Gülaylar
Tolga ERİZ:

Kuyumculuk  sektöründe marka ma-
ğazacılık konseptleri öne çıkıyor.

Müşteri profillerinin değişmesiyle ,  onli-
ne mağazacılık , mobil, sosyal medya  uy-
gulamalarıyla Müşteri İlişkileri Yönetimine

(CRM) önem veren, her an ulaşılabilen  zin-
cir marka mücevher mağazaları öne çıkıyor.

Yatırımlarımızı ve gelecek bakışımızı bu yönde
geliştirdiğimiz markamızla  sürekli büyüme kaçınılmaz-

dır. 5 yıl içinde  Türkiye’de  zincir marka mağazacılıkta çok önemli
bir potansiyel olduğunu düşünüyor ve bu konuda yatırım-
cılarımızı her yıl arttırmayı düşünüyoruz.

Speedy / Gür YALMAN:

Ağustos ayında Brisa ile stratejik bir iş or-
taklığı anlaşması imzalayarak Türkiye’nin

en büyük servis ağını oluşturmak adına bir
başlangıç yapmış olduk. Bu işbirliği sonrası
açılacak yeni noktalar düşünüldüğünde yet-
kili servisler haricindeki en büyük servis ağının
temelleri atılmış oldu. Bu işbirliği ile satınalmada,

pazarlamada, bilgi işlem altyapısında kısacası tüm süreçlerde
verimlilik ve ölçek ekonomisi sağlamayı hedefliyoruz. Bir diğer
önemli gelişme ise dünyanın en geniş hasar onarım ağına sahip
markası Fix Auto ile imzaladığımız anlaşma oldu. Bu sayede Tür-
kiye’nin en büyük “Full Servis” yapısına kavuşmak için eksik par-
çayı tamamlamış olduk. 2015 yılında “Hasar Onarımı” alanında
Fix Auto markası altında pilot servisleri devreye sokacağız, ge-
rekli altyapıyı tamamladıktan sonra tüm Türkiye’de Fix Auto
servisleri açacağız. Türkiye’nin “En Yetkili Özel Servisi” olmanın
bilinci ve sorumluluğuyla ülkemize ve tüm paydaşlarımıza de-
ğer yaratmaya devam edeceğiz.’’

Çilek Mobilya / Talha ÇİLEK:

Mobilya, Türkiye’nin en dinamik sek-
törlerinden biri olup, dünya paza-

rı ile rekabet edebilir bir seviyeye ulaş-
mıştır. Türk mobilya sektörü üretim
ve satış anlamında dünyada 19’uncu
sıradadır. Türk Mobilya sanayisi 2015
yılında 2 milyar 800 milyon dolarlık ih-
racat hedefi belirlerken, 2023 yılında 10

milyon dolarlık ihracatı hedefliyor. Çilek Mobil-
ya olarak, 2015 yılı itibari ile 35 yeni mağaza açarak yüzde

30’luk bir büyüme hedefliyoruz.
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Faruk Güllüoğlu 
Faruk GÜLLÜ:

Değişen dünyada tüketim alışkanlıklarını
sürekli takip ediyoruz. Talepleri dikkate

alarak uzun Ar-Ge’ler sonucu ürünler üretiyo-
ruz. 2015 yılında, yenilenmiş menümüzle ken-
dimizden söz ettirmeyi amaçlıyoruz. Yemek

hizmeti veren şu an 24 mağazamız var. Bu ma-
ğazaların sayısını artırarak daha çok misafirimize

yemeklerimizi tattırmayı hedefliyoruz ve şu an
tüm satışlarımız içinde yüzde 15-20 payı olan yemek

satışlarımızın oranını öncelikle yüzde 30 seviye-
lerine çıkarmayı hedefliyoruz.

ERA Türkiye 
Can EKŞİOĞLU: 

ERA güçlü merkez ofis yapılanması,
ERA Eğitim Akademisi ve uygulama

ofisiyle yatırımcılarına destek vermekte-
dir. ERA markasının tüm dünyada toplam-
da 3500’den fazla ofisi bulunuyor. 

Özellikle Ortadoğu ülkelerindeki teşkilatlanması ve Avru-
pa’nın lider markası olması Türkiye’deki yabancı yatırımcılara
cazip kılıyor. 2015 yılında 100 yeni ofis ile daha da güçlenmeyi
hedefliyoruz.

Little Caesars Türkiye
Banu ARIDURU: 

Little Caesars Türkiye olarak 2014 yı-
lını tarihimizdeki en hızlı şubeleş-

me artışı ile kapatıyoruz. Bir önceki se-
neye oranla yüzde 32 oranında büyü-
dük. 2015 yılında da hem genel ekono-
mik konjonktürde hem de tüketici dav-
ranışlarında paralel bir tablo bekliyoruz. 
Türkiye’nin tamamına hizmet verebilecek
franchise alt yapısına sahibiz. Lokasyon ana-
lizlerini özel bir harita programıyla yönetiyoruz. Önceliğimiz
cadde restorancılığı olmakla beraber AVM’de uygun hizmet ve-

rebileceğimiz lokasyonlarda da olmaya sıcak bakıyoruz. 45
günlük bir süreçte anahtar teslim restoranı teslim ediyoruz.





Gönül  Davet / Ümit Yaşar DEMİR:

Sektörümüzün gelişimini desteklemek,
şube sayısımızı arttırarak tüm Türki-

ye'ye yayılmak ve bunları yaparken kalite-
den ödün vermeden kurumsal kimliğimiz-
le bulunduğumuz noktalara değer katmak
istiyoruz. Gönül Davet standart yaratarak

güçlü konsept, geniş müşteri portföyü ve
sektöründeki marka bilinirliği ile her geçen

gün hızlı bir şekilde büyümektedir.

Tepe Home / Fırat TÜRKFİLİZ:

Franchise Tepe Home’un en önemli büyüme
stratejilerinden... Markamızı en iyi temsil

edecek şahıs ve firmalarla görüşmelerimizi
yapıyoruz. Gelen talepleri titizlikle inceli-
yoruz. Bölgenin ekonomik yapısı, mağaza
lokasyonu ve büyüklüğü analiz ettiğimiz
diğer önemli detaylar. Eğitim, kurumsal
kimlik uygulaması, teşhir düzenleme, rek-
lam ve pazarlama başta olmak üzere
franchise mağazalarımıza verdiğimiz en
büyük destek Tepe Home markasına yaptığı-

mız yatırımdır. 2015 yılında da Türkiye’de bayilik kanalı ile büyü-
meyi hedefliyoruz.  Son 1 yıl içinde 6 yeni bayi açılışımızı ger-
çekleştirdik..   Yurt dışı bayilik görüşmelerimiz ise devam ediyor.

Ceyo / Naki KOLSUZ:

Ceyo, her şeyden önce kurumsal bir ba-
yilik sistemi yürütüyor. Müşteri mem-

nuniyetini sağlayacak şekilde konumlana-
rak mağaza ve üretimini verimli ve kaliteli
hizmet sunmak, müşteri memnuniyetini,
devamlılığını, müşteri müşteriyi getirir

prensibini önemseyerek bu doğrultuda
durmadan daha iyisini müşterilerimize sun-

mak prensibi ile çalışıyoruz.

Essi Güzellik & Estetik
Zübeyde NACAR:

Türkiye’nin ilk Bayilik veren Güzellik ve
Estetik Merkeziyiz. Türkiye’de kişi ba-

şına düşen güzellik ve estetik harcaması
hala Amerika ve Avrupa’nın çok gerisinde,
bu yüzden sektördeki büyüme önümüzde-
ki 10 yıl boyunca devam edecek.
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Kapak Konusu
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Aksesuar sektörünün öncü mar-
kalarından "biri olan Fix Silver,

2015 yılında franchise çalışmalarına
ağırlık vererek yüzde 15 büyümeyi
hedefliyor. 
Giriş bedeli talep etmeyen marka,
bu noktada girişimcilerin ilgi odağı
olmaya aday. Fix Silver Perakende-
den Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Manas Özgen, marka olarak
2014 yılı için belirledikleri hedefleri gerçekleştirdiklerini, 2015 yı-
lında da büyümemeye devam etmek istediklerini ve sektör adına

verimli bir yıl olacağının altını çiziyor. Bu-
gün itibariyle Fix Silver mağaza zincirinin
yüzde 90'ını franchiseların oluşturduğunu
belirten Özgen, konuyla ilgili Fix Silver
markası olarak mağaza zincirimizi yeni
franchiselarla büyütmenin daha verimli
olduğunu düşünüyor, çalışmalarımızı da
bu yönde planlayarak hayata geçirmeye
devam ediyoruz. 2014 yıl sonu itibariyle
Fix Silver mağaza sayımız 26 olmuştur.

2015 yılı içerisinde mağaza sayımızı artırarak yüzde 15 oranında
büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

28 mağazasıyla hizmette…

Komagene çiğ köfte, yaptıgı yatırımlar ile bu sektörün
aranılan, güvenilir, lider markası olmayı başardı. İs-

tanbul ve Köln’deki tesislerinde hijyenik şartlarda üretim
yapan firma Türkiye genelinde 695, yurt dışındaki 16 ba-
yisine +4 dereceki soğuk zincir araçlarla  dağıtım yaparak
insan sağlığına verdiği önemi ortaya koyuyor. 2015 yılı
hedeflerinde yurt içinde 150, yurt dışında 50 yeni şube
açayı hedefleyen Komagene, yeni yatırımcılarına büyük
fırsat sunarak 2015 yılı sonuna kadar  franchise bedeli al-
mamaya karar verdi. Türkiye’de ilklerin markası olan Ko-

magene,  Europan Vegetarian Union'dan
(Avrupa Vejetaryen Birliği) almış olduğu
1411206 Protokol numaralı Vegan Serti-
kası ile çiğ köftesinin içinde hayvan ve
hayvandan üretilen hiç bir maddenin
olmadıgını, vejetaryen ve veganlara
uygun olduğunu tescil ettirdi. Bu sene
reklam için büyük bütçeler ayıran fir-
ma, öncü marka olarak Türkiye ve Avrupa’da  hızlı şekil-
de büyümeyi planlıyor.

sektörün güvenilir markası...
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Röportaj

 Gurme Burger pazarında
en iyisini yapmayı amaçlıyoruz

Bize markanız-
dan bahseder
misin?

Başta; akaryakıt, deniz ta-
şımacılığı, lojistik, filo ki-
ralama, yatçılık, turizm,
gıda, dağıtım ve distribü-
törlük alanlarında faaliyet
gösteren Yücelen Grup
bünyesinde yer alan Bur-
ger Break; gurme burger
pazarına 2013 yılında çok
hızlı bir giriş yaptı. Kısa
zamanda da kendini is-
patlamıştır. Farklı gramaj-
larda köfte seçeneklerini
burger menüsünde bu-
lunduran Burger Break,
formülünü çok uzun de-
nemeler ve araştırmalar
sonucunda ortaya çıkar-

dığı, doğal baharatlar dışında hiçbir katkı maddesi kullanmadan
hazırladığı ürünlerini müşterilerine sunuyor. İlki Konya yolunda ol-
mak üzere; Cebeci Ekspres, 365 AVM, Çayyolu Dorapark, Bahçeli-
evler şubeleriyle Ankara’da toplam 5 noktada yer alan Burger Bre-
ak  çok yakında  6. şubesini de Ankara Besa Kule’de açmayı planlı-
yoruz. Neredeyse tüm şubelerinde farklı müşteri kitlelerine hitap
eden Burger Break; tüm şubelerini geleceğinin teminatı olarak
görmekteyiz.

Yeni bir marka olarak kısa sürede 
yakaladığınız başarının sırrı nedir? 
Burger Break olarak; gurme burger pazarına rekabetten ziyade en
iyisini yapmayı amaçladığımız için girdik. Pazardaki diğer markaları
rakip değil meslektaş olarak benimsiyoruz. Müşteri portföyümü-
zün yoğun olarak çocuk ve gençlerden oluşması; doğallık konu-
sundaki hassasiyetimizin en yüksek seviyede olmasını sağlıyor.
Sağlıklı beslenen nesillerin önemini
bilen bir firma olarak  kendi çocuk-
larımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir
şeyi müşterilerimize sunmamayı ilke
edindik. Kendi beklentilerimizden
ziyade müşterilerimizin beklentileri-
ni daha öncelikli kabul ediyor ve “ar-
tık, çocuklarıma rahatlıkla hambur-
ger yedirebiliyorum” diyen her ebe-
veynde hijyen ve doğallığa verdiği-
miz önemin ne kadar doğru olduğu-
nu bir kere daha anlıyoruz. Dürüst,
temiz ve güler yüzlü hizmet verdiği-

miz her günü bir başarı olarak görüyor ve garsonundan yöne-
timine herkesi bu başarının bir parçası kabul ediyoruz.

Şu an sadece Ankara’da hizmet veriyorsunuz.
Sizi yakın zamanda diğer şehirlerde ve 
yurtdışında görecek miyiz?
İşe başladığımız ilk günden bu yana amacımız hep Burger Bre-
ak’i ulusal bir marka haline getirmekti. Bu fikrimizi hiç değiş-
tirmedik. Şu anda yurtdışı ve yurt içi şubeleşmek için tüm alt
yapımız hazır. Uygun lokasyon ve uygun zamanı belirler belir-
lemez hızlıca şubeleşmeye gideceğiz. Kendi açtığımız şubele-
rin yanında Burger Break’i ulusal bir marka yaparken franchise
zincirimizi de kurma yolunda adımlar atıyoruz. Bu anlamda bi-
zimle aynı bilince sahip, girişimci, dinamik ve yenilikleri seven
iş ortaklarıyla yolumuza devam etmek istiyoruz.

Lokasyon kriterleriniz nedir. Avmler mi yoksa
cadde lokasyonları mı ilginizi çekiyor? 
Burger Break olarak AVM veya cadde lokasyonu gibi bir kısıt-
lamamız bulunmuyor. Markamızın ismine ve itibarına zarar
vermeyecek ve tabii ki karlılık adına potansiyel gördüğümüz
her noktada olmak istiyoruz. Bizim için; bize uygun, doğru lo-
kasyonlarda, doğru konseptlerle yer almak önem arz ediyor.

Burger Break ailesine katılmak isteyen 
girişimciler ne tür aşamalardan geçiyor? 
Sorunuzda da vurguladığınız üzere biz bir aileyiz ve ailemize
yeni bireyler arıyoruz. Bu sebeple bizim için franchise profili
çok önemli. Hali hazırda iki adet franchise vermiş bulunmak-
tayız ve onlarla da imzaladığımız standart ve detaylı bir franc-
hise sözleşmemiz mevcut. Bu sözleşmede ailemize katılmak
için tüm şartları bulmak mümkün, bizden franchise isteyen
adaylara ilk görüşmeden sonra sözleşmemizi sunuyoruz.

Burger Break açmak isteyecek girişimciler için
franchise bedellerinizden bahseder misiniz?
Biz buna franchise bedeli değil de Burger Break markasını güç-
lendirme bedeli diyoruz. Çünkü franchise almaya karar vermiş,
yani ailemize katılmaya karar vermiş birisi otomatik olarak

markanın stratejik ortağı
oluyor ve ödeyecek olduğu
bedeli stratejik ortağı oldu-
ğu markanın güçlenmesi
için ödüyor. Bahsettiğimiz
marka güçlendirme bedeli-
ni 25000 $ + KDV olarak be-
lirledik. Ailemize katılmak is-
teyen yeni ortağımızın, mar-
kamızın yeni şubesini aç-
mak için metrekare başı
2.500 TL bir bedel harcama
yapması gerekiyor.

Burger Break, Hakan Yücelen
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İşinizi yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyon açısın-
dan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ve benzeri
konularla ilgili çalışmalarınız var mı? Firmanızın

geleceği için plan ve beklentileriniz nelerdir?
Yanıtınız hayır ise önemli sorunlarla karşı karşıya ka-
labilirsiniz. B aşka şansınız yok. Mutlaka rekabet gücü-
nü artırmanın yolunu bulmalısınız. Büyük şirketler bu-
nun farkındalar. Onlar ellerindeki muazzam imkanlar-
la sorunlarını çözebiliyor. Ancak KOBİ’ler ya da mikro
işletmeler için aynı durum söz konusu değil. Bu tarz
işletmeler için yönetim, teknik ve operasyonel konu-
larda danışmanlık ve dışarıdan hizmet alma konusu-
na, özellikle bu hizmetler ücretliyse az ilgi gösteriyor-
lar. Oysa tüm dünyada değişim ve dönüşümün yaşan-
dığı bir dönemdeyiz. Artık bir işletmenin hayatta ka-
labilmesi için mutlaka stratejik bir planı olmalı. İşte
tüm bu süreçlerde üniversitelerle projeleriniz için iş-
birliği yapabilirsiniz. Bu size muazzam fırsatlar suna-

bilir. Girişimci dostu üniversitelerimizden yararlanmayı ihmal etmeyin deriz. Üniversitelerimizin
desteğiyle henüz Türkiye’de olmayan yenilikçi bir ürün ya da teknolojiyi kullanarak rekabette
öne geçebilirsiniz. Örneğin Türkiye’nin ünlü bir tatlı üreticisi, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde faaliyet gösteren Ege Bilgi ve Yenilik
Merkezi’nden (EBIC-Ege) aldığı destek sayesinde önemli bir avantaja kavuştu. Söz konusu mer-
kezdeki uzmanların yardımıyla üretim tesisinde yaşadığı bir problemi kökten çözen şirket
önemli bir avantaja kavuştu. Şimdi başarılı bir şekilde büyüyor. Yenilikçi ürünler geliştirerek
kendi alanında fark yaratan bu şirket adeta büyüme rekorları kırıyor…
EBIC-Ege’nin kapıları herkese açık. Türk girişimcilerine yurtdışında ticari işbirlikleri, teknoloji
transferi, ortak yatırım ve AB (Avrupa Birliği) fonlarına ulaşım gibi konularda hizmet veriyor.
EBIC-Ege sadece teknoloji ithal edenlere değil aynı zamanda Ar-Ge yoluyla teknoloji üreten ve
ihraç eden KOBİ’lere de yardımcı oluyor. İnovasyon ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
konusunda da yol gösterici bir konuma sahip. Merkezde çalışan uzmanlar firmaların yeni pa-
zarlara ulaşmalarında, ürettikleri ürünlerin tanıtımında ve diğer firmalarla distribütörlük anlaş-
maları yapmalarında da destek oluyor. EBIC-Ege’nin bu hizmetler için şirketlerden herhangi bir
ücret talep etmediğini de belirtelim.
Bir başka örnek vermek gerekirse Çanakkale Gelibolu’da küçük bir aile işletmesi olan Selahat-
tin Konserve, ilk kez ihracat yaptı. Şirketin ihracat atılımı tesadüf değil. Geliştirdikleri bir proje
sayesinde bunu başardılar. Bu
projeyi geliştirirken Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki
uzmanlardan yararlandılar. Se-
lahattin Konserve’nin sahibi Ay-
gül Kemerli ve endüstri mü-
hendisi kızı Melis Zeynep Çakır,
üretim tesisinin modernizasyo-
nuyla ilgili hazırladıkları proje
sayesinde bunu başardılar. Se-
lahattin Konserve, yeni makine
ekipman ve diğer konularda
yaptığı çalışmalarla üretim tesi-
sini modernize ederek işletme-
yi AB standartlarına yükseltti.
Şirket yaklaşık bir yıl boyunca
sürdürdüğü bu çalışmaları ba-
şarıyla tamamladı.

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

Girişimci dostu 
üniversiteler…

Türkiye’de 92 adet şubesi bulunan
Dagi, 5 yıl içerisinde mağaza sayı-

sını 150'ye ulaştırmayı planlıyor. 2014
yılında bekledikleri
satış rakamına ula-
şan marka, 2015 yı-
lında büyümesini
sürdürmeyi planlı-
yor. Dagi Genel
Müdürü Şeniz
Katgı "Türkiye'de
mevcut şube sa-
yımız toplamda
92 adet. Bunla-
rın dağılımına bakar-
sak; 46'sı kendi mağazamız, 46'sı da
bayii. Bu 92 mağazanın dışında YKM,
Boyner, Özdilek gibi büyük zincir ma-
ğazalarda da markamızı konumlandı-
rıyoruz. Konsept mağazalar, bayiler, in-
ternet mağazası, corner shop’lar ve di-
ğer seçkin butik mağazalardan oluşan
yaygın satış noktalarıyla kolayca ulaşı-
labilir bir marka olma özelliğimiz ve
kalite politikamızla kendimize güve-
nen adımlarla ilerlemeye devam edi-
yoruz. 5 yıl sonrası için, mağaza sayı-
mızı 150’ye tamamlamayı hedefliyo-
ruz. Cirosu en yüksek üç mağazamız
Bursa, İstanbul ve Ankara'da bulunu-
yor’’ diye konuştu. 
Şu anda 38 franchise mağazası bulun-
duğuna dikkat çeken Katgı, 2015 yılın-
da bu rakamı 50'ye çıkartmak istedik-
lerini belirtti. 

Franchise bedeli almıyoruz 
Şu anda 38 franchise mağazalarının
bulunduğunu dile getiren Katgı, şöyle
devam etti: “Franchise giriş bedelimiz
bulunmuyor. 
Mağaza dekorasyonu Dagi konsepti-
ne uygun olarak franchise marka tara-
fından yaptırılıyor, mağaza lokasyonu-
na göre konfeksiyon ve çamaşır grup-
larında konsinye ürün veriliyor. Franc-
hise verilecek mağazanın lokasyonu
yapacağımız fizibilite değerlendirmesi
sonucu tarafımızdan onaylanması ve
açılacak lokasyonun minimum 60 m2

olması gerekiyor. Yatırım bedeli AVM
içerisinde metrekare 600 - 800 dolar
aralığındadır.”

“5 yılın 
sonunda 150 
mağaza olacağız…”

Selahattin Konserve’nin sahibi Aygül Kemerli
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Cüneyt TECER

“Doğru projelendirme
optimum fayda…”

Öncelikle markanızı biraz 
tanıyabilir miyiz?
Alize Mühendislik, kuruluş yılı

olan 2001’den beri ısıtma, soğutma, hava-
landırma, klima ve hava şartlandırma
alanlarında başarılı çalışmalar yapmakta-
dır. Söz konusu uğraşların ana başlıkları;
malzeme satışı, proje, danışmanlık ve yük-
lenim ile satış sonrası hizmet olarak özet-
lenebilir. Ana ilkemiz işverenimize hiç bir
markayı diretmeden optimum fayda sağ-
layabileceği sistemi önermek ve bu konu-
da onun olurunu almaktır. Buna rağmen
ürün portföyümüzde hiç bir zaman düşük
kalite ürün bulunmamakta ve müşterimi-
ze bu tür bir çözüm sunmamaktayız.

Franchise sektörüne hizmet
eden en önemli tedarikçi
firmalardansınız. Bize ürünü-
nüzden, yaptığınız işlerden 
biraz bahseder misiniz?
Endüstriyel mutfaklarda kullandığımız sis-
temler ile duman,yağ ve koku filtrasyonu
amaçlanmaktadır. Bu sistemde elektrosta-
tik filtre aktif karbon filtre ve fan olmak
üzere üç ana cihaz bulunmaktadır. Duman
ve yağ da %99’a kadar ulaşan verimler
elektrostatik filtre ile sağlanırken arkasın-
dan kullandığımız aktif karbon filtre ile
%90-95’lere kadar koku verimi sağlan-

maktadır. Sistemin en son kullanılan cihazı
fan ile de davlumbaz topladığı hava kanal-
larla emiş yapıldıktan sonra cihazlardan
filtre edilerek dışarı atılmaktadır. Bu üç ana
cihazın yanında filtre sistemimizi daha
yüksek verimlere çıkarmak için de opsiyo-
nel birçok ürünümüzde bulunmaktadır
(yangın koruma modülü, yangın damperi,
yüksek verimli ön filtreler vs.). Bu sistem-
lerin uygulanmasında izlediğimiz tek yol
“doğru projelendirme” olmuştur. Hem şir-
ket değerleri hem de müşteri memnuni-
yeti açısından sahip olduğumuz projeleri
en doğru biçimde uygulamak bizim tek
hedefimiz. 

Gıda sektöründe şube sayıları
artarken mutfak havalandırması
konusunda tehlikeli durumlarla
karşılaşmamak için nelere 
dikkat edilmelidir? 
Filtreleme sisteminde kullanılan malze-
menin kaliteli olmasının yanı sıra projelen-
dirme de büyük önem taşımaktadır. Ge-
nelde bizim insanımız fiyata bakarak uy-
gulama yaptırmak istiyor. Ucuz iş, kalitesiz
malzeme ve kötü işçiliği de beraberinde
getirir. Bizim şartlarımız kabul edilip, doğ-
ru bir şekilde projelendirme yapıldığında
burada kullanılan ürün %50 oranında etki
ediyorsa, diğer %50 ise işçilik ve doğru

projelendirmedir.

Euromate nerelerde 
kullanılıyor? Avm’de
bu sistem kullanıla-
biliyor mu?
Sokak arası kafe restau-
rantlardan, büyük en-
düstriyel mutfaklara ka-
dar her yerde cihazımız
etkin bir biçimde çalışa-
bilmekte, sağladığı me-
kansal çözümler ve çevre
dostu olmasıyla her ge-
çen gün daha çok tercih

edilir hale gelmektedir. Euromate tarafın-
dan geliştirilen SFE serisi hava temizleme
cihazları, baca kurulumunun mümkün ol-
madığı, bu nedenle herhangi bir mutfak
kurulumunun yapılamadığı yerlerde, ye-
mek kokularını, dumanı, zararlı maddele-
ri, tozu, isi etkili bir biçimde yok ederek,
küçük veya büyük mekanlarda, konvansi-
yonel tip davlumbaz modellerinin kurul-
masını gereksiz kılar. Cihazlar AVM’lerde
de tercih edilmektedir. Bir çok AVM refe-
ranslarımız arasında yer almaktadır. Baca-
sı olmadığından, restoran olarak kiraya
verilemeyen mekanlar da sistemimiz sa-
yesinde değer kazanmakta, yeri güzel
ama bacası olmadığından daha düşük üc-
retle kiraya verilen bu mekanlar da artık
birer restoran olabilmektedir. Çevreye du-
man ve koku atılmadığından gerçek bir
çevre dostu olan Euromate Bacasız Dav-
lumbaz Sistemleri, bu özelliği sayesinde
hem işletme sahibini, hem çevre sakinle-
rini mutlu etmekte, bu tür restoranların
olduğu yere rağbeti de arttırmaktadır. 
Cihazımız küçük veya büyük mekanlarda
mucizevi bir çözüm yaratmakta, çevre te-
mizliği ve korunması bakımından da ra-
kipsiz bir konumda bulunmaktadır. En
güzel lokasyonlardaki atıl gayrimenkul-
ler bu sistem sayesinde artık tıkır tıkır ça-
lışan işletmeler haline geldi. Bu işletme-
lerin dışarı duman atmamaları sebebiyle,
diğer rakip işletmelere göre daha fazla
tercih edildiklerini de görülecektir. En-
düstriyel mutfaklarda elektrostatik filtre-
leme sistemi, artık kendisini kanıtlamak-
tan ziyade, kendisini amorti edip işlet-
melere, daha önce kazanmalarına imkan
bulunmayan karları yapmalarına olanak
da sağlamaktadır. 
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Gayrimenkul Dünyası

ERA Avrupa’nın
g a y r i m e n k u l
d a n ı ş m a n l ı ğ ı

sektöründe yer alan uluslararası ofislerini
ödüllendirdiği geceye ERA Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu, ERA Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi Tansa Mermerci Ek-
şioğlu ve güçlü bir ekip katıldı. ERA Türki-
ye’nin en başarılı ofisi ERA Koç brokerı Hü-
seyin Karakoç’da ERA Avrupa ödül törenine
katılarak gayrimenkul sektörünün bu pres-
tijli ödülünü ERA Avrupa Başkanı François
Gagnon’dan aldı.
ERA’nın dünyada ve Avrupa’daki başarısını
global bir marka olarak Türkiye’ye gururla
taşıdıklarını ileten ERA Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanı Can Ekşioğlu, “ERA Türkiye ola-
rak ERA Avrupa’nın en iyi profesyonelleri-

manlık akademimiz, sa-
ha desteklerimiz ve uygulamalı iş modeli-
miz sayesinde tüm ofislerimizin başarıları
uzun soluklu haline geliyor ve bu başarıları
sayesinde ödül almamız da bizi çok mutlu
ediyor” diye konuştu.

ERA Türkiye’nin en başarılı ofisi, Fransa’nın Cannes şehrinde 
düzenlenen ERA Avrupa ödül töreninde özel ödüle layık görüldü.

ERA Türkiye’ye 
Avrupa’dan özel ödül…

nin ödüllendirildiği törende ödüle layık gö-
rülmekten büyük onur duyuyorum. ERA
Global’in dünyadaki 40 yılı aşkın marka gü-
cü desteğini arkamıza alarak, sektörde
farklı bir bakış açısı, yenilikçi bir yaklaşım
ve bilgi birikimi katma amacıyla hedefleri-
mizi hızla gerçekleştiriyoruz” dedi.
Türkiye’nin, gayrimenkul sektöründeki ge-
lişiminin Avrupa’da da dikkat çektiğini be-
lirten Ekşioğlu, “ERA Türkiye, Avrupa’nın
nabzını tutuyor. Biz de dünyanın en büyük
gayrimenkul danışmanlığı şirketinin
önemli bir parçası olarak, Türkiye’de, nite-
likli ve bilgili danışmanlık felsefemizle bu
sektöre katkı yapmayı sürdüreceğiz. 2 yıl
içerisinde hızla büyüdük. 2023 yılına kadar
ofis ağımızı 850’ye çıkarmayı hedefliyoruz.
Sektördeki ilk ve tek gayrimenkul danış-
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Klasik burger restoran zincirlerinin aksine ‘Ev yapımı’
burger anlayışı ile sektörde fark yaratan Burger@,
kendi işini kurmak isteyenlere kapılarını açıyor. Bu yıl

30 şubeye ulaşmayı hedefleyen burger zinciri
franchise ile büyüme kararı aldı. 

Fast Food sektörü yılda 
yüzde 25-30 büyüyor 

Burger@ CEO’su Semiha Demiral, şirketin Meh-
met Veysel Keskin ve Ahmet Sarıkol tarafından

tamamen yerli sermaye ile kurulduğunu, or-
takları ve yöneticilerinin yiyecek sektörünün

deneyimli isimlerinden olması avantajıyla yola
çıktıklarını söyledi. 

Demiral, “ABD ve AB ülkelerinin rakamlarını
incelediğimizde Türk fast food sektörü-
nün her yıl yüzde 25-30 büyüyeceğini

öngörebiliriz. 2015 yılında restoran sektö-
rünün 25 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Fast Food sektörünün buradaki payı ortalama

3,7 milyar dolar ci-
varında gerçekleşi-
yor” dedi. 

‘Ev yapımı’
konseptine 
yoğun ilgi
Demiral sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızla bü-
yüyen hazır yemek sektörü iş adamları ve yabancı yatırım-
cılar için girişim fırsatları sunuyor. Burger@ bu alanda fark-
lı lezzet ve sunumlar yaparak, doğru yönetim, kurumsal-
laşma ve franchising modeliyle büyüme fırsatı sunan yerli
burger zinciri markası olarak öncü oldu. 
Dünya çapında lider markaların Türkiye’ye getirmiş oldu-
ğu restoran zincirleri her ne kadar pazar payının çoğun-
luğunu oluştursa da, ‘Home made’, yani ‘Ev yapımı’ burger
konseptimiz ciddi anlamda rağbet gördü. Sağlıklı burger
anlayışını benimseyen Burger@, kendi ekmeği ve kendi
etini üreterek Türk damak tadına hitap eden özel lezzet-
lerle farkını ortaya koydu.”

’ten kendi işini kurmak isteyenlere fırsat 

‘Ev yapımı’ burger konsepti ile kısa sürede müdavimlerini 
oluşan Burger@ 2015’te 30 şubeye çıkmayı, önümüzdeki 
3 yıl içerisinde ise 106 restorana ulaşmayı hedefliyor. 
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Girişim

Yeni menüsü ile atağa kalkıyor…

Markanın Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk Güllü, deği-
şen tüketici beklentilerine

yanıt verecek çalışmalara hız verdik-
lerini söyledi. Faruk Güllü, “2014 bi-
zim için kontrollü büyüme yılı oldu.

Mağaza sayısındaki artışın yanında operas-
yonlarımızı da genişlettik. %40 oranında ciro artışı gerçekleştir-

dik. 2015 yılı sonunda 80 mağazalık büyüklüğe erişmeyi  ve % 30
ciro artışı hedefliyoruz” dedi. 2014 yılında 100 milyon TL’lik
ciroya ulaştıklarını belirten Faruk Güllü, Türkiye çapın-
daki 54 mağazada geçtiğimiz sene 4.5 milyon
müşteriyi ağırladıklarını vurguladı. Misafirlerimiz-
den sürekli yemek servisi olması yönünde talep-
ler alıyorduk. Tatlı dışında yemek de isteyen müş-
terilerimizin samimi istekleri bizi uzun bir düşünme
ve araştırma sürecine yönlendirdi. İşin uzmanlarına da-
nıştık ve kaliteyi tüm diğer ürünlerde de göstermeye çabaladık. Bu
biraz da öze dönüşümüz diyebiliriz. Yeni mönünün kısa sürede müş-
teriler tarafından hızla algılandığını ve beğenildiğine dikkat çeken
Faruk Güllü, “En çok ev mantısı satıyoruz” dedi.

“Yeni yılda Kıbrıs ve Ankara’dayız”
Faruk Güllü 2015 hedeflerini şöyle müjdeledi: “2015 yılı sonunda he-
def bölgemiz Ankara ve çevre illeri olacak. Gün geçtikçe büyüyen
markamızın başkentte yapılacak olan imalathanesi yaklaşık 5000 m2
olacak ve birçok Anadolu kentine ulaşmamızı sağlayacak. Bir diğer
önemli yatırımımız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. İlk ma-
ğazamız ile şubat ayında Lefkoşa’da faaliyette olacağız…
Faruk Güllü: “Şu an Azerbaycan’da 2, Estonya’da 1 olmak üzere 3 yurt-
dışı şubemiz var. Ürünümüz özellikle Ortadoğu’da bilinen ve sevilen

bir tat, ancak biz doğru master franchise
ile ilerleyerek, kalitemizi birebir o bölgelere taşı-

mak istediğimizden dolayı yavaş ilerliyoruz. Baklavada yakaladıkları
kaliteli ürün ve hizmet anlayışını daha geniş yelpazede sunmak,
müşteri ve pazar beklentilerine cevap verebilmek düşüncesiyle yeni
menüyü oluşturduklarını ifade eden Faruk Güllü şunları söyledi: “Me-
nüleri oluştururken ismini de yansıttığımız İstanbul’dan yola çıktık.
Bazıları neden Gaziantep değil diyebilir ancak biz İstanbul gibi birçok
medeniyete başkentlik yapmış, Türk kültürünün birçok izini taşıyan
ve kendinde barındıran İstanbul’un yaşamından ve tadından ilham
alarak, Türk ve dünya mutfağından seçme lezzetlerle kültürümüzü
devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Yeni menümüzü de köklerimizi aldı-
ğımız Antep yemeklerinden ve Osmanlı mutfağından esinlenerek
dünya mutfaklarından gelip damak tatlarımıza yerleşmiş yemeklere
yeni yorumlar katarak oluşturmaya çalıştık.”

Faruk Güllüoğlu, 2015 yılıyla birlikte, Antep 
mutfağının esintilerini dünya mutfağının 
farklı lezzetleriyle birleştirdi.

Katkısız ve günlük ürünleriyle
2009 yılından bu yana hizmet

veren Paşafırını, İstanbul’da 10 olan
şube sayısını 12’ye çıkardı. 2015 yılı
Ocak ayı içerisinde Maslak’taki Orjin
İş Merkezi ve Batı Ataşehir’deki Bul-
var 216 AVM’de açtığı şubeleriyle
Paşafırını, birbirinden lezzetli ürün-
lerini sevenleriyle buluşturmaya de-
vam ediyor.
11. şubesini Maslak Orjin İş Merke-
zi’nde açan Paşafırını, şubede tüm

ürünlerinin yanı sıra viyana menşeili
yüzde 100 Arabica çekirdeklerden
çekilen kahve menüsü ve şirketlerin
kurumsal ihtiyaçlarına özel ürünle-
riyle de hizmet veriyor. 
Paşafırını, Bulvar 216 AVM’de açtığı
Anadolu yakasındaki ikinci şubesiy-
le AVM ziyaretçilerinin yanı sıra hem
konutlara hem de iş yerlerine hiz-
met veriyor. Paşafırını 2015 yılı içe-
rinde şubelerini artırarak büyüme-
sini sürdürecek.

Anadolu ve Avrupa yakasına 2 yeni şube açıyor
Börek, kurabiye ve pasta gibi unlu mamulleriyle ‘katkısız’ lezzetin adresi 

Paşafırını, Maslak Orjin İş Merkezi ve Bulvar 216 AVM’de açtığı 
iki yeni şubesiyle mağaza sayısını 12’ye yükseltti.
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Konuk Yazar

Sosyal Medya Hukuku Çerçevesinde 

Sosyal medya hukuku adı altında kap-
samı ve çerçevesi tam olarak belirle-
nebilmiş bir hukuk dalı bulunma-

maktadır. Bu çabaya yönelik olarak oluştu-
rulan 5651 sayılı kanunun 8. maddesi ile,
internet ortamında yapılan ve içeriği mad-
de metninde sayılan suçları oluşturduğu
hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan
yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenme-
sine karar verilebilmektedir. Aynı kanunun
9. maddesinde ise; internet ortamında ya-
pılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları-
nın ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tü-
zel kişiler doğrudan sulh ceza hakimine
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini
de isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu ya-
zımda 5651 sayılı kanun ile düzenlenen
“erişimin engellenmesi” hukuk yolu hari-
cinde fazla tartışılmayan ve uygulama ör-
neği henüz çok bulunmayan bazı yasal dü-
zenlemelerden bahsetmek istiyorum.
Belirtmek gerekir ki; 5846 sayılı “Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu” Ek-4. maddesine göre;
“…eserlerin asılları veya kopyaları dağıtıla-
maz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, ya-
yınlanamaz veya topluma iletilemez” dü-
zenlemesi hilafına hareket halinde 5651 sa-
yılı kanunun 9. maddesi işletilebilecektir.
Yine, 556 sayılı “Markaların Korunması Hak-
kında Kanun Hükmünde Ka-
rarname”nin 76. ve 77.
maddeleri kapsamında;
bu Kanun hükmünde ka-
rarnamede öngörülen tür-
de dava açan veya açacak
olan kişilerin, dava konusu marka-
nın kendi marka haklarına tecavüz
teşkil edecek şekilde Türkiye’de kul-
lanılmakta olduğunu veya kullanıl-
ması için ciddi ve etkin çalışmalar
yapıldığını ispat etmek şartıyla, da-
vanın etkinliğini temin etmek üzere,
ihtiyati tedbire karar verilmesini talep
edebilecekleri belirtilmiştir. 

lenmesi’ talebinde bulunabileceği muhak-
kaktır. 7258 sayılı “Futbol ve diğer spor mü-
sabakalarında bahis ve şans oyunları dü-
zenlemesi hakkında kanun”un 5. maddesi
kapsamında, Kanunun verdiği yetkiye da-
yalı olmaksızın gerçekleştirilen bazı eylem-
ler sıralanarak cezai müeyyide gerektirdiği
belirtilmiş ve bu madde kapsamına giren
suçlarla ilgili olarak, 5651 sayılı Kanunun
erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağı ifade edilmiştir.
633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun”un 5. mad-
desinin 5. fıkrasında; hatalı ve noksan ola-
rak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tara-
fından tespit edilen mushaf ve cüzler ile
sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları-
nın, Başkanlığı’nın müracaatı üzerine, yayı-
mın yapıldığı yer sulh hukuk mahkemesi
kararı ile toplatılıp ve imha edileceği ifade
edilmiştir. Kanun un 6. maddesinde ise; be-
şinci fıkra kapsamına giren yayının internet
ortamında yapılması halinde, Başkanlığı-
nın müracaatı üzerine, sulh hukuk mahke-
mesinin bu yayınla ilgili olarak erişimin en-
gellenmesi kararı vereceği düzenlenmiştir.
6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun
99. maddesinde; izinsiz sermaye piyasası
faaliyetlerinin, internet aracılığı ile yürültül-
düğü tespit edildiğinde; içerik ve yer sağ-
layıcılarının yurtiçinde olması halinde, eri-
şimin engellenmesine ilgili mevzuat uya-
rınca kurul tarafından yapılan başvuru üze-

rine mahkemelerce karar veri-
leceği, içerik ve yer sağlayı-
cılarının yurt dışında bu-
lunması halinde ise, Kuru-

lun başvurusu üzerine Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kuru-

mu’nun erişimi engelleyeceği belir-
tilmiştir. İfade özgürlüğü, haberleş-
me özgürlüğü, özel hayatın gizliliği,
kişinin maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkı, düzelt-

me ve cevap hakkı, ailenin korunma-
sı ve çocuk hakları ve gençliğin korun-
ması internet düzenlemesinden en çok

etkilenen hak ve özgürlüklerdir.

5651 sayılı kanun haricinde 
erişimin engellenmesi sebepleri

Banko Hukuk Bürosu, Av. Meltem Banko
bankohukuk@gmail.com   

Aynı şekilde, 4733 sayılı “Tütün ve Alkol Pi-
yasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun”un 8. maddesinin
5. fıkrasının k bendinde, tütün mamulleri
veya alkollü içkilerin tüketicilere satışın in-
ternet ortamında yapılması halinde, 5651
sayılı Kanunda öngörülen usullere göre eri-
şimin engellenmesine karar verileceği özel
olarak zikredilmiştir. Buna paralel olarak;
6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”un 58.
maddeleri çerçevesinde, mahkeme tarafın-
dan haksız rekabet eyleminin olumsuz so-
nuçlarının kapsamlı veya vereceği  zararın
büyük olacağı durumlarda ilgili, haksız re-
kabet fiilinin sona erdirilmesine veya ön-
lenmesine ilişkin tedbir kararının hizmet
sağlayıcı aleyhine de verebileceği veya iç-
eriğin geçici olarak kaldırılması dahil so-
mut olaya uyan uygulanabilir başka tedbir-
lerin de alınabileceği ifade edilmiştir.
3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu”nun
6. maddesine göre, terör örgütlerinin yön-
temlerini meşru gösteren veya öven ya da
bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bil-
diri veya açıklamalarını basanlar veya ya-
yınlayanlar için cezai hüküm getirilmiştir.
Anılan eylemlere ilişkin içeriklerin ‘erişimi-
nin engellenmesi’ mümkün görünmekte-
dir. Yine, 4721 sayılı “Türk Medeni Kanu-
nu”nun 24. ve 25. maddeleri çerçevesinde
5651 sayılı kanunun 9. maddesi ile paralel
bir şekilde; hukuka aykırı olarak kişilik hak-
kına saldırılan kimsenin ‘erişiminin engel-
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İş’te Fırsatlar

Biraz markanızdan
bahseder misiniz?

Öncelikle ulusal ve köklü bir
markayız. Bu gücü, sunduğu-
muz kaliteli ve taze kahve çekir-
deklerimiz; halkımızın beğeni-
siyle kazandık. Konseptimizde
bu eşsiz kahve lezzetlerine bir
de eşsiz yemekler ekleyerek
farklılık yarattık. Bununla da kal-
madık her zaman en iyi hizmet,
en iyi sunumu yapmak istedik.
Güler yüz, hizmet, lezzet; işte bi-
zi bu kadar büyüten; bizi bu ka-

dar sevdiren şeyler oldu.

Sizi diğer kahve konseptlerinden ayıran neler?
Güleryüz, hizmet, sıcak ve samimi ortamlarımız, yaptığımız sunum-
lar ve tabiî ki bir de lezzetlerimiz…

2015 yılına dair hedeflerinizden bahseder misiniz?
2015 yılında şubeleşmeye devam edeceğiz. Öncelikli İstanbul olmak
üzere Anadolu’daki büyümeyi de devam ettirmeyi düşünüyoruz.
2015 Sonu hedef 50 şube olmak.

Hüseyin Gazi Toraman, Marka Ortağı

Şu anda kaç noktada kahve evleriniz mevcut? 
Franchise sürecinizde girişimcilere 
önerileriniz nelerdir?
Şu anda 26 noktadayız. Girişimcilere önerimiz, güçlü ve yatırımcısını
koruyan markalarla iletişime geçmesidir. Pazar her geçen gün küçük
işletmeler için daha zorlu olmaya başlıyor. Bu nedenle sizin yerinize
planlama yapan, sistemler kurup eğitimler veren bir markaya ihtiyaç
duyuluyor. Bunu seçerken de ulusal marka olmasına, yatırımcısını
koruyan ilgili bir marka olmasına dikkat etmek gerekli. 

Geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu
ürünlerle sektöründe ilklere imza atan

UFO, geçirdiği ekonomik türbülansın ar-
dından yatırım ve çalışmalarına hız verdiği
yeni dönemde, satış ağında da köklü deği-
şiklilere gidiyor. Türkiye genelinde sahip
olduğu 3600 satış noktasını 81 ildeki il ba-
yileri altında toplayacak UFO, bu sayede
operasyon maaliyetini azaltırken, hızını da
artırarak çok daha yaygın bir satış ağına sa-
hip olacak. Bu yıla kadar ana bayilik sistemi
ile hareket eden UFO, mevcuttaki 13 ana
bayisi arasında performansı başarılı olanlar
ile yoluna devam edecek.  Bayilik için baş-
vuruların yoğun bir şekilde sürdüğü ve henüz değerlendirme-
lerin neticelenmediği süreçte UFO, İstanbul, İzmir, Bursa gibi
büyük illerde ise birden fazla yetkili bayi atayacak. Üretime yeni
ürünler ve teknolojiler ile devam edeceklerini söyleyen UFO Yö-
netim Kurulu Başkanı Abdullah Yeşil, şu an 100 milyon TL olan
cirolarını 5 yılda 3’e katlayacaklarını ifade etti.

İlk defa zincir mağazalara girecek
Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi ve-
ren UFO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
Yeşil, çok daha hızlı ve yaygın bir satış ağı
ile tüketicilerle buluşacaklarını ifade etti.
Yeşil, “Bugüne kadar Türkiye genelinde
3600 noktada 13 ana bayi ile yürüttüğümüz
operasyonumuzda köklü değişikliklere gi-
diyoruz. Ana bayilik sisteminde gördüğü-
müz aksamaları il bayilik sistemi ile çözebi-
leceğimizi gördük. Ana bayilere bağlı olan
il sayısını ve iller arası mesafeyi düşündüğü-
müzde maliyet ve hizmet kalitesi noktasın-
da aksaklıklar yaşayabileceğimizi fark ettik.

Yeni yapılanmamızda Türkiye genelinde 81 ilde il bayiliklerimiz
ile müşterilerimize hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmaya
devam edeceğiz” dedi. Yeni sistemin il bayileri için de faydalı
olacağını söyleyen Yeşil, perakende satış hakkı da elde edecek
olan il bayilerinin toplamda yüzde 40’a varacak kar marjı elde
edeceklerini duyurdu. 

İl bayilik sistemine geçenlere %40 kar sunacak

“Yatırımcısını koruyan 
marka tercih edilmelidir” 

Isıtma pazarının jenerik markası UFO, yeni yapılanma döneminde ana bayilik 
sisteminde köklü değişikliğe gitti. UFO, Türkiye genelinde 81 ilde bayilikler kuracak. 
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?Haberler

Özel lezzetleri, uygun fiyatları
ve çeşitleri ile kısa sürede

Rings AVM’ de müşterilerin ilgi oda-
ğı olan Juste Cafe, kiosk ve cafe se-
çenekleriyle Türkiye’nin farklı böl-
geleri ve yurtdışındaki bayi adayla-
rını değerlendiriyor.

Yavaş ve emin adımlarla ilerleyen Juste, çikolata, dondurma,
waffle, krep, gıda sosları, içecek hammaddeleri ve ürünlerinin
imalatı  için ISO 22.000: 2005 belgesi almaya hak kazandı.
Uluslararası Helal belgesi için de çalışmalarını sürdüren Juste,
lezzet yelpazesini genişleterek çikolatalı drajelerini de pazara
sunmuş bulunuyor. Marka, aynı zamanda ihracatla ilgili çalış-
malarına da hızla devam etmektedir.

Finansbank, 'franchise' sahibi olmak isteyen girişimcilere özel fırsatlar
sunuyor. KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin

Karabiber, "Yıllık resmi cirosu 2 milyon TL'yi geçmeyen KOBİ'lere sundu-
ğumuz 'franchise' paketimiz, KOBİ’lerin işe giriş bedelini ya da sermaye
ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkân sağlıyor. 

Bu paket kapsamında 120 aya varan vadelerde uygun fa-
iz oranları ile taksitli ticari kredi imkanı, avantajlı POS

Fırsat Paketi, maaş ödemesi gibi konularda ayrıcalık-
lar sağlıyoruz" dedi. 
Kadın girişimcileri de unutmadıklarını söyleyen Ka-
rabiber, şöyle devam etti: "Bir süre önce imza attığı-
mız anlaşma ile kadın girişimcileri desteklemek ama-

cıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından 50 mil-
yon avro kredi sağladık. 

Bu kaynağı Türkiye'de kadınlar tarafın-
dan yönetilen küçük ve orta ölçekli
işletmelere kredi sağlamak üzere
kullanacağız. 2015'te en önemli
odak konularından bir tanesi de, İs-
tanbul'daki kentsel dönüşüm pro-
jelerinde hem firma hem de şahıs-
ların nakit ihtiyaçlarını karşılamak
olacak” dedi.

Süt tatlılarının Türkiye’de-
ki en büyük temsilcisi-

nin Bolulu Hasan Usta ol-
duğunu ifade eden Yönetim

Kurulu Üyesi Rıdvan Gürgönül, bu yü-
kümlülüğü layıkıyla yerine getirerek bir dünya
markası olmayı hedeflediklerini söyledi. 

“Abu Dhabili prenses aşureye aşerdi,
yurtdışı yolculuğumuz başladı”
İzmir Kemeraltı’ndan bugün ülke genelinde 23 il-
de toplam 124 şubeli bir marka haline gelen ve
yüzde 70 payla pazar lideri olduklarını belirten
Gürgönül, “Türkiye genelinde pazarın lideri konu-
mundayız. Yurt dışında KKTC, Abu Dhabi, Dubai
ve yakında açılışı yapılacak Bahreyn olmak üzere 4 şubemiz bulu-
nuyor. Türkiye’nin en büyük tatlı taşıma filosuna sahibiz. Günde
ortalama 40 bin adet tatlı üretiyoruz. Türkiye’ye sütlü tatlıları en
taze en doğal haliyle sunduk. Şimdi sıra dünya damaklarını tat-
landırmakta” dedi. Gürgönül, ilk yatırım kararlarının ardındaki hi-
kayeyi şöyle aktardı: “İlk ihracatımızı 2008’de KKTC’ye yaptık. Daha
sonra 2012 yılında Abu Dhabi’ye ilk yurt dışı mağazamızı açtık.
Buna da Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet sarayındaki hamile bir
prensesin aşureye aşermesi vesile oldu. Prensesin canı daha önce

Türkiye'de tattığı aşure-
mizden çekmiş. Kraliyet
sarayına gıda tedariki ya-
pan firma, bize ulaşarak
bir paket aşure talep etti.
Uçakla Abu Dhabi'ye si-
parişi gönderdik. Marka-
mızı Abu Dhabi'de gör-
mek istediler. 2012'de Al
Ain bölgesinde Al Ain
Mall’da ilk mağazamızı
açtık. Tatlılarımız bölge-
de büyük ilgi görünce
ikinci şubemizi 2013 yı-
lında Dubai’de açtık.

2014 yılında da KKTC’de üçüncü şubemizi açtık. Yeni fabrikamız
ile yurt dışı operasyonlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyo-
ruz. Şuanda, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar ve Kazakistan ile
de bayilik konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun vade
de Malezya, Singapur, Kuveyt, Rusya, Umman, Lübnan gibi ülke-
lerde büyümeyi planlıyoruz. Ayrıca, Avrupa’da kuracağımız bir te-
sis ile 7’den 70’e her insanın tükettiği tatlılarımızı, bir Türk markası
olarak yurt dışında daha geniş bir coğrafyaya sunmayı ve gele-
neksel tatlılarımızı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyoruz.” 

Dünya, geleneksel süt tatlılarını tanıyacak…
Bolulu Hasan Usta, 2015 yılında yurt içinde 16 yeni şube açmayı ve yurt dışı 

yatırımlarına hız vermeyi hedefliyor. Üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan 
marka yeni fabrikasını 2016 yılının ilk çeyreğinde açacak.  

120 ay vadeli 
franchise kredisi veriyor…

Düşük yatırım bütçesiyle
kendi işinizi kurun…





anlaşılır hale sokacaktır. Ofis personelinizin yeteneklerine bağlı ola-
rak kendiniz de bir el kitabı geliştirebilirsiniz. Ancak okunması ve iz-
lenmesi kolay prosedürlerin nasıl oluşturulacağını bilen profesyonel
kişilerden yardım almanız daha doğru bir yöntemdir.

Korunan Ticaret Markası
Ticaret markasını koruyamama, yeni franchisorlar tarafından yapı-
lan tipik hatalardan biridir bu nedenle ilk görev, korunabilecek bir
isim geliştirmektir. Yani, başkası tarafından kullanılmayan ve resmi
olarak onaylanabilecek bir isim. Kayıtlı bir ticaret markasını koru-
mak kolay ancak meşakkatli bir iştir. Ticaret markası ile ilgili hakla-
rınız ticaret markası başvurusu yaptığınızda başlar ve eğer bu hak-
larınızı koruyamazsanız paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bu ko-
nuda sizin için araştırma yapması ve başvuru işlemlerinde bulun-
ması için deneyimli bir marka uzmanı veya avukatla çalışabilirsiniz.

Pazarlama Malzemeleri
Güçlü satış araçlarını tasarlamada ve geliştirmede deneyimli biri-
lerine ihtiyacınız olacaktır. Franchise reklam bütçenizi arttırarak
franchise satış amaçlarınızı karşılayacak şekilde bir pazarlama planı
geliştirmelisiniz. Bir sürü web sitesi ve yayın burada devreye gire-
cektir. Ancak bu noktada paranızı akıllıca harcamanız gerekir. Her
aracın sonuçlarını dikkatle takip etmeniz planlarınızı buna göre
ayarlamanız gerekir. Profesyonel danışmanlar, size doğru kararlar
almanız konusunda destek olacaktır.

Franchise Tanıtım Belgeleri
Franchise Tanıtım Belgesi kesin kurallara dayanılarak hazırlanma-
lıdır. Burada sizin teklifiniz, iş geçmişiniz, ana çalışanlarınız öz
geçmişleri yer alacaktır. Bu belgeye, franchise sözleşmesi ve diğer
ilgili sözleşmeler eklenir. Örneğin, franchise ücretiniz ne olacak?
İhtiyacınız olan reklam nedir? Franchise süresi ne olacak? Yatırım
bütçesi ne olacak? Ne kadar eğitim vereceksiniz? vb. Yeni franchi-
sorlara ayrıntılı bir iş planı hazırlamaları önerilir. İyi hazırlanmış bir
franchise tanıtım belgesi sağlam bir franchise sisteminin temelini
oluşturur. Bunun hazırlanmasında deneyimli kişilere harcanacak
para, her zaman deneyimsiz kişilerin neden olacağı zararları ka-
patmak için harcanacak paradan az olacaktır.

Franchising giderek yaygınlaşan bir iş modeli olarak kabul görü-
yor. Büyüme kararı alan sistemini geliştirmek isteyen yatırımcılar
için dikkat etmeleri gereken konulardan bahsetmek istiyorum.

Başka markalara benzer tasarımlar, onlar gibi şık ve çekici mekanlar
yapmanın doğru bir çözüm olmadığını belirtmek isterim. Konseptin
ruhunu ve gerçek işlevsel öğeleri oluşturamadığınızda başarı sağlaya-
mazsınız. Markaya özgü konsepte, tasarıma sahip olmalısınız. Marka-
nız, mimariden ürünlere, servis şekillerinden sosyal medyasına kadar
her noktasında fark yaratan detaylar barındırmalı. 

Burada şunu unutmamak
gerekir bir iş ilişkisi nasıl
tanımlanırsa tanımlansın,
distribütörlük, müşterek
teşebbüs veya iş fırsatı,
işin kesinlikle franchi-
sing sistemi esasları içe-
risinde düzenlenmeli.
Bir franchise sistemi-
nin geliştirilmesi çok
büyük zaman ve para
yatırımını gerektir-
meyebilir,  ancak iyi

araştıran profesyonel danış-
manların size doğru yolda gitmeniz için vere-

ceği hizmetin bedeli, her zaman bir yeni mağaza açmanın mas-
rafından daha düşük olacaktır. Bu tespit ve yorumlardan sonra iyi bir
franchise sisteminin unsurlarına bir göz atalım;

Konsept
Başarılı bir franchise sisteminin ana unsurlarından biri kanıtlanmış ve
işe yönelik ergonomisi oluşturulmuş bir konsepti olmasıdır. Bu, suna-
bileceğiniz değerli bir şeye sahip olduğunuzun en iyi göstergesidir.
Sadece bir fikre dayanarak franchise satabileceklerini düşünen şirket-
lerin başarısızlıkla sonuçlanan öykülerini çok sık görmekteyiz. Bir avu-
kat, deneyimli bir reklam yöneticisi veya operasyonlardan sorumlu bir
kişi tarafından kurulan bir şirket düşünün. Bunlar düşündükleri alan-
larda deneyimleri ve bilgileri olduğu için mükemmel bir franchise kon-
septi yaratabileceklerine inanırlar. Ancak bir sorun vardır; mağaza kar
etmiyordur. Yatırımcısına kazandırmayan franchise sistemleri ne kadar
mükemmel olursa olsun başarılı olamazlar.

Belgelenen Sistemler
Fonksiyonu olan bir konseptin veya prototipin en önemli parçası işin
nasıl yürütüldüğünün belgelenmesidir. Yani, yöntemlerinizin açıkça be-
lirtildiği ve her yeni franchiseeyi eğitmenizde yardımcı bir kitap ve ora-
da yer alacak yazılı prosedürler bu işin en önemli unsurlarındandır. Bu
prosedürler sizin işletme el kitabınız olacaktır; operasyon, pazarlama,
ofis prosedürleri ve personel yönetimine kadar her şeyi kapsayacak de-
ğerli bir belge, resimler, tablolar ve listeler bu tip bilgileri daha kolay

Franchising sistemini, üç ana unsuru bulunan bir iş

ilişkisi olarak tanımlamak daha doğru bir yaklaşım

olarak kabul edilebilir. Bu üç ana unsur ise; 

1. Ortak bir ismin veya ticaret markasının kullanılması,

2. Prosedürler, uygulamalar ve teknikler dâhil kuralları

belirlenmiş bir işletme yönteminin kontrolünün veya

önemli bir işletme desteğinin bulunması,

3. Franchisor tarafından istenen çeşitli isimler altında

ödemelerinin olması
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Konuk Yazar
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Franchising ile 
büyüme stratejisi...





Yepyeni bir marka ve
değişik bir proje; Appy.
Bize fikrin nasıl ortaya

çıktığını anlatır mısınız? 
Türkiye'nin uluslararası düzeyde bilinen,

dünya çapında saygınlığı olan markalara
ihtiyacı var. Kısacası, tarımda bu topraklar-

dan dünya markaları çıkarma hede-
fiyle yola çıktık ve şunu gör-

dük ki; zengin meyve ve
sebzelerimizin farklı su-

numlara ihtiyaçları var.
Appy Taze Dilim Elma,
bu strateji doğrultu-
sunda ortaya çıkmış
bir marka. Hem sağ-
lıklı hem lezzetli hem
de taze yapısıyla
atıştırmalık alışkan-
lıklarımızı değiştire-
cek. Bunun yanında
tüketime hazır ola-

rak dilimlenmiş ve yı-
kanmış olması da tüketicilerin Appy'yi çok sevmesini
sağlayacak. Appy için kullanılan elmalar yüzde 100 yerli
ve en kaliteli elmalar bahçelerden özenle seçilerek üre-
time alınıyor. Elma bahçelerinden tesisimize kadar, tesis-
te üretime sırasında ve sonrasında satış noktalarına sev-
kiyatlarda kurduğumuz soğuk zincir ile elmanın tazeliği-
ni, kokusunu, vitaminlerle dolu
sağlıklı yapısının bozulmaması-
nı sağlıyoruz. Bu lezzeti inşallah
bu topraklardan çıkan bir dün-
ya markası yapacağız.

Neden Elma? Appy 
tüketicilere hangi 
yollarla ulaşacak? 
Elma aslında neredeyse ülkemi-
zin her yerinde, her iklimde ye-
tişiyor. Herkes elmayı çok sevi-
yor. Elma sadece bugün değil
tarih boyunca en çok sevilen

meyvelerden biri olmuştur.
Yediden yetmişe sağ-

lıklı alışkanlıklarımız
arasında yer alan
elma, bol vitamin
içeren bir besin-
dir. Zengin lif iç-

eriği sayesinde,
kalp hastalıklarında, kilo

Sıtkı can Özköslü, Appy Kurucu Ortak
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Röportaj

vermede ve kolesterolün 
kontrolünde etkilidir. Ayrıca Kanser riskini ve 
DNA hasarını azaltan pek çok antioksidan içermektedir.
Araştırmalara göre Parkinson ve Alzheimer gibi beyin has-
talıkları konusunda da koruyucu etkisi vardır. Yılda 3 mil-
yon ton ile dünyanın en büyük 3. elma üreticilerinden
olan Türkiye, dünyanın en lezzetli elmalarına sahiptir.
Appy markası, yıkanmış, sterilize edilmiş, tüketime hazır
elma dilimleri ile bu pazara bir yenilik getirecektir ve in-
sanların karşısına her yerde çıkacak. Bir taraftan çocukların
sağlıklı atıştırmalık alışkanlıkları edinmesini sağlarken, di-
ğer taraftan diyet yaparak formunu korumak isteyenler
için tam bir ara öğün olacak. Yoğun iş temposu sırasında
çalışırken atıştıramadan duramayanlar için farklı  ve sağ-
lıklı bir alternatif olacak. Ayrıca, Appy Otobüs ve uçak yol-
culuklarında ikramlarda yer alacak. Böyle geniş bir hedef
kitlenin Appy Taze Dilim Elma 'ya her yerde ulaşmasını is-
tiyoruz. Marketler, benzin istasyonları, sinema ve spor sa-
lonları, plazalar, kafeler,  havalimanları, okul kantinlerinde
yer alacak dolap ve otomatlarımızla (vending makinala-
ları) tüketiciye ulaşacağız. Ayrıca alışveriş merkezlerinde
kuracağımız kiosklarda da tüm ürünlerimizi sergileme fır-
satı bulacağız.Dilim elmanın yanı sıra kurutulmuş elma,
elma püresi, elma marmelatı ve elma çekirdeği yağı gibi
ürünlerle tüketicinin farklı ihtiyaçlarına da hitap ettiğimizi
unutmadan eklemeliyim.

Marka franchise ile 
yayılacak. Nasıl bir 
bayi ağı kurmayı 
planlıyorsunuz?
Dediğim gibi, ürünümüz her yer-
de tüketicilerin karşısında ola-
cak. Tüketicileri de çok fazla
gruplara bölmek istemiyoruz.
Çünkü elmayı herkes seviyor.
Appy daha çok sevilecek. Biraz
önce saydığımız çeşitli satış nok-
talarına ulaşırken franchise siste-
mini de kullanacağız. Bu yön-
temle  özellikle alışveriş merkez-
lerindeki kiosklarımızın girişimci-
lerin ilgisini çekeceğini düşünü-
yoruz. Franchise vereceğimiz sa-
tış noktalarında tüm ürünlerimiz
sergilenecek. Sağlıklı ve lezzetli
ürünlerin satışının yapıldığı nok-
talar hem girişimciler hem de sa-
tış noktalarının olduğu alışveriş
merkezleri için yenilik olacak. 

“Güne sağlıklı başlayın,
sağlıklı atıştırın…”



?
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Meşhur lezzet, 
franchising ile büyüyor…

İlk franchise’ını 
Kuveyt’e verecek

Dünyada zincir haline gel-
miş bir markadan aldığı

ortaklık teklifinin yanı sıra,
Wall Street Journal da marka-
ya, geçtiğimiz haftalarda
dünyaca ünlü 5 şeker mar-
kasıyla aynı kategoride yer
verdi. Kendi deyimiyle “ye-
mek bile yapamazken” şe-
ker ustası olan markanın

kurucusu Alexandra Masis, şimdi ilk
franchise’ını Kuveyt’e vermeye hazırlanıyor.

“Her şey The Loli Shop’a özgü…”
Masis’in, kendi markasını yaratması, her anlamda itici güç olmuş. Şeker
reçetelerinden, ambalajlara ve kavanozlara kadar her şey, The Loli Shop’a
özgü… Hatta şekerlerin yapıldığı tezgahlar ve makineler de Masis’in ta-
sarımı ve yüzde 100 yerli üretim.
İlk yatırım bedeli olarak 125 bin TL’lik harcama yaptığı bilgisini veren Ma-
sis, WSJ’den gelen teklife önce kendisinin de çok inanmadığını itiraf ede-
rek, “Avrupa’daki 5 şekerciyle bir aradaydım. ‘Çıkmadan hayatta inanmam’
dedim. Haberi gördüm ve kapakta kullanılan bir sürü şeker bizim. Çok
büyük bir mutluluktu” dedi. 
Suudi Arabistan’dan, Güney Afrika’ya kadar sipariş aldıklarını belirten Ma-
sis, Kuveytli bir işadamının franchise teklifine ise sıcak baktıklarını söyledi.
“O zaman bu işin artık ciddileştiğini anladım” diyen Masis, franchise mo-
delini şöyle anlattı: 
“Ya sadece şeker yapımını öğreniyorlar, makineleri tedarik ediyoruz. Ya
da her şeyiyle ürünü alıyorlar. Onların seçimine kalmış. Makineler de yine
buradan yapılıp gönderilecek. Ankara’ya ve İzmir’e franchise vermeyi dü-
şünüyoruz.”

Türkiye’de el yapımı şeker üreten 
ilk Türk markası... 

33Tantuni, Mer-
sin'in meşhur

lezzeti tantuni'yi  1994
yılında Ankara’da kü-
çük ve şirin bir mekanla
tüm Türkiye'ye tanıttı.
21 yıldır şube verme-
den kendi bünyesinde
3'ü avm’de, 4'ü şehir
merkezinde, 1'i İstan-
bul, diğeri Amerika’da
şubesi olan  33 Tantuni
artık bayilik vererek büyüyecek. Markanın ilk hedefi, 33 Tantuni  ailesine katı-
lacak girişimcilere kazanç sağlamak… Kazan Kazan Sistemi ile büyümek iste-
yen 33 Tantuni, biftek et tantuni, tavuk tantuni olarak bayilik verecek.



ve tek franchising fuarı olan 
“Buybrand Expo” yatırımcıların ve markaların 
ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl on üçüncüsü düzenlene-
cek olan fuar; geçen yıl Rusya, Baltık Ülkeleri ve eski Sovyet Bloğu
ülke piyasalarına açılmak isteyen markaların yoğun ilgi gösterdiği,
44 ülkeden yaklaşık 9099 ziyaretçi ve 15 ülkeden 162 markanın ka-
tılımıyla gerçekleştiği önemli bir etkinliğe dönüşmüş, Türk firmaları
sahip olduğu kalite, saygınlık ve marka bilinirliğinden dolayı yatırım-
cılardan büyük ilgi görmektedir. 
Medyafors Fuarcılık ve EMTG Fuarcılık arasında yapılan anlaşma ile
Rusya’nın ilk ve tek franchising fuarı olan “Buybrand Expo” fuarının
Türkiye’deki tek yetkili acentesi Medyafors Fuarcılık A.Ş olmuştur. Böy-
lelikle Türkiye’den Rusya pazarına ilgi duyan firmaların fuara katılım
için gerekli olan bilgi ve desteğe ulaşımı daha kolay hale gelmiştir.
Bilgi ve katılım için; 
Medyafors Fuarcılık A.Ş. (0212) 346 2626, info@medyafors.com
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Fuar

Ül k e m i z d e
2015 yılında

50 milyar dolarlık
hacme ulaşması
beklenen franc-
hising sektörü ül-
ke ekonomileri-
ne büyük katkılar

sağlamaktadır. 
Özellikle serbest piyasa ekonomisine

yeni geçen Eski Sovyet Bloğu ülke ekonomileri, geliş-
mekte olan ve yoğun tüketimin olduğu genç nüfusa sahip pazarlar
franchise ile büyümek isteyen firmaların ilgisini çekmektedir. Son
yıllarda yaptığı ekonomik hamleler ve yabancı yatırımcıya sağlamış
olduğu devlet yardımlarıyla cazip ülkelerden biri de Rusya’dır. Böl-
gesel sorunlara, yapılan ekonomik kısıtlamalara rağmen ülkenin ilk

22-25 Eylül’de EMTG tarafından Moskova Expo
Center’da 13.’sü düzenlenecek ‘’BuyBrand 
Expo Fuarı’’ Rusya, Eski Sovyet Ülkeleri ve 
Baltık ülkeleri pazarına açılmak isteyen firma 

ve yatırımcıları buluşturuyor.

Türk markalarının
Moskova çıkarması...
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hizmet vermeyi hedefliyor. Aynı zamanda 2015 yılın-
da Saarbrücken’de bir üretim tesisi kurulması marka-
nın en önemli projelerinden birini oluşturmaktadır.

Dünyada iskender rüzgârı esecek…
Helvacı Grup’un 2010 yılında 3 şube ile devraldığı
Bursa Kebap Evi; şuanda 18 il de 42 şube ile hizmet
veriyor. Master Franchise yöntemi ile şubeleşen Bursa
Kebap Evi; Avrupa’da Fransa, Hollanda, Belçika, İsviç-
re, Avusturya ve Lüksemburg’ta şubeler açarak; Orta
Doğu’da Dubai, Katar, Kuveyt ve Arabistan’da şubeler
açarak İskender rüzgârı estirecek. İskender başta ol-
mak üzere Uludağ yöresinin geleneksel tatlarını müş-

terilerine sunan Bursa Kebap Evi, tüm dünyanın bu lezzetleri tanı-
masını sağlayacak.

İlk yurt dışı şubesini Almanya’da açtı!
2015 Yılında 60 şube olmayı hedefleyen Bursa Kebap Evi 

ilk yurt dışı şubesini Almanya’da Saarland-Sarrbrücken’de açtı.  

Londra Simit Sarayı’nın menüsünde; simit
nutella, somon füme ve avakodolu simit

gibi farklı simit çeşitlerinin yanı sıra börek,
poğaça, dürüm ve pide çeşitleri, pizzalar, ev
tipi tatlı ve kurabiyeler, pastalar, Simit Sand-
wich Mediterranian, Simit Sandwichtuna, Si-
mit Sandwich Cheddar & Turşu sandviç seçe-
nekleri ve birbirinden lezzetli çorbalara ka-
dar uzanan farklı tatlar yer alıyor. 
Londra Simit Sarayı’nın açılışını gerçekleşti-
rerek 2015 yılı için belirledikleri hedeflerin-
den ilkini gerçekleştirmenin gururunu yaşa-

dıklarını söyleyen Simit Sarayı İcra Kurulu
Başkanı Abdullah Kavukcu, “Londra’daki
ikinci mağazamızı da Mart ayı içinde Bond
Street’te hizmete sunacağız. 2015 sonuna
kadar İngiltere’de toplamda yedi mağazaya
ulaşmayı planlanıyoruz. Yıl sonuna kadar
yurt dışında 139, Türkiye’de ise 312 olmak
üzere toplam 451 mağaza sayısına ulaşaca-
ğız ve yaklaşık 3.000 kişiyi daha istihdam
edeceğiz. Avrupa üssümüzü Londra’ya kuru-
yoruz. Avrupa’daki mağazalarımızı Lon-
dra’dan yöneteceğiz” dedi. 

İngilizler’in beş çayına en çok yakışır…
Yurt dışı açılışlarını tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, Londra 

Oxford Street'te açtığı ilk mağazasıyla lezzetlerini İngiltere pazarına taşıdı.

En büyüğü Adana’da açıldı…

Coffeshop Company en yeni ve en bü-
yük şubesini Adana’da açtı. Toplamda

1000 m2’lik alanda yer alan şubede çocuk
oyun bölümü, çalışma ve toplantı bölümü
yer alıyor. Avrupa’nın en büyük Coffeeshop
Company’sini Türkiye’ye kazandıran şube
sahibi Ali Murat Okyay, marka dünyaca ta-
nınmış büyük bir kahve zinciri. Kahve çe-
kirdeklerinin yetiştirilmesinden sunumuna
kadar tüm aşamalarda bizzat yer alıyorlar.
Bu da iyi kahvenin ortaya çıkmasına büyük

katkı sağlıyor. Coffeeshop Company aile-
sine katılmış ve global bir marka ile iş bir-
liği yapmış olmaktan dolayı çok mutlu-
yum” dedi. 
Türkiye’de markalı kahve zincirlerinin hız-
la geliştiğini belirten Coffeshop Company
Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Pusmaz,
“İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve
Konya gibi illerden yoğun talep alıyoruz.
2015 yılı sonuna kadar 20 şubeye ulaş-
mayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Schärf Grup bünyesinde bulunan Viyanalı kahve zinciri 
Coffeshop Company, İstanbul dışındaki ilk şubesini Adana’ya açtı.

Türkiye’de İskender de-
nince akla ilk gelen mar-

ka olma yolunda hızla ilerle-
yen Bursa Kebap Evi, İsken-
der’in namını tüm dünyaya
yayacak. İskenderin geçmişi-
ne ve lezzetine layık bir tat
sunmak bizim olmazsa ol-
mazımız diyen Helvacı Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Helvacı, ‘’Gerçek İsken-
der ustalık ister’’ sloganıyla
da ne kadar iddialı oldukla-
rının altını çiziyor. Bursa Kebap Evi; Köln, Düsseldorf, Hamburg, Sttut-
gart, Münih ve Berlin de şubeler açarak Almanya’da toplam 7 ilde
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Atılım Unlu Mamulleri olarak Aslı Börek
ve Simit Sokağı markalarına sahip ol-

duklarını belirten   Satın alma Sorumlusu
Ferit Çamlıbel, her iki marka için franchise
çalışmaları yaptıklarını, şube sayılarını artır-
mak adına fuarlara katıldıklarını ve internet
sitesine yapılan başvuruları değerlendikle-
rini dile getiriyor. Başvuruların titizlikle in-
celendiğini kaydeden Çamlıbel, uygun baş-
vuru sahipleriyle yüz yüze görüşerek talep-
leri sonuçlandırdıklarının altını çiziyor.
Franchise koşullarıyla ilgili detayları da şu
sözlerle aktarıyor:
"Aslı Börek'in 70, Simit Sokağı’nın ise 7 adet
franchise şubesi bulunuyor. 2016 sonu iti-
bariyle; Simit Sokağı Franchise sayımızı 50
olarak hedefliyoruz. 
Aslı Börek şube ve franchise olarak büyü-
meye devam ediyor. 2015 yılı için 30 franc-
hise şubesi hedefliyoruz. Aslı Börek'in baş-
langıç bedeli olarak 50 bin dolar talep edi-
liyor. Yatırım bütçesi ise mağazanın büyük-
lüğü ve konumu dikkate alınarak 150 bin
TL ile 750 bin TL arasında değişiyor. Kar ora-
nı ise mağaza cirosuna göre değişiklik gös-
teriyor. Simit Sokağı’nın başlangıç bedeli
ise 20 bin Euro olarak belirlenmiş durumda.

Yatırım bütçesi ise 150 bin 500 bin dolar
arasında değişiyor.

"İhracata çalışmalarına ağırlık 
vermeyi hedefliyoruz" 
Çamlıbel 2015 yılı hedeflerini şu sözlerle
anlatıyor:  "2015 yılına umutla bakıyoruz.
Yeni açılacak şubeler, yeni üreticiler, tarım
teşvik politikaları sayesinde canlı bir yıl ola-
cağını düşünüyoruz. Ayrıca 2014 sonu iti-
bariyle başladığımız ihracat çalışmalarına
bu yıl ağırlık vermeyi planlıyoruz. Uzakdo-
ğu, Avrupa ve son olarak Amerika pazarına
bu yıl içinde varlığımızı baskın bir şekilde
hissettirmeye çalışacağız"…

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Kurulduğu günden bugüne, ileri gö-
rüşlü bakış açısını franchising siste-

minin avantajları ile birleştiren Carnival
Snacks, ekipman ve ürün çeşidi ile giri-
şimciler için en doğru yatırım fırsatını su-
nuyor. Firma, başarısı ile yıllarca, üretildiği
ülkelerde franchise lideri olmuş, altı ürü-
nü tek bir stand da birleştirerek girişimci-
lere sunmuştur. Yaratılan bu franchise
modeli tüm dünya pazarlarına hitap ede-
cek şekilde, detaylı bir araştırma ile hazır-
landı. Üretim ve satış da kullanılacak tüm
ekipman Amerika ve Avrupa daki beş ayrı
firmadan ithal edilmiştir.
Markanın amacı, gıda üzerine franchise
veren firmalar arasında ilk sıralarda yer
alarak girişimcilerin markaya yatırımdan
bekledikleri kazancı en kısa sürede alma-
larını sağlamaktır.

Alanında 
franchise lideri…

20farklı ülkede 130
farklı lokasyon da

müşterilerine lezzetli sunumlar yapan Ko-
no Pizza dünyada da hızla büyümekte.
Amerika ve İngiltere’de de şubeler açan
Kono Pizza Ortadoğu’da da şubelere sa-
hip. Kono Pizza  bu ülkelerden hemen
sonra Türkiye’de yerini alacak.

Yürürken  de rahatlıkla pizza
yiyebilmek büyük bir yenilik…
Türkiye de yeni olan Kono Pizza ya çok sa-
yıda başvuru aldıklarını ürünün çok dikkat
çekici olduğunu,bundan dolayı çok ilgi ol-
duğunu belirten  Kono Pizza Türkiye Mas-
terfranchise şirketi  Zan Gıda  Yönetim Ku-

rulu Başkanı İlker Zan, Kono Pizza’ya gösterilen ilgiden memnun.
Gerçekten iyi lokasyonlarda şube açılmasının önemine değinen
Zan,  franchisee seçiminde çok dikkatli davrandıklarını özellikle lo-
kasyon seçimi ve girişimcinin istekli olması konusuna çok önem

verdiklerini,  prensipte bir çok girişimci ile anlaş-
tıklarını ve uygun lokasyonlar aradıklarını be-
lirtti. Şimdiye kadar çok sayıda başvuru aldık-
larını belirten Zan, başvuru yapanlara kuru-
lumla ilgili ön bilgiler verdiklerini, esnek,
franchisee odaklı  davrandıklarını ve geri dönüş-
lerin çok iyi olduğunu söyledi. 
Zan, gıda sektöründe kazançlı ve prestijli, al-
benisi yüksek ve çok lezzetli bir pizzanın satı-
şını yapmak isteyen herkesin başvurmasını is-
tiyor. Sektör deneyimi olmayan ancak azimli ve
istekli  girişimcilere de kapılarının açık olduğunu be-
lirten Zan, pizzalarının hazırlanmasının eğitim sonrası
kolay olduğunu, pişirme ve servis sürelerinin de müş-
teriler açısından sevindirici olduğunu , pizzalarının doğal
ürünlerden oluştuğunu ,hiçbir katkı maddesi  içermediğini
ve düşük kalorili olduğunu ifade etti. Girişimcilerine  mimari, dekoratif
ve mutfak aletleri konusunda anahtar teslimi şube veren firma eğitim
konusunda da her türlü desteği  vermekte. Amacımız ülke genelinde
hızla büyümek diyen  ZAN, diğer ülkelerde de hızla büyüyen Kono Piz-
za’nın Türkiye de çok başarılı olacağına inanıyor.

Kono Pizza farklı külah şekli, geniş menüsü 
ve tadları ile nefis bir İtalyan lezzeti.

Aslı Börek'ten şube atağı






