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Haberler

BySolvo, kendi işine sahip olmak isteyen girişimcilere, sıfır be-
delle iş sahibi olma imkanı sağlıyor. Üstelik bunu girişimcile-

rin her türlü taleplerini karşılayarak sunuyor. Geliştirilen üç tip ba-
yilik modelinden “Katalog Bayiliği” ile kolay bir iş imkanı sağlıyor. 

Özellikle çalışan kişi-
lere ikinci bir iş fırsa-
tı ve ek gelir kaynağı
da olabilecek kata-
log bayilik modelin-
de, girişimci uygun
kriter ve koşullara
sahip ise herhangi
bir yatırıma gerek
kalmadan direkt ba-
yi olabiliyor. Kendisi-
ne sunulan katalo-
ğun yanında BySol-
vo kurumsal kimliği-
ne dahil olmasının
ardından sağlanan
kartvizit, broşür, in-

ternet tabanlı program vs. gibi donanımla anında kendi işine baş-
layabiliyor. 
Ayrıca satışı artırıcı pazarlama eğitimlerini de üstlenen BySolvo,
katolog bayisinin satışını kolaylaştırıcı imkanları ile de bayisine
verdiği önemi gösteriyor. Ayrıca satışlardan verdiği pirimler ile de
bayisini son derece mutlu ediyor.

Asıl amacı küçük kumpir dükkanları açmak ve bu bağlamda is-
mini ‘kutu’ yani İngilizce ‘box’ kelimesiyle pekiştiren  Kumpir-

Box’ın ilk şubesi 2008 yılında Metroport A.V.M’de açılmıştır. Menü-
süne sağlıklı ve hafif ürünler ilave ederek daha büyük yerler kirala-
yarak yoluna devam eden KumpirBox toplam 6 grupta topladığı ve
bize özel soslarla lezzetlendirdiği  ürünleriyle KumpirBox 33 şubeye,
ortalama günde 5.500 müşteriye ve yıllık 20 milyon TL’lik bir ciro hac-
mine ulaşmış bir marka haline gelmiştir.
Restoranlarda hedef; müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri is-
teklerini zamanında ve düşük maliyetli olarak karşılamak, kaliteli
hammadde kullanmak ve %100  sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim
yapmak, personel eğitimine önem vermek ve sosyal sorumluluk
projelerinde yatırımcının yanında olmak. Marka, geleceğini çok par-
lak gördüğü  ‘Salad Box’ı ayrıca girişimcilerle büyütmeyi hedefliyor.
Yeni ve kardeş marka olan Salad Box, 13. Bayim Olur musun Franc-
hising Fuarı’nda girişimcilerle tanışacak.

Girişimcilerle 
hep daha ileriye...

KumpirBox, geleceğini çok parlak 
gördüğü ‘Salad Box’ markasını da 

girişimcilerle büyütmeyi hedefliyor.

BySolvo güçlü bir franchisör olarak, 
yatırımcısına ürünler hariç 
hiçbir masraf yaptırmadan 

iş olanağı sunuyor.

Tüm Tüketicileri Koruma Derne-
ği’nin 15 Mart Dünya Tüketici-

ler Günü kapsamında 2004 yılın-
dan bu yana her yıl düzenlediği
“Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyo-
ruz” araştırmasının bu yılki sonuç-
ları açıklandı. 
Araştırma kapsamında Türkiye’de
iskender denince akla ilk gelen
marka olma yolunda hızla ilerle-
yen Bursa Kebap Evi, “döner” ka-
tegorisinde tüm tüketicilerin tav-
siye ettiği marka ödülüne layık

görüldü. 
Tüketiciye duyduğu saygı ve kali-
teli hizmet anlayışıyla Bursa’nın
eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerinin
beğenisine sunan Bursa Kebap
Evi, www.ttkd.org.tr, www.sika-
yetcozer.com ve www.sikayet-
var.com web sitelerine gelen de-
ğerlendirmeler değerlendirilerek
“hiç şikayet almayan marka” ola-
rak öne çıktı ve “Tüm Tüketicilere
Tavsiye Ediyoruz” sertifikasının sa-
hibi oldu.

Tüketiciler, Bursa Kebap Evi’ni tavsiye ediyor…
Tüketicileri Koruma Derneği’nin düzenlediği “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz”

araştırması kapsamında, Bursa Kebap Evi, “döner” kategorisinde 
tavsiye edilen marka ödülünün sahibi oldu.

’dan bedelsiz
bayilik fırsatı…



Haberler
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Avrupalı lider burger zinciri Türkiye’de

Nisan ve Mayıs ayında açtığı 4 restoranla burger 
severlere hizmet veren Quick, 5 yıl içinde 150 Milyon TL
yatırım ile restoran sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor.

1973 yılında istanbul Emi-
nönü'nde küçük bir cam

dekor atölyesi olarak ticaret
hayatına başlayan ve sonra-
sında Türkiye'de liderliğini ele
geçiren Karaca, 2009'da artan
kapasitesiyle ihracata da ağır-
lık vererek, bir yıl gibi kısa bir
sürede Hollanda, Belçika, Al-
manya, İsveç, Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan ve
Kuzey Irak gibi ülkelerde 32
satış noktasına ulaştı. 
Karaca'nın, şu an Türkiye'nin
önde gelen alışveriş merkezle-
rinde toplam 96 mağazası bu-
lunuyor. 
Mağaza sayısını artırmayı he-
defleyen Karaca, daha uzun
yıllar kalite ve estetikten ödün
vermeden zengin ürünler su-
nacak.

dünyaya açıldı

Avrupalı lider Hızlı Servis restoran zinciri
Quick, her kesime hitap eden menüsüyle ilk

olarak İstanbul’daki lezzet tutkunlarıyla buluştu.
Group CEO’su Cedric Dugardin, “Görüyoruz ki,
Türkiye’de yemek yemek bir ihtiyaçtan öte bir ri-
tüel. Hep birlikte oturulan akşam yemekleri ve
bol çeşitli yemeklerle kurulan masalar bunun en
güzel kanıtı. Biz tecrübeli kadrosuna çok güven-
diğimiz IFB ile birlikte, Türkiye’nin bu benzersiz
yemek kültürünün bir parçası olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Quick ürünleri Türk
damak tadına daha

yakın
Dugardin, “Res-

toranlarımızın
gerçek bir ya-
şam alanı ol-
masına özel-

likle önem ve-
riyoruz. Quick’i

tercih edenlerin kendilerini evlerinde hissetmesi
için çalışıyoruz. Quick, bu yaklaşımı sayesinde bu-
gün Avrupalı en büyük burger markası olmayı ba-
şarmıştır” dedi. Lezzet konusunda iddialı oldukla-
rını ifade eden Dugardin ayrıca, tazeliğe ve kalite-
ye verdikleri önem doğrultusunda malzeme teda-
rikinde yerli üretime başvurduklarını söyledi.
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DryTürk Kuru Temizleme sistemi, Türkiye’nin tek yerli kuru temizleme makineleri
imalatçısı Ruşen Makine, ömür boyu makinelerine garanti veriyor. “Türkiye’nin

Kuru Temizlemecisi” slo-
ganıyla büyümesini sür-
düren firma kısa bir süre-
de 20 şubeye ulaştı. Ha-
len, Türkiye’nin en hızlı
büyüyen ve en çok şehir-
de bulunan DryTürk bir
yıl içinde 50 şubeyi he-
defliyor. 
Trabzon, Tekirdağ ve Balı-
kesir mağazalarının ar-
dından da Kastamonu, İs-

tanbul ve Bandırma mağazalarını hizmete açtı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Si-
gortalı Kuru Temizleme Hizmeti’ başlatan DRYTÜRK uyguladığı eğitim programı ile
sektöre ilk defa giriş yapan bayilerini, tüm bu hizmetleri verebilecek tam bir profes-
yonele dönüştürüyor.

Karadeniz’in yöresel lezzetleri iş ortaklarıyla büyüyor

Sürücü Kursu 202. şubesini açtı…

Haberler

Sürücü Kursu işletmeciliğinde adını en üstle-
re taşıyan Özdamla Sürücü Kursları  şimdi

de daha fazla ehliyet adayına aynı kaliteli hizmeti sunmak için ül-
kenin her noktasına şube açma yolunda ilerliyor ve bunu daha pro-

fesyonel hale dön-
üştürmek için ise
franchise modeli-
ni kullanıyor. 
202’den fazla şu-
besinde mutlak
memnuniyet sağ-

layan Özdamla Sürü-
cü Kursları şimdi de

daha fazla ilde faaliyet gösterme yolunda ilerliyor. Klasik şubeleş-
me modelinden farklı olarak sadece isim hakkı tanıyarak değil güç-
leri birleştirerek büyüme hedefinde olan marka, uyguladığı sistem-
le yatırımcılara tamamen hazır bir iş modeli sunuyor. Franchise an-
laşması yapılan girişimcinin tek yapması gereken ise ellerinde bu-
lunan planı uygulamak. 
Hatta kartvizitlerinin rengi ve tasarımı dahi belirlenmiş olan bir iş-
letme şeklinde kuruluma hazır olarak yatırımcıya teslim edilmek-
tedir. Hatta duvar rengine kadar varan seçenekler hazır olmuş şek-
liyle girişimciler işe başlamış olacak. Anlaşmalar doğrultusunda ve-
rilen eğitimler sayesinde ise  kurumsallaşma süreci tamamlanmış
olacak. Girişimci, Özdamla Sürücü Kursu’nun kendisini kanıtlamış
olan ismi ile bulunduğu bölgenin tek hakim kursu olacak.

DryTürk’ten Sigortalı
Kuru Temizleme Hizmeti…

2015 sanat 
yılı olacak

Sanat Halı  Türkiye genelinde 150 si showro-
om olmak üzere 1200 noktada, tüketiciler-

le ürünlerini buluşturuyor.
Türkiye Satış Direktörü Cihat Kılınbo, ‘’ Franchi-
se sistemi ile showroomlara ve bayilerimize
verdiğimiz özel desteklerimiz ile Sanat Halı, ka-
zanmaya ve kazandırmaya devam etmektedir"
dedi. 
Türkiye genelinde 10 bölge müdürlüğü, 2 böl-
ge bayiliği ile hem satış hem ürün koordinas-
yonu konusunda eksiksiz altyapıya sahip ol-
duklarını belirten Kılınboz; "2015 sanat yılı ola-
cak" dedi.

Nalia Karadeniz Mutfağı;
Türkiye’de yöresel Kara-

deniz Mutfağı’nın en iyi ve
en yenilikçi temsilcisi olup
Bostancı ve Güneşli’de 2 şu-
besiyle hizmet vermektedir. Nalia; kurum
kültürünün gelişmesi ve yöresel mutfağın
reçeteleştirilerek kayıt altına alınması önce-
liğiyle hareket ederek büyümüştür. Yöresel
mutfağa kazandırdığı farklı bakış açısı ile
sektörün dinamiklerini değiştirmeyi başar-
mış, kurulduğu günden bu yana varlığıyla
sektöre yeni bir soluk ve vizyon getirmiştir.
Marka, Karadeniz mutfağındaki özgün ve
sağlıklı lezzetleri müşteri memnuniyeti

odaklı bakış açısıyla sunar-
ken önceliği her zaman insan
sağlığıdır. Nalia Karadeniz
Mutfağı; sektördeki uzun yıl-
lara dayanan tecrübesi; öz-

gün ve ayrıcalıklı mutfağının avantajıyla,
kendi işini kurmak isteyen girişimcilerle bir-
likte büyümeyi hedefliyor. Tamamen Türk
kültürüne ait, özel ve özgün bir mutfağa sa-
hip olan Nalia, bu gücünü ve birikimini yeni
“İş Ortakları” ile birlikte tüm Türkiye’ye yay-
mayı amaç ediniyor.
Nalia Karadeniz Mutfağı; yeni iş ortaklarıyla
15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Bayim
Olur musun Fuarı’nda bir araya gelecek.





Hidayet Türkoğlu
yeni nesil spor-
cular yetiştiri-

yor. Bize ‘’Hidayet
Türkoğlu Basketbol ve
Spor Okulları’ndan
bahseder misiniz?

Okulumuzu kurmaya 2008 yı-
lında karar verdik. O gün bu-
gündür doğru bir çizgide iler-
lediğimize inanıyorum. Bu sü-
reç bizim için çok önemliydi;
tabi ki zorlandığımız zaman-
larda oldu. Ama biz işimizin ar-
kasında çok sağlam

durduk. Hedefimiz, okullarımızın sayısını çoğaltmak ve
Türk gençliğini spora teşvik etmek . Profesyonel anlam-
da sportif faaliyetlerde aktif olmalarını sağlayarak on-
lara bu yolda yardımcı oluyoruz. En önemlisi sporcu
kültürü aşılmaya çalışıyoruz ki ileriki hayatlarında
sporcu disiplini almış olup düzgün yaşam sürdürebil-
sinler. Bu konuda gençlerimize ufakta olsa faydamız
olursa ne mutlu bize…

Hidayet Türkoğlu milli bir basketbolcu. 
Yüzme okulu açma fikri nasıl doğdu?
Elimizde yüzme okulu açmak adına imkanlarımız mevcuttu. Ve
doğru karar verdiğimizi görüyoruz; ortalama 300 yüzme öğrenci-
miz var. Herkesin 7’den 70’e sorunsuz bir şekilde gelip yüzme oku-
lumuzdan faydalandığını görmek  bizim için mutluluk verici. Bas-
ketbol  veya diğer branşlı sporlara kendinize bir rol model belirle-
yip onun yolunda gidebilmek adına başlayabiliyorsunuz. Fakat
yüzmede öyle değil, böyle bir şeye ihtiyaç yok…  Küçükten büyü-
ğe herkesin yüzme öğrenmesi veya yüzmesini geliştirmesi konu-
sunda onlara yardımcı olmak istedik.

Franchising sistemi ile okullarınızı yaymak
istiyorsunuz. Şuan ki franchise sayınız nedir?
İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? 

8 Adet franchisimiz mevcut. Öncelikli amacımız, Türkiye’nin her
noktasında olmak. Bunu da disiplin ve  belli bir sistematik düzen
çerçevesinde yapıyoruz ve yapacağız. Sonuçta sürekli kontrol edi-
lebilecek düzen kurmak, bunu tamamen profesyonel anlamda ya-
parak gençlerimize basketbolu sevdirmek istiyoruz. Onların bir şe-
kilde basketboldan faydalandığını görmek istiyoruz. Aralarından
benden daha başarılı olacak kişiler çıkmasını yürekten, samimi ola-
rak istiyorum. Bununla her zaman gurur duyarız. Sonuçta bizim
okulumuzdan böyle yeteneklerin çıkması bize ancak gurur verir! 
Amacımız kesinlikle ticaret değil. Daha önceki kamplardaki arka-
daşlarımız bilir, burada olduğum süre içerisinde gençlerle  kendim
ilgileniyor, bütün antremanlara dahil oluyordum. Çünkü bundan
çok büyük keyif aldım. Güzel bir eğitim kadromuzla yarattığımız

bir sistem var. Amacımız yazın, yerini yakın zamanda belirleyece-
ğimiz  bir lokasyonda  kuracağımız kamp düzeni  ile bütün illerdeki
arkadaşlarımızı bir arada toplamak istiyoruz. Turnuvalarımız olacak
ve bütün iller kaynaşacak...

Franchise adayınız spor kökenli mi olmalı? 
Mutlaka olması gerekir diye düşünüyorum. Bizimle aynı dili konu-
şabilsin ki başarıya giden yolda aynı dili konuşarak birlikte ilerle-
yebilelim. Çünkü daha önce de dediğim gibi işi ticarete vurduğu-
nuz zaman belli bir noktadan sonra kontrol edilemez bir hal alıyor.
Spor kültürü almış, deneyimi olmuş bir insanla çalışmak bizi daha
mutlu eder.  

Şu an ABD’de aktif basketbol hayatınıza devam
ediyorsunuz. Yurtdışında  spor okullarınızı açmak
gibi bir hedefleriniz var mı?

Tabi ki bu gençlerden gelecek taleplere bağlı . Türkiye’de
olabilir, Avrupa’da olabilir, veya Amerika’daki çevremizi

de kullanabiliriz. Burada velilerin ne isteyeceği çok
önemli çünkü eğitimi çok fazla önemsiyorlar. Çocuk-
larını ABD’ye gönderip eğitim almalarını, okurken
sporla uğraşmalarını isteyen veliler çoğunlukta. Ayrıca

sporcu olması ne kadar önemliyse, eğitimini aksatma-
ması da bizim için bir o kadar önemli. Sistemimizi ona

göre kuruyoruz.

Türkiye’ye dönüşünüz ile alakalı, Türk sporseverlere
verebileceğiniz  güzel haberleriniz var mı?  
Amerika’da ki  bireysel hedeflerimi tam anlamıyla tamamlayama-
dım. Sonrasında tabi ki dönmek istiyorum, bu işin başında daha
fazla zaman geçirmek istiyorum. Maalesef sadece yazın genç ar-
kadaşlarla olabiliyorum. Yavaş yavaş yaş kemale ererken ileriye dö-
nük planlarım var. Net bir zaman söyleyemiyorum ancak yakında
olacağı kesindir. Döndüğüm zaman franchise verdiğimiz illeri de
tek tek dolaşmak istiyorum. Güzel planlarımız var, inşallah hepsini
hayata geçireceğiz.

Hidayet Türkoğlu - Milli Basketbolcu
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?Kapak Konusu

Röportaj: Pınar Erdağ

“Hedefimiz, okullarımızın sayısını arttırarak 
Türk gençliğini spora teşvik etmek…”





Gayrimenkul Dünyası
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ERA Gayrimenkul, İzmir’den
sonra Gebze ofisini de açtı…

ABD gayrimenkul danış-
manlık devi ERA, Türki-

ye’deki büyüme stratejisini
ara vermeden sürdürüyor. İki
yılda 37 ofise ulaşan ERA Gay-
rimenkul Türkiye, bu hafta
açılışını yaptığı İzmir ERA Ses
ofisinin ardından şimdi Geb-
ze Enbir ofisinin açılışını ger-
çekleştirdi. Ekonominin loko-
motifi konumundaki gayri-
menkul sektöründe danış-
manlık hizmeti veren ERA Türkiye, franchise ağına yeni üyeler kazandırmayı sür-
dürüyor.
Gebze Enbir ofis açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu, Kocaeli Milletvekili M. Ali Okur, Kocaeli milletevekili adayı Ce-
malettin Kaflı’nın yanısıra ERA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşi-
oğlu ve ERA Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan’ın da katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

RE/MAX Genel Müdürü Murat Goldstayn

RE/MAX’in Las Vegas’ta gerçekleştirilen Dün-
ya Kongresi'nde, farklı kategorilerdeki ba-

şarı listelerinde yer alanlar açıklandı. Konut sa-
tışlarında Top 100 ve Ticari Gayrimenkul satışla-
rında ise Top 50 listesinde çok sayıda Türk bro-
ker yer aldı. 
Ticari gayrimenkul ciro sıralamasında RE/MAX
7tepe Broker’ı Hasan Can 95 ülkenin gayrimen-
kul profesyonelleri arasından sıyrılarak birinci
olurken, RE/MAX Yıldız Broker’ı Ulvi Kocailik ise
ticari gayrimenkulde dünya ikinciliğini aldı.

RE/MAX Eksen Broker’ı Arif Aksu da üçüncülüğü
elde etti. Dünyanın en çok gayrimenkul satan
şirketi RE/MAX, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulaş-
tığı cirolar ile başarı listelerinde yer almaya hak
kazananları açıkladı. Las Vegas’ta düzenlenen
Dünya Kongresi’nde 2014 yılının şampiyonları
açıklandı. Ticari gayrimenkul ciro sıralamasında
Türkiye’den çok sayıda gayrimenkul danışmanı-
nın yer alması, RE/MAX Türkiye’yi gururlandırır-
ken, liste genelinde 17 Türk gayrimenkul danış-
manı yer aldı.

RE/MAX’in 95 Ülkeyi Kapsayan Ticari Gayrimenkul Ciro Top 50 
listesinde Türkiye’den 17 Gayrimenkul Profesyoneli yer aldı…

Uluslararası ticari gayrimenkul 
ciro sıralamasında ilk 7 isim Türkiye’den!..

Türkiye Gayrimenkul Paneli’nde buluştu...

CENTURY 21’in Türkiye Yöneti-
mi, 2015 tanışma ve tartışma

panelini gerçekleştirdi.  2014 yılının başarılı ofisleri ve danışman-
larına verilen ödüllerin ve sunumlar dışında, alanında uzman
isimlerin de yaptığı konuşmaların yanı sıra, Century 21 iş ortak-
ları da broker ve danışmanlara verdikleri hizmetler hakkında bilgi
verdi. 
Başarı hikayeleriyle basında çok sık yer alan, Türkiye Girişimcilik Der-

neği’nin kurucusu ve Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Alphan Manas’ın “Önümüzde Nasıl Bir Gelecek Var?” konusunu işle-
diği panelde, gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla bilinen Kürşat
Tuncel de Century 21 ailesiyle bir araya geldi. 
Panelde, “Century 21 Emlak Bilgi Sistemi” hakkındaki yenilikleri
Anahtar Teknoloji Gen. Md. Hüseyin Öztürk, gayrimenkul hukuku
alanında danışmanlık veren Sema Kılıç da Hukuk Hizmeti hakkında
bilgiler verdi.

Türkiye’deki ilk ofislerini 2010 yılında Marmaris’te
kurduklarını anlatan Fatih Elibol, “3 yıl boyunca sis-

temi denedik ve olumlu tepkiler aldık. Zamanla bu sis-
temi 27 ülkeye sattık. Dünya üzerinde hizmet verdiği-
miz her satıcının gayrimenkulünü uluslararası gayri-
menkul pazarına dahil ediyoruz. Realty-TR sistemiyle
gayrimenkul sahiplerine dünyanın her yerinden alıcı
buluyor” dedi. Fatih Elibol, %100 dil desteğiyle çalışan
teknolojik bir alt yapıya sahip olduklarını ve çağrı mer-
kezleri aracılığıyla müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet
verdiklerinin altını çiziyor.

Türkiye'de 
3 yılda 250 franchise’a
ulaşacak… Türkiye’deki büyüme stratejisini aralıksız 

sürdüren ERA Gayrimenkul Türkiye, ofislerine 
yenilerini ekledi…
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Haberler

Türkiye’nin ilk balık-ekmek zinciri Dar-
denia, franchise sistemi ile restoran sa-

yısını hızla artırmaya hazırlanıyor. Dardenia
Genel Koordinatörü Selin Daniyel, franchi-

se sürecinde çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek “Franchisee
adaylarımızı seçmeye başlıyoruz. 2015 yılı sonuna dek franchise sis-
temimiz kapsamında İstanbul’da 5 restoran açmayı
planlıyoruz. Yeni franchisee’lerimiz ile birlikte Dar-
denia şubelerimizin sayısını 5 yıl içinde 60’a yük-
seltmeyi ve 5 yılın ardından Anadolu’ya açılmayı
hedefliyoruz” dedi.  
Yenilikçi ürünleri ve farklı balık restoranı kon-
septiyle Türkiye’de bir ilk olan Dardenia, uygula-
maya koyacağı franchise sistemi ile restoran ağını
daha da genişleterek farklı lezzetlerini daha fazla kişiye
ulaştırmaya hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana uluslararası
alanda tanınan bir lezzet markası olmayı hedefleyen Dardenia,
franchise sistemi ile istikrarlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
Franchise olarak Dardenia’nın başarısı kanıtlanmış sisteminden ve
marka değerinden faydalanacak işletmeler, Dardenia Franchise Sis-
temi içerisinde yer almanın sunduğu avantajların yanı sıra, yerel ve
ulusal pazarlama faaliyetleri, ürün geliştirme, lojistik, personel te-
dariği ve eğitimi, lokasyon seçimi, mimari proje ve yazılım gibi pro-
fesyonellik adına atılan tüm adımlarda Dardenia’nın güçlü ekibi ta-
rafından denetlenecek.

Döner Stop geleneksel döner lezzetini yenilikçi soslarla yorum-
layan dinamik bir fastfood zinciri. CZK Lokantacılık İşletmeleri

A.Ş.’nin tescilli bir markası olan Döner Stop, Şevket Sabancı aile-
sinden Can Köseoğlu’nun yatırımıyla kuruldu. Döner lezzetini ge-
leneksel sınırından çıkaran Döner Stop, döner severin aradığı lez-
zeti en yeni haliyle sunuyor. Tutucu damaklara meydan okuyan
sosları, insana enerji aşılayan canlılığıyla Döner Stop, daha ilk ta-
nışmada “Daha önce neredeydin” dedirtiyor. Döner Stop, sürekli
yenilediği menüsü, gençlik ve deneyimi birleştiren keyifli çalışan-
ları ve hijyen konusundaki titizliği ile misafirlerini kendine bağlı-
yor. Döner Stop iddia ediyor: “Bu döneri yersin, döner yine gelir-
sin!”. Döner Stop’ta etler, tecrübeli ustaların ellerinde hiçbir katkı
maddesi içermeden, en sağlıklı şekilde hazırlanıyor. Soslar ise Dö-
ner Stop’a özel reçetelerle hazırlanıyor.

Döner lezzetini geleneksel sınırından
çıkaran Döner Stop, 6 lezzet durağı ile

dönerseverlerin aradığı lezzeti sunuyor…

Aradığın döner lezzeti 
bu durakta:

Dardenia franchisee’leri ile 
restoran ağını genişletecek



Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Alanında uzman kadrosuyla,
her 3 ayda 1 tüm girişimcile-

re sunulan bu zengin akademi
eğitimi, franchise sistemini yay-
gınlaştırmak, Türkiye’deki tüm
markaları bir Türk markası olmak-
tan öteye çıkartarak tüm dünyaya
yaymak ve en önemlisi doğru al-
gılanıp güvenilir bir sistem olma
algısını geliştirmek için var olmuş-
tur. Akademi eğitimleri İstanbul
Aydın Üniversitesi’nin Beşiktaş
yerleşkesinde geçmektedir. Eği-
tim öncesinde bir ön bilgi olması
amacı ile eğitimi alacak tüm giri-
şimciler ile akademi programı
paylaşılır. Dersler “temel”, “ileri” ve

“uygulama” olarak 3 aşamalı şekilde devam eder. Franchise & More Yö-
netim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda UFRAD Franchise Derneği Ge-
nel Sekreteri Osman Bilge tarafından planlanan dersler hem franchisee
hem de franchisor için yaşanabilecek tüm durumları girişimcilerle pay-
laşmakta, olabilecek her durum için kendilerini daha güvenli bir siste-
me hazırlamaları için olanak sağlamaktadır.

UFRAD Akademi başlıyor…

Hamile Market
konseptini kuruyor…

2004 yılında bebek sektörüne adım atan Dastini Bebe Market 2015
yılı itibariyle Dastini Hamile Market konseptini kurarak anne aday-

larının ihtiyaçlarını tek adresten satın alma kolaylığını sağlıyor. Hali ha-
zırda 36 mağazası ile ailelere hizmet veren firma artık doğum öncesi
dönemde Dastini Hamile Market adıyla Türkiye genelinde f ranchise
vermeye başlayarak  ihtiyaçlarını sağlamakta zorluk çeken ailelerin iş-
lerini bu proje ile kolaylaştırıyor. Bir Dastini Hamile Market, 50-70 m2

lik mağazalar 60-70 bin TL ile kurulabiliyor.

Büyük bir ailenin parçası olarak
gördüğü bayilerine özel koşullar

sunuyor. Miss Poem'in yatırımcılara sunduğu
bayilik fırsatları arasında görsel düzenleme
desteği, istenilen ürünün istenilen adette si-
pariş verilebilmesi avantajı, vadeli çalışma-
larda teminat mektubu alınması, satış eğiti-
mi, PR ve reklam desteği de yer alıyor. 2015
yılı hedeflerini anlatan Miss Poem Yönetim
Kurulu Başkanı Suat Sekman: “2015 yılında
mağaza sayımızı %50 artırarak, 150 mağaza-
ya ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre
sektörde daha hareketli bir yıl olacağını dü-
şünüyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İs-
viçre, Mısır, Cezayir, Güney Afrika, Sırbistan, Kosova, İran başta olmak üzere
başka ülkelerden gelen teklifleri de değerlendireceğiz" dedi.

Bayilerimizle, daha da büyüyen
bir aile olmak istiyoruz…
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?

Markalaşma sürecini “Az zamanda büyük işler başardık” diyerek anlatan 
Hakan Karabulut, başarıyı bilim ve gönülü birleştirerek yakaladıklarını söyledi. 

Röportaj

Sizi ve Decodiva’yı biraz
tanıyalım?
Ticari faaliyetlerine 4 yıl önce başla-

yan Decodiva’nın bugün geldiği nokta tar-
tışmasız büyük bir başarı örneğidir. Az za-
manda büyük işler başardık. Nazar değ-
mesin diyor, çalışmalarımızı azim ve karar-
lılıkla sürdürüyoruz. Ticari hayatına Anka-
ra'da merhaba diyen Decodiva İç Mimarlık
ve Proje Uygulama, kısa bir süre içinde İs-
tanbul Etiler'de şubesini açtı. Bugün ken-
dini kanıtlamış birçok markanın referansı
haline gelen Decodiva’nın hızlı yükselişi-
nin sırrı nedir diye sorarsanız bunun iki

unsuru var. Biri bilim, diğeri gönül. Biz
yaptığımız bu işi çağın gereklerine uygun
bir perspektifle sadece mimari açıdan de-
ğil sosyal bilimlerin yardımıyla taçlandıra-
rak yapıyoruz. Örneğin bir otel, hastane ya
da restoran dizayn ederken işletmenin ya-
pısına göre, kullanacağımız rengin psiko-
lojik etkisine kadar saptamalar yapıyoruz.
Şaşıranlar oluyor, “siz bir gelin bakalım
kahve içelim” diyerek bizimle çalışmak is-
teyen iş adamları oluyor. Öncelikle şunun
adını koymak lazım. Biz çalıştığımız yani
tasarımını yaptığımız bir şirketin başarısı-
na kendi şirketimizin başarısı gibi seviniriz.
Başarısızlığına ise aynı şekilde üzülürüz.
Biz bunun adına da gönül diyoruz. Çalıştı-

sıfır baş ağrısı... Sistem tıkır tıkır işlediğin-
den size sadece anahtarınızla mekana
girmek kalıyor. 

Son dönemde markaların 
tasarıma ve yaratıcılığa 
yaklaşımı nasıl? 2015 
yılında trendler neler? 
Hep bir geçmişe gidiş var. 60'lara 70'lere
dönüyoruz. Kimse sade, basit, minimal
tasarımlar istemiyor. Mesela mobilyalar-
da eskitme tercih ediliyor. Eski bir parça-
nın yenilenmiş hali bulunsun düşüncesi
hakim oluyor. Ticari arenada mekanlar
tasarımlarıyla biribiriyle yarışırıyor. Be-
nim mekanım güzel olsun talep artsın
diye bir çaba var. Çünkü bu onlara değer
katıyor. 

ğımız her şirketin marka değerinin yüksel-
mesi için ekibimiz gerekli analizi yapar.
Onların marka değerlerini yükseltmek adı-
na tüm imkanları seferber eder. Ondan
sonra işe koyuluruz.

Hangi tarz projelerde var? 
Otel, hastane, restoran, kuaför, spor salo-
nu, mağaza, villa aklınıza gelecek her türlü
mekan tasarımı projelerinde yer alıyoruz.
Kısacası hayatın her alanında aslında bizi
görüyorsunuz.   

Bize anahtar teslim projenizden
bahseder misiniz?
Franchiselere 12 ay vadeli anahtar teslim
projeler sunan Decodiva İç Mimarlık ve
Proje Uygulama, yatırıma katma değer
kazandıracak çözümlerle teslim süresini
45–60 gün arasında tutuyor. Yani zaman-
dan kaynaklı sorunların önüne geçerek,
yatırımın girişimciye parasal anlamda ge-
ri dönüş sürecini kısaltıyor. Girişimcinin
en büyük dostu olan Decodiva, malzeme
ve işçilik hatalarına karşı anında müdaha-
le ediyor. Oluşabilecek her soruna karşı
da 2 yıl garanti veriyor. Bizim farkımız ne?
Hem müşteriler hem biz tek kişiyle mu-
hattap olduğumuz için her şey planlı bir
şekilde yürüyor. Alt firmamız olan Başa-
ranlar, inşaatı ve mobilyayı yapıyor. Yine
diğer alt firmamız Lodos Tente, tente iş-
lerini yürütüyor. Sıfır stres, sıfır yıpranma,

“Bilim ve gönül
olmadan başarı gelmez”

Decodiva İç Mimarlık ve Proje Uygulama Genel Müdürü Hakan Karabulut:
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Röportaj

Yeni bir satış
modeli ile,
“kadınların

komşularına döner
satacaklarını” söylü-
yorsunuz? Projeden
bahseder misiniz? 
Baton döner üretimine ek
olarak fabrikamızda gün-
lük 5-6 ton pişmiş döner
üretimi yapıyoruz. Pişirmiş
olduğumuz dönerleri va-
kumlu paketleme teknolojimizle talep
edilen net gramajlara göre gıda kodeksine
uygun pastörize edilebilir ambalajlarla pa-
ketleyip donduruyoruz. Ürünlerimizi ser-
vise hazırlamak için; pastörize edilebilir
ambalajı 20 dakika kadar kaynar suyun
içinde bekletmemiz yeterli. Hiçbir katkı
maddesi kullanmadan doğal yollardan
hazırlanan ürünümüz, saklama ve servis
kolaylığı ile ev hanımlarının ailelerine hem
kolay hem sağlıklı ürün sunmalarını sağlı-
yor. “Bereket’li Evler” projemizde doğru-
dan satış yöntemiyle, hanımlar evlerinde
gerçekleştirdikleri toplantılarında bu
ürünlerimizin satışını gerçekleştirecekler.
Üyelik sisteminin uygulanacağı projede,
üye hanımlar internet üzerinden siparişle-
rini sisteme girerek, iki gün içerisinde ka-
pılarında teslim alacak. 

Günlük üretim
kapasitenizden
ve ihracat plan-
larınızdan bah-
seder misiniz?
Türkiye’ nin en büyük
hazır döner üretim
tesisi olarak, bugün
İstanbul Hadımköy’
de 6.000 metrekare
kapalı fabrikamızda
günlük 30 ton döner

üretimine devam ediyoruz. Ancak hali ha-
zırda var olan taleplerimiz için fabrikamız
yeterli gelmiyor, üzerine bir de hedefleri-
mizi ekleyince fabrikamızı değiştirme ka-
rarı aldık. Yeni fabrikamız için arsa arayışı-
mız devam ediyor. Yeni fabrikamızda gün-
lük 100 ton üretim yapmayı hedefliyoruz. 
İhracata 2014’ ün ikinci yarısında başladık
ve yaklaşık bir senelik süreç içerisinde 7 ül-
keye ulaştık. Özellikle üretim aşamasında-
ki Hijyen ve Helal şartlarımızdan ötürü Or-
tadoğu’ dan ciddi talepler alıyoruz. İhraca-
tımız şu anda 5 satış kanalımızdan en yeni
ve en küçük çaplısı ancak 2016 senesi içe-
risinde ihracatımızın İç pazarı yakalayaca-
ğına inanıyoruz. 

Şu an kaç şube mevcut? Kaç
tanesi franchise sistemiyle açıldı? 
Bereket Döner Restoranları olarak var olan
ve açılacak olan restoranlarımızın tama-
mında %100 Franchise sistemi ile yolumu-
za devam ediyoruz. Şu an tamamı franchi-
se olan 75 restoranımız var. 14 yeni resto-
ranımız için de yatırımcılarımız ile franchi-
se sözleşmesi imzalanmış olup inşaat sü-
reçleri devam etmektedir.

Helal Steak House açtınız. 
Bu alanda da franchise 
çalışmalarınız olacak mı?
Bereket Döner olarak et işlemedeki yıllara

dayanan tecrübe ve ustalığımızla ürettiği-
miz ürünlerimizi, şirketimizin çatısı altında
ki en yeni markamız olan Ayşe Hanım Ste-
akhouse’ un, şık ve nezih mekanın da özel
sunumlarımızla misafirlerimizin beğenisi-
ne sunuyoruz. 
Şu an için İstanbul Vatan Caddesinde ki
şubemizde hizmetimize devam ediyoruz.
2015 yılını Bereket Döner Restoranlarının
büyümesine ayırdık. 2016 yılında ise Ayşe
Hanım konseptimize yoğunlaşarak, Bere-
ket Döner olarak 5 restoran açmayı plan-
lıyoruz. Bu hedefimize ulaştıktan sonra
2019 senesine kadar franchise sistemi ile
her şehirde bir Ayşe Hanım Steakhouse
açmayı hedefliyoruz.

Yurt içi ve yurtdışı 
hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’ de 12 ildeyiz. 2019 yılı itibari ile
hedefimiz 81 ilde Bereket Döner Restoranı
açmak, hedefimiz doğrultusunda lojistik
ve operasyon altyapımızı her gün gelişti-
rerek ve yeni restoranlar açarak yolumuza
devam ediyoruz. Yurtdışında ise Master
Franchise vererek büyümeyi hedefliyoruz,
bu doğrultuda Suudi Arabistan için muta-
bakat sözleşmemizi imzaladık. Rusya, Ku-
veyt ve Katar içinde Master Franchise gö-
rüşmelerimiz devam ediyor.

Uygulanacak projede, doğrudan satış yöntemiyle hanımlar evlerinden
ürünlerin satışını gerçekleştirecekler.

Bereket Döner Genel Müdürü Muhammet Nezif Emek:

“Bereket’li Evler” 
projesi devreye giriyor…
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Fuar

Kendi eko sistemini yaratan
Franchising sektöründe, bu yıl
da önemli bir büyüme yaşanaca-

ğını belirten Medyafors Fuarcılık Ge-
nel Müdürü Aycan Helvacıoğlu,
‘’2015’te 22.000 m2 alanda 400 mar-
kanın katılımı ile gerçekleşmesini
beklediğimiz fuar franchise sektö-
rünün her geçen yıl ne kadar geliş-
tiğinin göstergesi. Hızını arttıran

markalar 2015’te de dur demeye-
cek’’ dedi.

2015 Avrupa Franchise 
Federasyonu Toplantısı
Türkiye’de…

Avrupa Franchise Federasyonu’nun *(EFF) her yıl düzenlenen Yö-
netim Kurulu Toplantısı, 16–17 Ekim tarihlerinde fuar ile eş za-
manlı olarak Avrupa derneklerine üye markaların katılacağı top-
lantı UFRAD ve MEDYAFORS ev sahipliğinde gerçekleşecek. 4
gün sürecek fuarda gerçekleştirilecek UFRAD Seminerleri, hem
girişimcilere hem markalara yol gösterici rol oynayacak. Franc-
hising alanında farkındalık yaratacak seminerler ekonomistler,
hukukçular, franchise uzmanları ve üniversite eğitmenleri tara-
fından verilecektir. Ayrıca fuar alanına kurulacak workshop ala-

nına konuk ola-
cak tanınmış yüzler
hem temsil ettiği markayı anlatacak
hem de misafirlere keyifli zaman yaşatacaklar. Tüm sektörleri
franchise çatısı altında toplayan fuar, bu yıl da Ortadoğu, Balkan-
lar, ABD, Avrupa  Birliği  ve Türki Cumhuriyetlerden gelen yatı-
rımcıları  Türk markalarıyla buluşturacak. Konuk ülke olarak Ma-
lezya, Malezya Franchising Derneği  beraberinde getireceği üye
markalarıyla fuarda yerini alacak.

*EFF Hakkında: 1972 yılında kurulan EFF’nin amacı Avrupa Franc-
hise derneklerini tek bir çatı altında toplamak olup dernek, dünya
franchising sektöründe aktif ve küresel bir role sahiptir. Temel gö-
revlerinden biri Avrupa Birliği tarafından hazırlanan franchise
sektörünü ilgilendiren konularda gerekli çalışmaları yapıp AB’ye
rapor sunmak ve sistemin zarar görmemesi, ilerlemesi ve gelişme-
si için çalışmaktır. EFF, "Dürüst Franchise İlkeleri" ile uygulamaya
belli standartlar getirmiş ve üyelerinin uymasını zorunlu tutmuş-
tur. EFF üyeleri, Avrupa Birliği üyesi veya AB üyesi olmaya aday
olan ulusal franchise derneklerinden oluşmaktadır. Derneğin 22
üye ülkesi bulunmaktadır.

Medyafors Fuarcılık
Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu

Hızla büyüyen, franchising veren
markalar artık kabına sığmıyor

MedyaFors Fuarcılık organizasyonu,
UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker
Türkiye Ana Sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek Bayim Olur musun
Franchising Fuarı, 13. kez 
gerçekleştiriliyor…

www.bayimolurmusun.com.tr
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Fuar

ÇÇocukların; drama, hikâ-
ye anlatımı, şarkılar ve

oyunlarla İngilizce, Fransızca ve İs-
panyolca’yı öğrenebildiği bir konseptle dil öğ-
retimine farklı bir boyut kazandıran LCF Clubs 1985 yılında
İngiltere de kurulmuştur. Başlangıçta İngiltere’deki çocuklara
Fransızca (Le Club François) öğretmek amacıyla kurulmuş, za-
manla öğrenciler ve ailelerinin eğlenerek öğrenme metodu-
nu benimsemesiyle yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Gelen
talepler sonrası Fransızca ’ya ek olarak İngilizce ve İspanyolca
eğitimine de yer verilmiştir. Yoğun ilgi sonrası Franchise ile
genişleme kararı alan firma bugün itibarıyla başta İngiltere
olmak üzere dünya genelinde 5000’den fazla noktaya yayıl-
mış durumdadır.

admin@lcfclubs.com - www.lcfclubs.com

İspanyol Kozmetik Firma-
sı Equivalenza 13. Bayim Olur

musun Franchising Fuarı’nda yatırımcılarıy-
la buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılında kurulan firma
“Senin Parfüm Markan!” sloganı ile uygun fiyata yüksek kaliteli
ürün felsefesini benimseyerek, 2 yıl içerisinde İspanya, İngil-

tere, Fransa ve Almanya olmak
üzere toplam 15 ülkede 500 ma-
ğaza açtı. Marka bu yıl itibariyle
Türkiye ve Ortadoğu pazarları-
na da açılma kararı almış olup
düşük yatırım maliyetli iş mo-
deli, kaliteli ve ekonomik
ürün portföyüyle cazip fırsat-
lar sunarak yatırımcılarını
beklemektedir.

info@equivalenza.com
www.equivalenza.com

Türkiye; coğrafi konumu, tüketici genç nüfus
oranı, ekonomik potansiyeli ve kolay ulaşım

olanaklarıyla bayilik ve distribütörlükle ilgilenen
birçok marka ve yatırımcının öncelikli tercihi
olmaya devam ediyor. Türkiye pazarının ortaya
çıkardığı büyük potansiyelin farkına varan küresel
franchise zincirlerinin yanı sıra piyasaya ilgi duyan
yerli ve yabancı markalara her geçen gün bir yenisi
daha ekleniyor. Bununla birlikte, Türk Pazarında
yerli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve AB
Ülkelerinden gelen yatırımcıların sayısında da
büyük artış gözlenmektedir. Türkiye pazarına
girmek isteyen beş farklı markanın tanıtım
bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz…

Türk pazarına giriyorlar…

1972’de Danimarka’da kurulan İskan-
dinav çocuk mobilya firması FLEXA

ilk yurt dışı mağazasını 1999’da Fransa’da açtı. Flexa markası
alanında uzman 200 personeli, 3 Avrupa ülkesinde bulunan
fabrikalarında çocuklar için en yüksek kalite mobilyaları üret-
mek misyonunu benimsemiştir. Asya’da da kendi üretim mer-
kezine sahip olan marka Türkiye pazarına Ankara Armada
AVM’de açmış olduğu ilk mağazayla giriş yapmıştır. Yakın bir
zamanda İstanbul ve İzmir’de de mağazalar açmak isteyen
Flexa yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

kcl@flexa.dk -  www.flexaworld.com

Kcal Sağlıklı Fast Food

Chicking Franchise Fırsatı

LCF Clubs Dil Okulları

Equivalenza Bayilik Fırsatı

2010 yılında Dubai Merkezli kurulan Sağlıklı
Fast Food Restoran Zincirleri markası “Kcal”

Mark Carroll ve Andreas Borgmann adlı iki giri-
şimcinin piyasadaki klasik fast food restoranlarının

tüketicilere az kalorili, sağlıklı ve besin değeri yüksek menüler
sunmadığını fark etmişler. Bu açığı kapatmak ve misafirlerine
daha sağlıklı-besleyici menüler sunmak için Kcal’ı kurmuşlar-
dır. Marka kısa sürede büyük ilgi görmüş, bunun sonucunda
da başta BAE ve Ortadoğu olmak üzere franchise modeliyle
hızla büyümeye başlamıştır.

fiona@kcalhealthyfastfood.com -  www.kcalhealthyfastfood.com

Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na bu yıl katılan yaban-
cı firmalardan biri Ortadoğu’da hızla büyüyen kızarmış ta-

vuk restoran zincirleri “Chicking.” Dubai merkezli olarak 2000
yılında kurulan “Chicking” tamamıyla helal ürün konseptine
dayalı ilk fast-food kızarmış tavuk zinciri markası olarak öne
çıkmaktadır. Doğal yemlerle özel olarak yetiştirilen tavuklar
“helal ürün” kriterlerine göre kesilip işlenerek restoranlarda mi-
safirlere sunulmaktadır. 6 ülkede 80’den fazla mağazasıyla ay-
da ortalama 500 bin müşteriye hitap eden marka önümüzdeki
5 yıl içerisinde 500 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir.

fariq@chickinguae.com - www.bfifranchise.com

FLEXA Mobilya
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Genç nüfus ve artan AVM sayıları ile “kapalı alan
eğlence merkezleri”ne olan rağbet gittikçe artıyor.

FunLab Yönetim Kurulu Başkanı Levent Baloğlu

FunLab’ı tanıyabilir miyiz?
İstanbul ve Eskişehir’de toplam 4
şubede yıllık 10 milyonu aşkın ziya-

retçi ağırlayan, prestijli AVM kapalı alan ai-
le eğlence merkezi markasıdır. İstanbul
Cevahir, Forum ve Buyaka AVM’lerinde ve
Eskişehir NeoPlus’ta hizmet vermekteyiz,
2016 yılında ise EMAAR Boulevardi’de yeni
bir konseptle 5. şubemizi açıyoruz. 10 yıllık
tecrübemizle, müşterilerden gelen her tür
geri bildirimi değerlendirerek projelerimi-
zi şekillendiriyoruz.

Franchising hedefleriniz neler?
Bundan sonraki büyüme stratejimizin
odağı franchising olacak. Bu işin karlı ol-
duğunu bilen herkes, işin teknolojik ve
inovasyon gerektiren bölümü için tecrü-
beli ve teknik donanımı yüksek bir ortak
arayışında. Bu noktada hem ünitelerin dis-
tribütörlüğünü yapıyor oluşumuz, hem 81
ili kapsayan bir teknik ekibimizin olması,

rekarelerde, farklı
konseptlerde, değişik de-
mografideki kitlelerin ihtiyaçlarını
karşılayacak opsiyonlar öneriyoruz. Temel
hedeflerde mutabık kaldıktan sonra mer-
kezin dizaynı & uygun ünitelerin seçimi,
tedariki, teknik hizmet altyapısının otur-
tulması gibi süreçler bizleri bekliyor. 
FunLab’ın kurumsal kimliğini her şubeye
yansıtmak çok önemli. Bunun yanında
merkezi bir pazarlama & reklam ağı kura-
rak her şubenin hem FunLab markasına
katkısının olmasını sağlıyoruz.

Eğlence profesyoneli FunLab, 
kazançlı mekân zincirleriyle büyüyor!

hem de perakende sektöründeki tecrübe-
mizle, franchising ortağımızın karlılığını ve
sürdürülebilir başarısını garanti altına al-
mış oluyoruz.

Neden kapalı eğlence 
merkezine yatırım yapılmalı?
Türkiye genç bir nüfus ve hızla artan
AVM’ler, kapalı alan merkezler, eğlencenin
şeklini değiştirdi ve bizim hizmet verdiği-
miz alana talep artıyor. Büyüyen bir pazar-
da aynı zamanda rekabet de artıyor ancak
ödüllü oyunlarımız, yani performansa gö-
re ziyaretçilere bilet vererek, bu biletleri
gerçek ödüle çevirebildiğimiz bu sistem-
de, sadık müşteri kitlesini yaratmak ve bu-
nu kuracağımız CRM sistemleriyle destek-
lemek, yüksek karlılığın garantisi oluyor.

FunLab’ta yatırımcıyı neler bekliyor? 
Doğru lokasyon ve doğru hedef kitleyi be-
lirlemek çok kritik. Dolayısıyla farklı met-

G-Lingerie mağazaları Türkiye’de iç gi-
yim mağaza kültürünü yeni konsep-

ti ile baştan aşağı
değiştiriyor. Mar-
ka, bünyesinde
topladığı ve ara-
larında DIM, Ber-
lei, Gossard, Lo-
vable, Filodoro
gibi Avrupa’nın
dev markalarının
bulunduğu 24
dünya markası ile
Türkiye genelin-
de 13 mağazaya
ulaştı. 2015 hedefi ise 30 mağazaya ulaş-
mak. G-Lingerie, Fransız DIM markasının
tasarladığı yeni konseptine geçen firma

iç giyim ve çoraba dair her şeyin buluna-
bileceği bir mağaza yarattı. Mağaza kon-

septi bünyesi içinde
proje çizim, mobilya,
inşaat” know-how”ı
haricinde ürün ve sa-
tış eğitimi, merkezi  IT
desteği, dinamik
kampanya takvimi ile
benzersiz bir mağaza
deneyimi sunuyor.
Markanın amacı, kali-
teli, son teknoloji ile
tasarlanmış ürünleri
yurtdışı ile aynı fiyata

sunmak, bünyesindeki markaların klasik
ve moda koleksiyonlarını dünya ile aynı
anda mağazalarında bulundurmak.

G-Lingerie, Türkiye’de iç giyim 
mağaza kültürünü değiştiriyor…

HSG Tarım, Appy markasıyla yıkanmış, steri-
lize edilmiş, dilimlenmiş ve tüketime hazır

elmalarla  Carefoursa, Migros, MacroCenter, Pet-
rol İstasyonları, Mealbox’larda ve otomat maki-
neli satış noktalarında güvenle yemeniz için ye-
rini aldı. Türkiye’nin 3 milyon tonla dünyanın 3.
büyük elma üreticisi olduğunu ve dünyanın en
lezzetli elmalarının ülkemizde yetiştiğini belirten
HSG Tarım Gen. Md. Sıtkıcan Özköslü, Türkiye’yi
bir ‘elma cenneti’ olarak tanımlıyor.

Elmalar artık 
dilimli ve pakette
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2013’ de Atanet Gıda ile ilk şubesini Pelican Mall Avm’ de açan
Freshium Salad, lezzet yolculuğuna 2014 yılı aralık ayı itibariyle

10 şube olarak devam etmektedir.
Lezzet tiryakisi yapan menüsü ve
servis kalitesiyle kurumsallaşma
sürecini devam ettiren Freshium
Salads  kendine özgün konseptle-

riyle restaurant işletmeciliğini değerli
bayi adaylarına teslim etmektedir ki bu

hem alacarte hem de self servis olarak hazır-
lanmaktadır.  Ayrıca kar oranlarını en üst seviye-

de tutarak, bayi adaylarıyla aynı yolda omuz omuza
yürümektedir. Yeni kurmuş olduğu imalathanesinde

hazırlamış olduğu lezzetli sosları, özel olarak soslanmış tavukları ve
etlerini diğer bayilik veren firmaların aksine çok uygun fiyatlarla ba-
yilerine teslim etmektedir. Ayrıca pazar araştırmalarıyla en uygun
kiralar ile avmler ile bayi adayları için yapmış olduğu anlaşmalar ile
işletmenin açılışından, açılış sonrası işletme desteğine kadar yanın-
da olur. Bu hedeflerini halihazırda açılmış olan 10 şubede sağladı-
ğını ortaya koymaktadır.

Ömer Efendi misafirperverlikte sınır tanımayan bir neslin to-
runları olmanın bilincinde, Türk  Kültürünün yaşatılabil-

mesi için  Dünya’ya  “ikramın en tatlı hali“ sloganı ile öncülük
etmektir. 
Marka, damak tadını ve kültürel değerlerini önemseyen, uluslar-
arası ve ulusal sektörde kalitesi ile lider bir marka haline gelmiştir.
Konforlu ve nezih bir ortamda, onlarca kahve seçeneğinin yanı
sıra yiyecek, içecek ve tatlı çeşitlerini bir arada sunabilen Ömer
Efendi, tüketicisinin alışkanlıklarını değiştirmek adına Türkiye pa-
zarındaki yerini almıştır.
Kahve ve Lokum konusunda Türkiye pazarında gelişim gösterme
gayesi içerisinde olan Ömer Efendi, kendileriyle birlikte yürümek

isteyen girişimcileri bu zinci-
rin bir parçası olmaya davet edi-
yor. ilk 10 Franchise girişimcişsi-
ne bir bedel almadan bayilik ve-
receğini taahhüt eden marka
yetkilileri, her bütçeye uygun ya-
tırım projelerinin bulunduğunu
vurguluyorlar. Türkiye genelinde açılacak mağazalar için öncelik,
yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlara ve alışveriş
merkezlerine verilecektir. İç mekan min. 80 m2 olmalı ve mekanın
mutlaka bahçesi olmalıdır. Markanın öncelikli hedefi yatırımcısına
para kazandırmak…

Osmanlı’nın mirasına sahip çıkan marka;

Dünya markası olma
yolunda emin adım-

larla ilerleyen, kuruyemiş sektö-
rünün kilometre taşı olan, geleneksel bakış
açısını üstün teknolojiyle buluşturan Malatya
Pazarı; 145 yıldır kuruyemiş, kuru meyve, or-
ganik ürünler ve lokum çeşitlerini sofralara en
doğal haliyle ulaştırıyor.
Dört kuşaktır Türk Kültürü’ne mal olmuş gele-
neksel ürünleri tüm dünyaya taşıyan Malatya
Pazarı; kurulduğu günden bu yana “şu ürün

kârlıdır” demeden tarhanasına,
eriştesine sahip çıkarak Türk Kültü-
rü’nün geleceğe taşınmasında
önemli bir görevi üstleniyor. Malat-
ya'da başlayarak İstanbul Mısır Çar-
şısı'na, oradan da ihracata uzanan
"önce kalite" odaklı Malatya Pazarı
Geleneği, yurtiçi/yurtdışında kendi
mağazalarında ve franchise nokta-
larında doğal yolculuğunu başarıy-
la sürdürüyor.

Sektörde güçlü bir marka haline gelen 
Freshium Salads’ın sloganı “Türkiye’nin 

yeni tavuk markası”!..

“Türkiye’nin 
yeni tavuk markası”

Asırları aşan bir lezzet yolculuğu...

Gelenekten gelen lezzetlerle
geleceğin ürünleri yaratılıyor

2003 yılında kurulan Dilim Börek,  tüketi-
cilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak

geleneksel lezzetlerdeki börek ve bak-
lava ürünlerini, tepsi bazlı doğru fi-
yatlama ve kurye teslimatı ile bir
üretim merkezinden tüm İstanbul’
a hizmet veren bir marka olmuştur.
Kısa  bir süre içinde İstanbul’un bütün il-
çelerinde var olan Dilim Börek, eski İstan-
bul börekçilik geleneğini, modern mekânlara
taşıyarak, geleneksel ve özlemli lezzetleri  yapmayı  hedefle-
mektedir.
Geleneksel lezzetleri koruyup geleceğin ürünlerini yaratmak ve
bunları geniş kitlelere hijyen ve hizmet kalitesiyle ulaştırmak
mantığını üstlenmiş olan Dilim Börek; yeni mimari konseptle,
kafe tarzı geniş ve ferah  mekânlar ve ana arter caddelerde köşe
dükkânlara franchise vererek paket servis ağırlıklı çalışmayı ve
bu şekilde planlı büyümeyi hedeflemektedir.
İstanbul’da toplam olarak 15 adet franchise dükkana sahip Dilim
Börek, personeli için başlattığı kalite güvence konusundaki eği-
tim programlarına tedarikçilerini ve müşterilerini de ekleyerek,
değişim ve gelişimi hep beraber, sektörüyle bir bütün olarak
gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
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Röportaj

Frozen Yogurt yeni yeni  ta-
nınan fakat markaların
hızla çoğaldığı bir sektör

… Diğer markalardan sizi ayı-
ran özellikler nelerdir?
Chillbox ‘ı rakiplerinden ayıran en önemli
özelliği’ misafirlerimiz chillbox hava sa-
hasında özgürler. Frozen yoğurtlarını öz-
gürce kendileri dolduruyorlar ve muhte-
şem ek lezzetleri topik barda dizayn edi-

125.000 - 150.000 TL, oturma alanlı kioks
40m ve üstü 180.000 - 225.000 TL, Cafe
konsept 80 m2 ve üstü 300.000-420.000
TL ye malolmaktadır; anahtar teslimi nok-
ta veriyoruz. Franchise Bedelimiz 10.000-
15.000  - 25.000 Euro arasındadır.

Girişimciler neden
Chill Box’a yatırım yapmalı?
Chillbox franchise için kontrolü ve idaresi
kolay bir işletme. Ustaya imalata ihtiyacı
yok, sorumlu bir kişi ve genç, dinamik bir
ekiple yönetilebilir.

yolar ve kasaya mutlu bir şekilde ödeme
yapmaya geliyorlar. Müşteriyi kasada
mutlu görmek zor bir aksiyon, malum
alışverişin en keyifsiz kısmı para ile veda-
laşma kısmıdır ;-)

Franchise ile büyüme konusunda
hedefleriniz nelerdir? Hangi 
şehirlerde, nasıl lokasyonlarda
olmak istiyorsunuz?
Franchise ile büyüme hedefimiz 5 yılda
100 noktadır. Ankara, İzmir, Antalya, sahil
şeridi başta olmak üzere 60 ilde olmayı
planlıyoruz. Ece Türkiye, Forum projeleri-
ne giriyoruz ve iyi sinerji olacağını düşü-
nüyoruz, sirkülasyonu yüksek caddeler ve
teras imkanı olan avmler hedef noktala-
rımız.

Yatırım bedellerinizden 
bahseder misiniz? Konseptiniz
min. ve max. Kaç m2?
Üç konseptimiz var; 15 m2 kioks ortalama

Sağlık ve keyfin bir arada sunulmuş
hali frozen yoğurt…

Gen. Md. Ahmet Küçük

Hayal gücü ve yaratıcılık sunan, tutkunları için 
unutulmaz deneyimler yaşatan bir marka;
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Kocatepe Kahve
Evi, geleneksel

Türk Kahvesinin eş-
siz lezzetinin, Türk
kültürü ve gelenek-
lerine bağlı kalarak
ülke pazarında ge-
niş kitlelere yayıl-
masını kendisine il-
ke edinmiştir.  Koca-
tepe 1949’un en
büyük amacı, Türk
kültürünün bir simgesi olan Türk Kahvesini yeni ve gelecek nesil-
lere tanıtmak ve sevdirmektir.  28 şube ile hizmet veren marka,

çok yakında açılacak yurt içi ve   yurt dışı şubeleri  ile,
Türk kültürünü dünya ile paylaşmak ve kahveyi sevdir-
mek için ilk adımını atılmış olacak. Kahve Evi konsepti
son yıllarda ülkemizin yükselen kazanç kaynaklarından
biri olarak göze çarpmaktadır. 
Marka ortaklarından Hüseyin Gazi Toraman: “Nisan ayı
itibariyle Ankamal AVM ‘de 180 m2 iç, 250 m2 bahçe alanı
bulunan şubesini hayata sokan marka önümüzdeki ay
Hamamönü, Bahçeli 7. Cadde’de, Polatlı ve Gölbaşı şu-
belerini açacağız. Yurt dışında ise Irak ve Orta Doğu ile
sözleşme imzalama aşamasındayız. Ayrıca  Nurettin Ko-
catepe markalı ürünler yurt dışında ve yurdun her köşe-

sinde raflarda kahve severlere ulaşmaktadır.” Marka, yeni yatırım-
cıları ve dinamik yapısı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

ile yatırım baharını yaşayın…
1996 yılında Kocatepe Kahve Evi konsepti ile hizmet vermeye 
başlayan marka, 28 şubesi ile kahve severler ile buluşuyor.

İtalyan tarzı pizza ve geniş İtalyan mutfağıyla
Türkiye genelinde 17 ildeki 30 adet restoranla-

rıyla 16 yıllık tecrübesi bu-
lunan Pizza House, Coffee

Corner  markasını yaratmıştır.
Konsepti ve ürünleriyle misafirlerinin beğe-
nisini kazanan Coffee Corner şimdide franc-
hising sistemi ile tüm Türkiye’de şubeler aç-
mayı hedefliyor. Şu an da tüm Pizza House
şubelerinde bulunan marka, Temmuz sonu
itibariyle Orhangazi, Adapazarı ve Kıbrıs
Coffee Corner Bistro restoranlarını açacak-
tır.Eğer girişimci yalnız Coffee Corner açmak isterse de bu müm-
kün olacak. Coffee Corner Bayilik paketinden bahseden Pizza

House/Coffee Corner kurucusu Cem Koşmaz; “Lokasyon seçimi,
mimari projelendirme, ekipman temini, stok  ve satış  programı

temini konusunda girişimcilere destekleri-
miz mevcut. Girişimci,  franchise almaya ka-
rar verdiği andan son aşamaya kadar ken-
disinin yanında oluyoruz’’ diyor. 
Türkiye’deki franchise sisteminide değer-
lendiren Cem Koşmaz,  ‘’sistem çok hızlı ge-
lişiyor, hedefimiz kısa sure içerisinde Avru-
pa ve ABD ülkelerinin geldiği seviyelere
ulaştırmak. Artık tüketiciler ciddi kalite ara-
yışında olduğu için bu kaliteyi tutturama-

yan mekanları tercih etmemekteler. Bunun bilincinde olarak çok
çalışıyoruz’’ dedi.

Franchising ile Orta Amerika'nın lezzetlerini getirecek

Best Coffee Shop zinciri, bir kahve ürününe bağlı
olarak “cafe” konseptinde franchising veren tek

marka özelliğini taşıyor. Lavazza Türkiye, cafe zinci-
rinde Best Coffee Shop markası ile franchising ve-
ren kuruluş olup, bünyesine katacağı yeni şube-
lerle Türkiye’nin her ilinde olmayı hedefliyor. La-
vazza Türkiye Ceo’su Sertaç Akyüzol, ‘’Franchise
sistemi, Lavazza’nın mağazacılık konseptinin Tür-
kiye’de sağlam adımlarla ilerlemesine yardımcı oldu’’ di-
yor. Best A.Ş. profesyonel tasarımcıların hazırladığı fincan, termos,
kupa, french press, ocak üstü espresso makinesi mağazaların rafla-
rında uygun fiyata satılacaktır. 
Sertaç Akyüzol; “Kafe konseptimizin çekirdeğini, 2007 yılında Türkiye
tek yetkili satış temsilciliğini aldığımız Lavazza firmasının kahve ürün-

leri oluşturmaktadır. Lavazza’nın 100 yılı aşan kah-
ve deneyimi ve ürünlerinin kalitesi, bizlere zincir ka-

felerde de gerçek ve kaliteli kahveler sunulabileceğini düşündürm-
üştür. Şimdi de Lavazza markalı raf ürünlerimiz, geniş ürün ve servis
portföyümüz ile müşterinin tüm ihtiyaçlarını kapsamaya çalışıyoruz.
Ayrıca menü seçeneğimize pizza ve çorba ekliyoruz” dedi.

Master Franchise Bölgeler: 
• İstanbul merkez olmak
üzere Marmara Bölgesi

• İç Anadolu Bölgesi• Ege Bölgesi• Akdeniz Bölgesi• Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi• Karadeniz Bölgesi

Anadolu’da, master franchising sistemiyle büyüyecek
gelişen konsepti 

ve yeni yüzüyle artık Anadoluda’da 
zincir bir marka halini alacak.





Pizza pazarı Türkiye’de adeta altın çağını yaşıyor. Türk damak tadına
uygun pizza türleri, promosyonlarla düşen fiyatlar pizzaya olan ilgiyi
öylesine artırdı ki; firmalar taleplere yetişmek adına sürekli yeni

şubeler açıyorlar. Pizza artık hemen her kesimden insanın tüketebileceği bir
yemek haline geldi. Yaygınlıkta hamburger restoranlarını sollayan pizza
zincirleri kebapçılarla yarışıyor. 
Pizza tüketimindeki bu hızlı büyüme süreci girişimcilere cazip fırsatlar
yaratıyor. Şube sayısını artırıp markalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen
pizza restoranları, cazip koşullarda franchise veriyorlar. 

Pizza pazarının hacmi 3 milyar TL ulaştı
Eminiz sizin de dikkatinizi çekmiştir. Geleneksel mutfağımızın en yaygın tüketilen ürünlerinden biri
olan pide restoranlarında müthiş bir dönüşüm yaşanıyor. Şimdiye kadar bulundukları yerlerin

dışına çıkmamış yerel markalardan ulusal pazara çıkmaya hazırlananlar
da var. Girişim uzmanlarına göre, pidenin fast-food ürünü

olarak birçok avantajı var. 
Örneğin, hamur işi olduğu için maliyeti düşük, içinin
malzemesi kolayca değişip sınırsız çeşit yaratılabiliyor,
kişiye özel ve taze pişirilip servis edilebiliyor, paket servise
uygun ve dondurulup yeniden ısıtılabiliyor. Pidenin bu
avantajlarını keşfeden ünlü pideciler şu sıralar franchising
sistemiyle yeni şubeler açıyorlar. 
Aralarında ilk kez franchise verenler var. Peki, hangi
marka nerelerde şubeler açacak? Yatırım şartları nelerdir?
İşte ünlü pizza ve pidecilerin 2015 büyüme planları…

Yatırım Anahtarı
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2015 yılında kurulan
Kono Pizza, İstanbul

Olivium AVM, Hatay Pal-
ladium AVM de olmak üzere 2 şubesiyle hizmet
veriyor. Yurtiçi hedefi 75 il de şubeler açmak. Ürün,
İtalya menşeili olduğundan halihazırda 20 ülkede
faaliyet göstermektedir. Franchise başlangıç be-
deli 11.000 $ olup firma ilk 5 şubeye giriş bedelin-
de %50 indirim uygulayacak. Yatırımcı kiosklar için
70.000 TL + KDV, şubeler için 100.000 TL +
KDV’den başlayan fiyatlarla bayi olabilecek.

Firma Notu: Külah şeklinde farklı tasa-
rımın mucidi Kono Pizza benzerlerin-
den, İtalya’dan gelen katkısız hamuru,
enfes domates sosu, Türkiye’nin en kali-
teli mozarella ve et ürünlerinin kullanıl-
ması neticesinde ayrılmaktadır. Taklit
edilemez hamuru ile İtalya’dan gelen
özel fırını sayesinde en başarılı külah piz-
za konseptini sunuyoruz.

İletişim: 0549 560 40 50 
info@konopizzaturkiye.com

Pizza ve pidecilerin şubeleşme atağı…

Pizza pazarı 
diğer yeme-içme

alanlarından 
pay alarak
büyüyor...

Kono Pizza…   Kono Pizza…   Kono Pizza…   Kono Pizza…

2 006 yılında kurulan Pizzabulls, İstanbul,Adapazarı,İzmit
olmak üzere Şu an 30 şube ile hizmet veriyor. Türki-

ye’nin her noktasına yayılmak isteyen marka yurt dışın-
da ise  Türki Cumhuriyetleri / Avrupa Birliği Ülkeleri’nde

olmak istiyor. Franchise bedelini 100.000 $ olarak belirten
Pizzabulls yerleşim olarak 100-120 metrekare cadde üzeri res-

toranları tercih ediyor.

Firma Notu: %100 Türk markası olan Pizzabulls, kısa sürede kalite ve lezzetini
kanıtlayarak hızla büyümektedir. İşletmecilerine sağladığı desteklerle resto-
ranlar kısa sürede yüksek satış hedeflerine ulaşmaktadır.

İletişim: 444 32 44, info@pizzabulls.com

Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…   Pizzabulls…



1959 yılında kurulan Little
Caesars Pizza, 76 restora-

nıyla İstanbul, İzmir, Ankara,
Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tekir-
dağ’da hizmet veriyor. Marka-

nın yurt içi hedefi, 2015 yılında 21 yeni franchise res-
toran açmak. 180.000 - 200.000 $ + KDV toplam yatı-
rım bedeli ödeyen girişimciler restoranı açabiliyor.
Marka, 100-150 m2 büyüklüğünde, min. 6 m cephesi
olan, gel-al servis ve paket servis için elverişli lokas-
yonlarda yer almak istiyor.
Firma Notu:  1997 yılından beri Çelebi Holding bün-

yesinde ülkemizde faaliyetle-
rini sürdüren Little Caesars, 7
farklı şehrimizde 77 restoran
ile hizmet vermekte olan Dün-
yanın en büyük 3 pizza marka-
sından biridir. 2014 yılında
%32 gibi sektör ortalamasının
çok üzerinde bir büyüme gös-
termiştir.

İletişim: (212) 604 14 14   
info@littlecaesars.com.tr

Yatırım Anahtarı

1996 yılında kurulan Domino’s Pizza 64 ilde 440 şubesiyle hizmet veri-
yor. Yurtiçi hedefi 2015 sonu 485 şube, yurtdışında ise 2015 sonuna

kadar hedef toplam 35 şube… Anahtar teslim şube bedeli 500.000-
550.000 TL + KDV olan Domino’s Pizza, tabela değeri ve görünürlüğü yük-
sek, cadde üzerinde lokasyonlarda bulunan ortalama 100 metrekare şu-
beleri değerlendirmektedir.

Firma Notu: 440 şubeli dev bir sektör lideri olan Domino’s Pizza şube sa-
yısını 485’e çıkarırken Türkiye’nin her yerinden gelecek yeni franchisee’lere
kapısını açıyor. Yeni yatırımcılarımızı ailemize bekliyoruz.

İletişim: (212) 2809636  - isgelistirme@dominospizza.com.tr
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2007’den beri  Sbarro TAB Gıda bünye-
sinde Türkiye’de hizmet vermektedir.

Sbarro 111 şubeye sahip olup bunun 6 ta-
nesi franchise dır. Tüm şehirlerde şubeler
açma hedefiyle yola devam edilmektedir. Franchise bedeli
300.000 USD +KDV dir. Lokasyon olarak yaya ve araç trafiğinin yo-

ğun olduğu böl-
geler, avm’ler, si-
nema, okul, hızlı
servis işletmeci-
liğine uygun ana
arterler tercih
edilmektedir.

Firma Notu:
TAB Gıda yöneti-
mi, girişimci bir
ruha ve başarma
hırsına sahip,

başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olup, yatırımın gerek-
tirdiği finansal kaynaklara sahip olabilen franchise adaylarını tercih
etmektedir.

İletişim :  busrat@tabgida.com.tr

PizzaPizza Türkiye geneli 145 şubesiyle
hizmet vermektedir. Hedefi

2015 sonuna kadar 200 şubeye
ulaşmak… Yurtdışında ise 5 farklı ül-
kede restaurantları bulunuyor. Arabistan Riyad
şubesi kısa süre içinde açılacak olup, sonrasında Mekke, Me-

dine şehirleri ve tüm
körfez ülkelerinde ya-
yılma üzerine planlar
yapılmaktadır. Bunun
dışında  Kerbela’da 1,
Bağdat’ta 7 olan şube
sayısı 8’e çıkarmak
hedeflenmiştir. 

Firma Notu: Franchi-
se bedeli 20.000 $’dır.

Lokasyon kriterleri, 70 m2 ve üstü büyüklükte, en az 5 mt.
cepheli, dış kullanım alanının olduğu, perakendenin yoğun
olduğu merkezi ana cadde ya da bir arka caddede, bacaya
uygun lokasyonda dükkanlardır.

İletişim: (232) 853 70 70, franchising@pizzapizza.com.tr

PizzaPizza…   PizzaPizza…   PizzaPizza…   PizzaPizza…Sbarro Pizza…   Sbarro Pizza…   Sbarro Pizza…   
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2012 yılında kurulan Bafetto,
Bağdat Cad., Ataşehir ve

Mecidiyeköy olmak üzere 4 şu-
beye sahip. Yurt içi hedefi İstan-
bul’da 15, Anadolu’da 25 şubeye
ulaşmak. Yurt dışı hedefi ise Ortado-
ğu’da 25, Avrupa’da 30 şubeyle olmak.
Markanın franchise bedeli 45.000 $
olup, en fazla kira bedeli 20.000 TL olan
ve en az 100 m2 açık alana sahip yerler tercih edilmektedir.
Firma Notu: Bafetto, “usta” bağımlılığı olmayan, aylık maliyetleri düşük
olması sebebiyle riski düşük, karı yüksektir. Gurme pizzayı uygun fi-
yatla vermesiyle hızla müdavim oluşturan bir markadır.

İletişim: (216) 305 56 89, bestpizza@bafetto.com

Papa John’s Pizza Türkiye 2008 yılından beri Türkiye’de hizmet vermektedir.
Şu anda İstanbul’da 18 şubesiyle bulunuyor. Yurtiçi hedefi 2015 yılı iti-

bariyle 30 şubeye ulaşmak; franchise bedeli ise 200.000 $. Marka yetkilileri,
ürün kalitesini koruyarak servis verebileceği tüm lokasyonlarda bulunabile-
ceklerini belirtiyorlar.
Firma Notu: İstanbul dışından da yoğun talep alıyor, özellikle Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya’da, yakın
zaman içinde şube açılışları planlanlıyoruz. Markanın Genel Müdür Duygu Sezercan, ‘’2015 yılının Papa
John’s Türkiye için yeni yatırımlar ve büyümenin yılı olacak, sektördeki hak ettikleri seviyeye ulaşacağımıza
inanıyoruz’’ diyor.

İletişim: (216) 478 01 77 - franchise@pjgida.com.tr
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Konyalı Ahmet Usta toplam 15 şube-
siyle hizmet vermektedir. Yurt dı-

şında ise Medine, Saray Bosna’da bulunuyor.
Hedefi Marmara, Ege
ve Akdeniz Bölgeleri’nde ya-
yılmak.  Yurt içi için franchise
bedeli 25.000 dolar olup, araç,
işyeri, iş merkezi, konut açı-
sından yoğun olan lokasyon-
lar uygun görülmektedir.
İletişim: (232) 344 0 444  
konyaliahmetusta@gmail.com

2009 yılında kurulan Panino Pizza Ege
Bölgesi’nde 23 şubeye sahip. Yurt için-

de yaygınlaşmayı hedefleyen marka, yurt
dışında da master franchising yöntemi ile bü-

yümeyi hedefliyor. Pani-
no Pizza’nın franchise be-
deli 180.000 TL, 120 m2

dükkan için; isim hakkı be-
deli ise 20.000 $ dir. Marka-
nın lokasyon kriteri, ana ar-
terler üzerinde, yaya ve
araç trafiğinin yoğun oldu-
ğu bölgeler…
Firma Notu: Katkı maddesi kullanılmadan sütle yoğurulan ha-
murumuzla sağlıklı pizzalar oluşturuyoruz.

İletişim: (850) 433 34 35, info@paninopizza.com

Panino Pizza…   Panino Pizza…   Panino Pizza…

1989 yılında kurulan  Sampi Pide  yurt
içinde 36 şubesiyle hizmet veriyor. Yur-

tiçi hedefi
ise 50, yurtdışı hedefi

2 şubedir. 25.000 $ olan
franchise bedeli, bu yıla özel
12.500 $ olarak alınmaktadır.
Lokasyon seçimi olarak, yaya
ve araç trafiğinin yoğun oldu-
ğu bölgeler, prestijli noktalar,
alışveriş merkezleri, sinema,
okul yakınları ile paket servis
yapmaya elverişli yerlerdir.
Firma Notu: Hedefimiz, 2015 yılında şube sayımızı 50’ye çıkart-
mak ve pide severleri yeni konseptimiz ile buluşturmaktır. 13. Ba-
yim Olur musun Franchising Fuarı’nda kendi işini kurmak isteyen
girişimci adayları ile bir araya gelip, müşteri ve bayi odaklı yakla-
şımlarımızla tüm girişimcilerin gözdesi olacağız.

İletişim:  (216) 709 18 18,  franchise@sampi.com.tr

Sampi Pide…  Sampi Pide…  Sampi Pide…  Sampi Pide 

1985 yılında kurulan
Temizler Pide, De-

nizli İzmir ve İstanbul
olmak üzere 6 şubesiyle

hizmet veriyor. Franchise bedeli
25.000 $ olup, 80 m2-200 m2 dükkan-
lar uygundur.

Firma Notu: Denizli’de şubeleşmiş,
franchise sistemi ile de Türkiye’ye ya-
yılacaktır. Girişimci odaklı düşünen
firmamız, franchiserlara hizmet, eği-
tim desteği de sağlamaktadır.

İletişim: 4442361
info@temizlerpide.com.tr 
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2007’de kurulan Pidemiz 9 şu-
besi ile hizmet veriyor. Hedefi

2016‘da 35 şube… Sonrasında Avrupa ve
Balkanlarda şubeleşmek istiyor. Franchise bedeli
paket şubelerde 15,000 $, restoran şubelerinde
25,000 $ dır. Paket şubesi için çalışan ve öğrencile-
rin yoğun olduğu yerler, restoran şubesi için ise
bahçeli, otoparklı alanlar tercih ediliyor.

İletişim:(312) 397 49 13, www.pidemiz.com.tr
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2003 yılında kurulan Çıtır Usta 58 şubesiyle hiz-
met veriyor. İstanbul Avrupa yakası’nda, Ana-

dolu’da, Kocaeli, Trakya Bölgesi, Bursa, Çanakka-
le, Balıkesir,  Zonguldak, Kahramanmaraş, Mardin,

D.Bakır, G.Antep ve yurtdışında Fas’ta bulunan marka, yurt
içinde Ekspress te 200, Full konseptte ise 100 restorana ulaşmayı he-

defliyor. Lokasyon olarak, ekspress konsept için, üniversite toplu konut
alanları, ara caddelerde olan yerler; full konspette ise 150 m2 üzeri lo-
kasyonlar tercih ediliyor.

Firma Notu: Kaliteli ürünler
markanın ön plana geçmesini
sağlıyor. Bu konuda ancak iyi
ürünü iyi fiyata verebilen mar-
kalar ayakta kalacak.

İletişim: (212) 494 31 00 
citir@citirusta.com

1999 yılında kurulan Pizza House Gourmet , 19 ayrı ilde 28
şubesiyle hizmet vermektedir. Yurtiçi hedefi, 2020 yılına ka-

dar 100 şube olan marka, yurtdışında ise Türki Cumhuriyetle-
rinde şubeler açmayı hedefliyor. Franchise bedeli almayan Pizza
House gourmet ‘ nin anahtar teslim fiyatı ise 60.000 $. Şubeler
için en fazla 80 m2 dükkanlar istenmektedir.

Firma Notu: Taş fırında 2.5 dakikada pişen ince hamur gerçek
Italyan pizzasının yeni Pizza House Gourmet Türkiye’nin yarı

metre çapında en büyük pizzasını yapan ilk ve tek resto-
ran zinciridir.
İletişim: 0850 PIZZACI (749 92 24), info@pizzahouse.com.tr 
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2 010 yılında kurulan Cone Lolano İstanbul ve İzmir’de olmak üzere 3 şubeye sahiptir. Mar-
kanın yurtiçi hedefi 2015 sonuna kadar 20 şubeye ulaşmak, yurt dışı hedefi ise en az 2

ülkede yer almak… 2015 yılı sonuna kadar franchise bedeli almayacak olan marka, lokasyon kriteri
olarak yaya yoğunluğunun olduğu bölgeler, cadde ve alışveriş merkezleri tercih edecek.

Firma Notu: Türkiye'de olmayan, yenilikçi, yatırım maliyeti düşük, kar marjı yüksek iş sahibi olmak istiyorsanız
doğru adrestesiniz. Cone Lolano sizlere; özel pizza hamuru ve sosu ile hazırlanmış külahta pizza -  külahta tatlı konsepti

ile zengin ve kaliteli içerik, pratik hazırlama ve rahat yenilebilir tarzıyla hamur değil, bol bol malzeme sunmaktadır. 2015
yılı sonuna kadar franchise bedeli olmadan iş sahibi olmak için doğru adres Cone Lolano…

İletişim: (212) 274 80 80 www.conelolano.com

2010 yılında kurulan Joy Pizza, Türkiye
geneli 20 şubeye sahip. Hedefi Tüm

Türkiye’de şube sayısını artırmak. Franchi-
se bedeli alınmakta olup, Türkiye geneli
insan ve araç yoğunluğunun olduğu yer-
ler istenmektedir.

Firma Notu: %100 Pizza sloganıyla %100’lük müşteri
memnuniyeti yakalamayı amaçlayan Joy Pizza, bu iddalı
hedefe ulaşmak için ekip çalışmasına ve merkez ile müş-
terilerinin uyumuna büyük önem vermektedir. Joy Pizza,
Türkiye genelinde süratle artan müşterileriyle, gıda gü-
venliği ve kaliteden ödün vermeden; lezzetli, sağlıklı, he-
saplı ürünlerini hızlı ve güler yüzle sunarak her geçen
gün büyümektedir.

iletişim: (532) 302 84 34, info@joypizza.com.tr 
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Pizza Taxi 2010 yılında kurulmuştur. Ada-
na’da 2 şubesi ve bir bayisi, Bursa da bir

bayisi bulunmaktadır.  Ort. 50- 80 m2 resto-
ranlarda hizmet veren Pizza Taxi’nin yatırım
maliyeti 150-200 bin TL civarındadır. Bunun
ortalama 25.000 TL si isim hakkıdır ve mimarı
proje ve tasarımları, personel eğitimlerini ve
reklam planlanmasını içermektedir.
Firma Notu: Üretim açık mutfaklarda yapılıp,
bayilerimize, kar arttırımı ve max. potansiyel-

leri ile çalışabilmeleri ile ilgili sürekli destek verilmektedir.
İletişim: www.pizzataxi.com.tr

1998 yılında kurulan Pdc Pideci İs-
tanbul, Bursa,  Fethiye’de olmak

üzere 6 şube ile hizmet vermektedir.
Markanın yurtiçi hedefi 2015’te 10
noktada olmak, yurtdışı hedefi ise he-
nüz bulunmamaktadır. Franchise bedeli 15000 USD olup,
lokasyon kriterleri, 40-70 m2  Avm  işletmesi veya dış servis
ağırlıklı cadde işletmeleri..
Firma Notu: Verilen Destekler: Eğitim , yer seçimi, proje,
reklam ve pazarlama desteği, personel temini, finansman.

İletişim: (212) 2169915-16, pideci@pideci.com 

Çıtır Usta…   Çıtır Usta…   Çıtır Usta…   Çıtır Usta…
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Yepyeni mekanlarla
tanışmak hız kazandı…

“Kimi ‘yeme-içme ve mekan gurmesi’ 
arıyor, kimi City Chief Instagram Officer

adında yeni pozisyonlarla iş ilanları veriyor”
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Konuk Yazar

Teknolojinin hayatımızdaki yerinin hızla ço-
ğalması, sosyal medyanın hayatımızda vaz-
geçilmez bir yere sahip olması ve dur durak

bilmeyen paylaşma isteğimiz para kazanmanın çok
daha eğlenceli yollarını ortaya çıkardı.  Bloglar, face-

book sayfaları, twitter ve instagram hesaplarıyla
tatma deneyimlerini tanıdıkları ve tanımadık-

ları kişilere sunan onlarca gurme sayesin-
de dünyada yavaş yavaş küresel bir mut-
fak kültürü oluşuyor. Bugün dünya gene-
lindeki en popüler blog sayfalarının bü-
yük bir kısmı yemek, yemek tarifi, gurme-
lik, gurme seyahati gibi temalar etrafında

toplanıyor.
Sosyal Medya’nın bu kadar gelişmesi sadece
ofis ortamında çalışan personellerin yanı sı-

ra yeniliklere ayak uyduran, yaratıcı ve ya-
şamın hızına ayak uydurabilen bireylere

de istihdam olanağı sağlıyor.  Bu süreçte
‘yeme-içme ve mekan gurmesi’  iş ilanla-

rına sıkça rastlayabilirsiniz. Herkesin imrenerek baktığı iş kollarına talep çok ama
alınacak personel sayısı henüz çok fazla değil.  Ama öyle görülüyor ki bu sayı ol-
dukça artacak.
Bir başka keyifli meslek de hiç şüphesiz gün geçtikçe yükselişe geçen ancak sosyal
medyanın yaygınlaşmasıyla boyut değiştiren PR faaliyetleri. Kimi zaman marka-
larla işbirliği yapıp blogger’larla buluşan, kimi zaman atölye ve workshop çalış-
maları sayesinde basın mensuplarını şirketlerle bir araya getiren PR’cılar, ‘halkla
ilişkiler’ başlığı altına keyif, eğlence ve yeni insanlarla yepyeni mekanlarda tanış-
manın hazzını sığdırıyor. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte organizasyonları-
nın etkisini çok daha kolay ölçümleyebilen kilit isimler, kreatif aktivitelerle eğle-
niyor, üstüne bir de para alıyorlar ;-)
Markaların yeni hedefleri kendilerini sosyal mecralarda temsil edecek ekip arka-
daşları bulmak önemli çünkü sosyal medyada yoksanız 1-0, hatta 3-0 geridesiniz
demektir.  Bu doğrultuda yaratıcı bireylerle işbirliğine gitmek çok önemli… Mar-
kaların da artık bu tarz isimlere ihtiyaçları olmaya başladı. Bunda dijital dünyanın
etkinlik alanının artmasının payı yadsınamaz. Bir restorana milyon dolarlık yatırım
yapan işletmeci, yeterince tanıtım yaptıramadığı için masalarının boş kalmasın-
dan yakınıyor. Oysa sürekli sokakta olan, mobil iletişime açık yaratıcı bir bünyeyle
anlaştığında markası çok daha aktif olabiliyor. Neticede devir, pratik ve hızlı bir
biçimde ânı paylaşma devri!

ve Dijital Pr’ın gücü 

franchising 
bedeli almıyor

Haziran 2014'te Ataşehir'de ilk şubesini
açan Meal Box, bugün itibariyle Acı-

badem, Ataşehir, Suadiye, Beşiktaş, Etiler,
Maslak, Göktürk, Şişli, Altunizade, Cihan-
gir, Ümraniye, Maltepe, Levent, Gayrette-
pe, Kozyatağı, Bakırköy ve Ataköy şubesiy-
le hizmet veriyor. 

Gelen talepler sonucu franchising sistemi
ile büyümeye karar verdiklerini belirten
Genel Müdür Murat Demirhan; “Meal Box
sağlıklı beslenmeye önem veren, fast food
yemeklerden uzak durmaya çalışan ancak
ofiste veya evinde taze, sağlıklı ve lezzetli
gurme yemeklerine ulaşamayan insanlar
üzerinden doğdu. Bu yıl 10 yeni şube daha
açmayı planlıyoruz. Bu kadar hızlı şube aç-
mamızın sebeplerinden bir tanesi de franc-
hising bedeli almıyor olmamız. Sadece şu-
be içi demirbaş yatırımını yaparak, duayen
bir şefin elinden çıkma Türk yemekleri zin-
cirine siz de katılabilirsiniz.”

Namlı Gurme Genel
Koordinatörü Be-

tül Kurt, mağazalaşma
faaliyetleri hakkında; “Namlı
Gurme, 2009 yılından itibaren franchise
sistemi ile büyüme faaliyetlerimiz devam
etmektedir. Mağaza sayımız 5’e ulaşmış
olup, markanın devamlılığını Ortadoğu ül-
kelerinde devam ettirmek için çalışıyoruz.
Şu an Kuveyt ve Bahreyn için görüşmeleri-
miz başladı. Hızlı mağazalaşma her marka
için iyi bir şey değil, emin ve doğru adım-
larla ilerlemek istediğimizden dolayı bu ko-
nuda acele etmiyoruz’’ dedi.

Hedefte Ortadoğu
ülkeleri var

Yeme içme sektörü Marka İletişim 
Danışmanı ve Yazarı Eray Kılıç





İzmir Çiğli, Adana, Yalova, İstanbul Ataşehir-Ümraniye ve Bahçe-
şehir, Ankara Etimesgut ve Batıkent Kampüsleri 2015-2016 eği-

tim öğretim yılında faaliyete girecek olan Mektebim Koleji, Anka-
ra'nın en büyük kampüslerinden biri olan Pi Koleji'ni eğitim zinci-
rine dâhil ederek ildeki kampüs sayısını 3’e çıkardı. Franchise ça-
lışmalarına hız veren ve öz sermayesi ile yatırımlarını sürdüren
Mektebim Koleji, 10 bine yakın öğrencisiyle modem eğitim ortam-

larında en son teknolojileri kullanıyor. Adını 1928’de Atatürk'ün
kurduğu Millet Mektepleri'nden alarak, Genç Girişimci Ümit Kal-
ko'nun vizyonuyla kurulan Mektebim Koleji, Anaokulu, İlkokul, Or-
taokul, Anadolu Lisesi ve Anadolu Fen Liseleriyle eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdürüyor. Akıllı Eğitim Uygulamaları ve Akıllı Kam-
püs Konseptini, eğitim ilkelerini, aile ve öğrenci etkinliklerini Pi
Kampüsüne taşıyacak.

Ankara Pi Koleji, Mektebim markasıyla buluşuyor
100 kampüse çıkma hedefiyle eğitim sektöründe büyümesini sürdüren

Mektebim Koleji, eğitim kurumları zincirine bir yenisi daha ekledi.

Hayata geçti
Metropol hayatına yeni bir renk 

katacak, önemli bir yiyecek-içecek
projesi olan Chay, yatırımcıları ile 

tanışmaya hazırlanıyor.

Chay, uluslararası proje geliştirme şir-
keti olan Cafe Konsept’in 2 yıllık ça-

lışmasının sonucu olarak ortaya çıktı ve
demleme çay ve kahve
kültürünün lezzet bek-
lentileri özellikle dikka-
te alınarak, demleme
çay tiryakilerinin tered-
dütsüz her zaman lez-
zetli ve taze çay bulabi-
lecekleri mekânlar ol-
ması hedeflendi. Mar-
ka,  ürün kalitesi ve çe-
şitliği, çalıştığı uluslar-
arası markalar ve sahip

olduğu know-how ile birlikte yenilikçi
aksesuarları ve uygulamalarıyla sektör-
de birçok alanda fark oluşturacak. Yatı-

rımcısına özel franchi-
sing modeli ile ister ken-
di başınıza isterseniz de
marka ile ortak olarak
yatırım yapma fırsatları
sunuyor. İşe başlamayı
kolaylaştıran, kısa za-
manda yüksek getiriden
ziyade uzun soluklu ve
sürdürülebilir yapısıyla
sizlere kalıcı bir yol arka-
daşlığı öneriyor.

Haberler
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İnce kadın çorabı ile başladığı yolculuğuna iç giyim ve mayoyu da ekleyen
Penti, yıl sonuna kadar yurt dışında 40’ a yakın mağaza açacak ve yurt dı-

şında 100 mağazaya ulaşacak. Markanın yöneticisi Sami Kariyo, “Irak ve Su-
riye’de mağazalarımız var. Şam’da da yeni mağaza açıyoruz’’ dedi.
Türkiye’de ise 54 ilde 253 mağazaları olduğunu belirten Kariyo, bu yıl için
hedeflerinin 59 ilde 285 mağaza olduğunu ve yeni dönemde Iğdır'da da
yeni mağazalar açacaklarını dile getirdi.

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Consulta, 26 yılı aşkın süre-
dir orta ve büyük ölçekli

şirketlere ve gruplara, finansal kuruluşlara, çok uluslu
şirketlere bağımsız denetim, vergi, out-
sourcing, eğitim ve yönetim danışmanlık
hizmetleri sunuyor. Turquality’nin baş-
langıç aşamasında ana hedef, Türkiye’den
dünya markaları çıkarmak üzerine kurul-
muş olup küresel olarak dünya markası
olmuş firmaların en iyi uygulamaları ör-
nek alınarak hazırlanmış bir destek plat-
form şeklinde kurgulanmıştır. Turquality

Programı, “Made in Turkey” imajını yükseltmek ve ülke bilinirliğini ar-
tırmak, firmaların vizyonlarını ve marka-pazarlamaya olan bakış açıla-
rını geliştirmek, firmaların kurumsal gelişimlerinde destek olmak için
finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi
olan 500 milyar $’a ulaşma hedefini de desteklemektedir. 

Yurt dışında büyüyor

Hedef Türkiye’den 
dünya markaları çıkarmak…

Franchise vererek 
hızla büyümeye 
devam ediyor!.. 

1975 yılından bu yana
lezzet ve güveniyle ta-

nınan ‘İzmirli döner ustası’
Dönerci Orhan, üç nesildir
et döner yapıyor, bugün 9
şubesiyle, hızla büyüyen
lezzetiyle tiryakilik yaratı-
yor. Yıllardan beri ‘sağlıklı
gıda’ sunmanın sorumlu-
luğu ile kalitesinden ödün
vermiyor, etin cinsine, iş-
lenmesine kadar büyük bir özen gösteriyor ve katkısız %100 dana eti kul-
lanıyor. Döneri, müşterisinin önünde el değmeden kesiyor, değişmeyen
kalite ve üstün lezzetini hijyenik ortamda sunuyor. Doyurucu porsiyonları
ve makul fiyatlarıyla kalite-fiyat dengesini koruyor. 
Herkesin, sağlıklı eti, en güvenilir şekilde yemesi için bilinçli, lezzetli ve ka-
liteli olanı seçmelerini sağlıyor. Kurumsal çizgisini modernize eden, hizmet
ve kalite standardını tüm şubelerinde eşitleyen Dönerci Orhan, franchise
veriyor, kurduğu sistemin akıllıca uygulanmasını sağlıyor. Üretim ve merkez
ofisinde, 15 kişilik ekibiyle, 2009 yılında projelendirdiği ve yatırımlarını yap-
tığı franchise sisteminin ilkeleri doğrultusunda çalışıyor.



Girişimci Akademisi
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Girişimcilik ülke gündeminde hiçbir dönemde olmadığı kadar popüler bir hale geldi.
Çünkü girişimcilik artık Türkiye ekonomisi için gelişmenin ve yeni değerler yarat-
manın önemli araçlarından biri olarak görülüyor. İşte bu nedenle girişimcilerin

önündeki engeller kaldırılmalı ve fikirlerinin eko-
nomiye katılması ve ticarileşebilmesi sağlanmalı.
Bunun için birçok kurum farklı çalışmalar, projeler
yürütüyor. “Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişim-
ci Profili Üzerine Bir Analiz” araştırması, girişimci-
likle ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacak türden.
Söz konusu araştırma Yrd. Doç. Dr. Asuman Sön-
mez ve Araş. Gör. Andaç Toksoy tarafından hazır-
lanmış. Araştırma son derece önemli bulgular ve
ilginç bilgilerle dolu. Örneğin girişimcilerin eğitim
seviyelerinin yükselmeye başladığı, girişimciliğin
yaş aralığı yoğunluğun 30-44 yaş arasında olduğu
görülüyor. Kadın girişimci sayısı arttığı aşikar.
Araştırmada da girişimci adaylarının yüzde 90’ının
ilk defa iş kuracağı ve daha önce iş kurmuş olan
girişimci adayları içinde kadınların payının erkek-
lerin payının yarısından az oluğu görülüyor. Or-
taklık konusunda geleneksel yapımız girişimci
adaylarında da devam ettiği ve büyük bir çoğun-
luğu ortak istemiyor.   Bu çalışma, çoğunluğu İs-
tanbul’da 400 girişimci tarafından doldurulan

formlar değerlendirilerek yapılmış. Katılımcılara kurmak istediğiz iş fikri nedir? İşi nerede
kuracaksınız? Ortağınız olacak mı? Daha önce kendi işinizi kurdunuz mu? İşi kurarken fay-
dalanacağınız finansal kaynaklar nelerdir?... Bu ve benzeri sorular yöneltilmiş.

Girişimcilikte başarı = iş tecrübesi + deneyim
400 kişilik grubun 187’si kadın 213’ü erkek. Katılımcıların yaş aralığı ise 20-59 arasında de-
ğişiyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini kuran kişilerin, şirketlerini kurduklarındaki
ortalama yaşları 31, kurucuların şu an ki yaş ortalamasının 41 olduğu görülüyor. Girişimci
adaylarının eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olması dikkat çekici. Girişimci adaylarının
eğitim seviyeleri genel olarak Türkiye ortalaması olan altı yıl eğitim süresinin yaklaşık iki
katına denk geliyor. Örneğin yüzde 57’si lisans, yüzde 3’ü ön lisans ve yüzde 1’i 1’i yüksek
lisans düzeyinde. Girişimcilere hangi sektörde iş kurmayı planladıkları sorulduğunda yüzde
64’ü hizmet sektörü yanıtı vermiş. Hizmet sektörünü yüzde 23 ile üretim, yüzde 13 ile ticaret
takip ediyor. Girişimcilikte başarıyı yakalamanın en önemli şartlarından birisi iş tecrübesi
ve özellikle iş ile ilgili deneyim sahibi olmaktır elbette. Katılımcı grup içinde 331 girişimci
adayının iş tecrübesi olduğu görülüyor. Daha önce iş kurmuş ya da kurmamış ayrımı ol-
maksızın, girişimci adayları kuracakları şirketlerin  yüzde 100 oranında kendilerine ait ol-
masını tercih ediyorlar. Bu durum aslında Türkiye’de ortaklık konusuna ne kadar mesafeli
durulduğunu da gösteriyor. “Kendi işinizi kurmanın önündeki en büyük engel nedir?” so-
rusuna girişimcilerin yüzde 70’i “başlangıç sermayesinin olmaması”, “devlet desteğinin bu-
lunmaması” ve “bilgi eksikliği” yanıtı vermişler. Katılımcı grubun verdiği cevaplar doğrul-

tusunda girişimci adaylarının iş kurmaları ile ilgili ihtiyaçları olan sermaye mik-
tarı ortalama 70 bin TL olduğunu görülüyor. 400 kişilik grupta 200 bin TL’nin

üzerinde sermaye ihtiyacı olan 10 girişimci adayının dışında kalan grubun
ortalaması ise 64 bin TL Sermaye ihtiyacının kadın ve erkek bazlı
ayrımlarında ise ortalama sermaye ihtiyacı kadın girişimcilerde

66 bin TL iken erkek girişimcilerde 75 bin TL’ye yükseliyor. Peki,
başlangıç sermayesi konusunda sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz

çoğunlukla hangi destek mekanizmalarını kullanmayı ter-
cih ediyorlar? Katılımcıların neredeyse tamamı KOSGEB
Girişimcilik Desteği Programı’ndan faydalanacağını be-
yan etmişler.

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

İşte girişimci profilimiz!

İstanbul’un en gözde
semtlerinden Etiler’de açı-

lan, beyaz ve beton grisi renkle-
rinin hakim olduğu iç dekorasyonu, zen-
gin ürün içeriklerine sahip menüsü ile kı-
sa zaman içerisinde gözde butik fırın pas-
tanelerden biri olan Karemel Lab Bakery
Cafe, günün her saatinde fırından yeni
çıkmış lezzetleri misafirlerine sunuyor.
Karemel Lab Bakery Cafe, müşterilerine
sabahın ilk ışıklarında mükemmel bir
kahvaltı imkanı tanıyan, gün içerisinde
de misafirlerine diyet, diyabetik kurabi-
ye çeşitleri, gevrek çeşitleri, salata, bö-
rek ve ekmek çeşitleri, öğlen menü se-
çenekleri, sütlü tatlı, kek, pasta ve chee-
se cake çeşitleriyle alternatifler sunuyor.
Zengin içerikli ürün çeşitleri ile misafir-
lerine nefis lezzetler tattırmaya hazır
olan ‘‘Karemel Lab Bakery Cafe’’ kış ayla-
rında sıcak dekorasyonu ile soğuk kış
günlerini sıcak bir keyfe dönüştürürken,
yaz aylarında ise misafirlerine veranda-
sıyla açık hava keyfi yaşatıyor.

Sıcacık bir 
konsept…

Külahta patates ve tavuk eti konseptiy-
le lezzet veren Surf n’Fries, mobil

stand ve restoran olmak üzere iki çeşit
franchise konsepti sunuyor. Türkiye gene-
linde de franchise vererek büyüyeceklerini
söyleyen Surf’n’Fries Türkiye CEO’su Mus-
tafa Parlak, markanın yıl sonuna kadar 5
restoran, 30 da mobil konseptte franchise
vermeyi hedeflediğini belirtti. Avrupa’nın
en hızlı büyüyen fast food markalarından
biri olan Surf n’Fries, dünya geneline de
franchise vererek büyüyor.

2 farklı 
konsept ile 
franchise verecek
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Ekmek üretimi ile hizmete başlayan Mis Başak, 1980 yılında Dik-
men'in Öveçler semtinde ekmek üretimi ile başladığını anlatan

Genel Müdür Sarp Süne-
rim, “İlk aşama ekmek
grubunda ürün yelpaze-
sinin genişlemesi ile ol-
du. Sonra unlu mamuller
ve yan ürün gruplarında
çeşidi arttırarak seri üre-
time geçtik. 2005'te baş-
layan şubeleşme faaliyetlerimiz hız kazanarak 14 şubeye ulaştı. 2010
yılında İvedik Organize Sanayi bölgesinde açtığımız 2 bin 700 m2’lik
dev üretim tesisiyle gücümüze güç kattık” dedi.

2007 yılından bugüne araç ex-
pertiz sektörünün öncü mar-

kası Otorapor, “501 nokta expertiz
kontrolü” hizmeti ile 2. el araç ala-
cak müşterilerine tarafsız, tam ba-
ğımsız garantili ve yazılı rapor sun-
maktadır. ISO 9001, ISO 14001,
TURKAK ve TUV sertifikasına sahip

tek expertiz markasıdır. Otorapor yönetici ortağı Eray Üner; marka-
larının gerek teknolojik altyapı, gerekse hizmet kalitesi anlamında
standartların üzerinde olduğunu ve firma olarak Ar-Ge çalışmala-
rına önemli yatırımlar yaparak sektörün gelişimine yön verecekle-
rini söyledi.

Royal Parfüm, ulus-
lararası ve lider bir

Türk kozmetik şirketi
olarak tanınmak için

yola çıktı. Marka, tüketicilere uygun fiyatlar-
la kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede
ürünler sunarken sınıfının en iyi hizmet ile
güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyor. En
önemli misyonları ise, finansal potansiyeli
yüksek ve kazanç vadeden işlere yatırım
yapmak. Sürdürülebilir kazançlar sağlarken

çalışanlarının ve tüketicinin sağlığına itibar
ederek çevreye saygılı bir şirket olarak faa-
liyet göstermek.
Royal Parfüm, işletmecilerinden  beklediği
temel özellikler, girişimci bir ruh ve başar-
ma tutkusu, özellikle insan yönetimi ve fi-
nansal yönetimde geniş tecrübeler, gücü-
nü işletmenin yönetimi için harcama isteği
ve imkanı ve Royal Parfüm işletmeciliğinin
gerektirdiği yatırımları karşılayabilecek fi-
nansal imkanlara sahip olmak…

Kaliteli ürünlerle güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araş-
tırma şirketi DORinsight, fast food tüketimi ile ilgili yaptığı araş-

tırmayla ilgi çekici sonuçlara ulaştı. “Son üç ay içerisinde fast food
tükettiniz mi?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 89’u “Evet”
yanıtını verirken, bu kişilerin çoğunluğu haftada 1-2 kez fast food

yediklerini belirtti. Araştırmanın so-
nuçlarına göre, fast food tercihle-
rinde ise liderler, sırasıyla burger,
pizza ve döner.
DORinsight, 12 bin kişi ile yaptığı
ankette, “Son 3 ay içerisinde fast fo-
od tükettiniz mi?” sorusuna katılımcıların ço-
ğunluğu “Evet” yanıtını verdi. “Evet” yanıtını verenlerin yüzde
44’ü sevdikleri için fast food tükettiklerini, yüzde 35’i ise fast food
tercihlerini burgerden yana kullandıklarını belirtti.

Haftada iki kez fast food yiyoruz,
favorimiz burger, pizza ve döner

Kuralları 
yeniden yazıyor!

Mis Başak, yöresel tatlarının 
buluştuğu bir lezzet durağı…

Temas Kurumsal çağrı merkezi tabanlı kurumsal hizmetlere Dünya’da ilk defa uygulanan yaklaşımlar ge-
tirerek, kişileri, firmaları ve STK’ları 50 kata kadar maliyet avantajlarıyla, büyük yüklerden kurtarıyor.

Yalnızca sizin kullanımınıza tahsis
edilen 0850’li numarayı arayan

müşterileriniz, yine sizin için oluşturu-
lan karşılama ses kaydını dinledikten
sonra, bekletilmeden uzman müşteri
temsilcileri tarafından karşılanır. Arayan
kişinin bilgileri ve size özel oluşturulan
form üzerinden gerçekleşen görüşme

içeriği yazılı ve sesli olarak kaydedilir.
Görüşme sonlandığında hakkınızdaki
görüşmenin sesli ve yazılı kayıtları 10
sn. gibi kısa bir sürede cep telefonu-
nuza bildirir. Mevcut kullanım alanları;
dilek ve şikayet servisi, bayilik başvuru
servisi, tüketici destek hattı ve hatalıy-
sam ara’dır.





Pırlant marka-
sından, mar-
kanın gelişi-

minden ve  başarı
öykünüzden bahse-
der misiniz?
Markamızda; insani de-
ğerler geçerli… Ayrıca
müşteri odaklı bir siste-
me sahip. Her hizmette
öncelikli olarak müşterisi-
ni memnun etmeye yö-
nelik bir anlayışa sahip ol-
mamız, markayı müşteri-
nin  gözünde değerli kıl-
dı. Yapılan hizmetler ge-
liştikçe müşterilerimizin
şirketi sahiplenmesi mar-
ka değerimizi oluşturdu.
Zaten bundan sonrasın-
da atılan tüm adımlar size

marka gibi düşünmeyi ve davranmayı öğretiyor, sorumluluk sahibi
yapıyor. Müşteri odaklı işler yapma sürecindeki dikkatimiz başarı-
mızın temelini oluşturuyor.

Bilginin ve teknolojinin hızlı gelişmesinin 
satçilik üzerinde nasıl bir etkisi oldu ? 
1980’li yıllarda ilk pilli saatler üretilmeye başlanması saatçilik sek-
töründe en büyük kriz diyebileceğim krizin yaşanmasına neden
oldu. Bu döneme yeni quartz sistemin kullanılmaya başlanması
da diyebiliriz… Çok para verilerek alınan mekanik saatler, çok ucuz
fiyata aldığınız bir quartz saat hassasiyetine sahip değildi. Pek çok
fabrikalar kapandı, iflaslar oldu fakat sonradan İsviçreliler, saatin
sadece zaman gösterme fonksiyonunun üzerine  başka özellik-
ler eklemeyi başardılar. Bunu bir prestijli ürün olarak sunmayı
başardılar. Prestij için satın alınan bir ürün olduktan sonra
dengeler tekrar mekanik saatler lehine gelişti. Her çıkan
teknolojik yenilik,  dalgalanmaya sebep oluyor tabi ki.
Saatin sadece zaman gösteren bir araç olmadığını dü-
şünürseniz, sanatsal ve prestij değeri  olan hatta de-
ğer kazandıran bir yatırım aracı oldugunuda söyle-
yebiliriz. Yüksek kaliteli saatler teknolojinin ilerle-
mesinden fazla etkilnmez, daha stabil olurlar..

Distribütörü olduğunuz markalar
dünyanın en prestijli markaları…
Markanızı nasıl koruyorsunuz? 
Bizim sattığımız hiçbir marka  çok moda olan, geçici
heves markalar değil. Marka seçerken köklü, kaliteli
ve üretim değerine sahip olup olmadığına bakıyoruz.

Çok popüler, bir anda parlamış ve kalitesiz ürünleri asla sat-
mıyoruz. Müşterilerimiz bizden ürün aldığında hem kaliteli
ürün aldığını hem de geçici heves ürün almadığını bilir. Piya-
sada, uzun süreli kullanılabilecek, keyif verecek değerde ürün-
leri satan bir marka algısı oluşturduk. Bundan dolayı bizde çok
mutluyuz. Marka değerimizi korumak için, yapılması gereken
her şeyi keyifle yapıyoruz.

Franchising ile büyüme aşamasında yurtiçi ve
yurdışı hedefleriniz nelerdir? 
Öncelikle yurt içinde örgütlenmek istiyoruz. Ama yurtdışı da
gündemimizde var. Öncelikli  hedef kendimize yakın pazarlar-
da yer edinmek. Ondan sonra da tüm dünyada olmak isityo-
ruz. Yurt dışıyla alakalı ilk projemizi  Azerbaycan - Bakü ile baş-
latıyoruz. Bunun hazırlık aşamasındayken dahi diğer pazarları
araştırma içindeyiz. Yani sadece yurt içinde değil yurt dışında
da büyüyeceğiz. Ama öncelikle yurt içi…

Franchise bedelleriniz konusunda bilgi
verebilir misiniz? Mağaza konseptiniz min. 
ve max kaç m2 olmalı ? 
Franchise bedelleri  konusunda konsept çeşitliliğimizden do-
layı net bir rakam söylemek mümkün değil.  Ama şunu belir-
tebilirim ki, değişik fiyat aralıklarımız ve her bütçeye sahip gi-
rişimciler için çok çeşit konseptlerimiz var. Hepsi  ayrı ayrı ya-
tırım miktarına sahip projeler.  Hedefimiz franchise ile büyü-
mek…  m2’lerden bahsetmek gerekirse, 10 m2’ lik kiosk proje-
mizde var, 100 m2 dükkan konseptimizde…  Yani  açılacak Pır-
lant’lar 10 m2 – 100 m2 arası diyebiliriz.

Lokasyon olarak hangi şehirler öncelikli? 
Cadde üstü mağazaalr mı yoksa avm 
içlerini mi tercih ediyorsunuz? 
Öncelik metropoller ; büyük şehirler. Şuanda Antalya’da varız.

Hedefimiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ol-
mak. Yeni yerlere girmek istiyoruz evet ama ol-
duğumuz şehirlerde de büyümek istiyoruz. İz-

mir ‘de 2 mağazamız var mağaza açmaya de-
vam edeceğiz. Büyük şehirlerde bizi büyüte-
cek yatırımcılar arıyoruz. Yeni projelere de
her zaman açığız. Denizli, Konya, Kayseri gi-
bi farklı illerden de talep geliyor. Hepsini

değerlendiriyoruz. Sadece AVM lerde ol-
mak gibi bir tercihimiz yok. Cadde üstü

mağazasında da olabiliriz, avm’lerde de
olabiliriz. Yeterki yaptığımız işin  kon-
septine uygun lokasyonların olması...

Son dönemde Avm mağazacılığı çok ge-
lişti ve Avm’lerde yer almak markaya de-

ğer katan bir unsur oldu. Bu yüzden Avm
‘lerde markaların daha hızlı büyüdüğüne

dair bir gerçek var…

Pırlant CEO, Cihat Akpınar
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?Röportaj

’ın temelinde insan var!
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Perakende Dünyası

Esas 67 Burda’nın “esaslı” değişimine JLL Türkiye imzası

geliştirilen proje, lokasyonu, marka karması,
modern mimari yaklaşımı ve 3 bin kişiyi ağırla-
yabilen kafe-restoran alanları ile Anadolu yaka-
sının en prestijli alışveriş merkezi olma özelliğini
taşıyor. Buyaka’nın kuruluşundan bu yana he-
deflenen rakamları yakaladığına dikkat çeken
Buyaka Alışveriş Merkezi Müdürü Leyla Özde-
mir, “Her yıl daha da artan aylık ortalama 670
bin ziyaretçi ağırlıyoruz. 2015 yıl sonu hedefi-
miz yıllık 9.5 milyon ziyaretçi sayısı ve 400 mil-
yon TL ciroya ulaşmak” diye konuştu.

Buyaka AVM, 3 yılda 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Saf GYO A.Ş. tarafından geliştirilen, Anadolu yakasının ve İstan-
bul’un en gözde çekim merkezi olan Akasya Acıbadem, Avru-

pa’nın en iyisi seçildi. Ödülü Saf GYO A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Akdilli Oral
aldı. Zeynep Akdilli
Oral kazandıkları
önemli ödülle ilgili şu
açıklamayı yaptı:
“Akasya Acıbadem ile
aldığımız bu ödül biz-
leri çok gururlandırdı.
Gerek inşaat aşama-
sındaki emeklerimiz,
gerekse bir yıllık sü-
reçte en iyi olmak için
verilen çabalarımız
yerini buldu ve sektö-
rün en önemli ödülü-

nü aldık. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla, ülkemizde bu sektörde daha
önce yapılmamışları ziyaretçilerimize sunduk. Bu ödül Türkiye’nin güvenilir bir
yatırım merkezi olduğunu gösteriyor.”

Zonguldak’ın ilk alışveriş ve yaşam merkezi De-
mirpark’ın alışveriş merkezi yönetimini sürdü-

ren JLL Türkiye, AVM’nin Esas Gayrimenkul’e satıl-
ma sürecine de imza attı. 
2014 yılında gayrimenkul yatırım piyasasında en
büyük işlem hacmine ulaşan JLL Türkiye, “Esas 67
Burda” adını alan alışveriş merkezinde gerçekleşe-
cek köklü değişimi de üstlendi. Konuyla ilgili bilgi
veren JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, Esas 67 Bur-
da’yı dördüncü nesil alışveriş merkezi konseptine
dönüştüreceklerini, ziyaretçi sayısını artırmaya yö-
nelik çözümlerin yanı sıra kişi başı harcama tutarını
da yükselteceklerini söyledi. 

Ziyaretçi sayısını 5 milyona çıkaracak
Zonguldak'ın merkezi bir noktasında bulunan
Esas 67 Burda’yı geçtiğimiz dönemde bir çekim
merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını ve
bunu layıkıyla başardıklarını ifade eden Avi Alkaş,
2015 sonu itibariyle 5 milyon ziyaretçiye ulaştır-
mayı hedeflediğimiz projede, aynı dönem için ki-
ralama doluluk oranı hedefimizi de yüzde 100
olarak belirledik. 
Halen 20,75 TL olan kişi başı harcama miktarını
artırarak 25 TL’ye yükseltmek ve metrekare verim-
liliğini 450 TL yapmak da öncelikli hedeflerimiz
arasında yer alıyor” dedi.

Avrupa’nın en iyisi 
Akasya Acıbadem oldu…

AVM ve 4 ofis kulesi ile 3. yaşını kutlayan Buyaka,
360 milyon TL ciro ve 9 milyon ziyaretçi sayısı ile
dev markalara ev sahipliği yapıyor.

800'ün üzerinde lüks markanın
ürünlerini yüzde 70'e varan

oranlarda indirimle satan Avru-
pa'nın en büyük designer outlet
(lüks markaların ürünlerini indi-
rimli satma konsepti) alışveriş
merkezi zinciri McArthurGlen
ile ortaklık yapan Fiba Hol-
ding'in patronu Hüsnü Özye-
ğin ilk adımı atıyor. Özyeğin biri Göktürk di-
ğeri de Alemdağ'daki Özyeğin Üniversitesi'nin altında ol-
mak üzere iki Designer O utlet AVM açmaya hazırlanıyor.
AVM'lerin en büyük özelliği ise bilinen çok katlı yapıların
aksine tek kattan oluşan mağazaların yer aldığı bir kasa-
bayı andırıyor olmasıdır. 
Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları CEO'su Yurdaer Kah-
raman ise, AVM konseptinin Türkiye'de bir ilk olacağını,
konsepti zamanla İstanbul dışına da taşıyacaklarını
söyledi. 

Fiba Holding’ten 
dev ortaklık…

31bin metrekarelik kiralanabilir alışveriş merkezi
alanı ile 110 bin metrekarelik inşaat alanı üzeri-

ne kurulan ve 160 mağazadan oluşan Buyaka, iş ve yer-
leşim alanlarına ev sahipliği yapan Ümraniye Tepeüs-
tü’nde konumlanıyor. Buyaka Gayrimenkul tarafından





Yeni şubesini Rize de açtı

Türkiye genelinde
250 çiğ köfte şu-

besi ile hizmet veren Tatlıses Gıda,
2014 yılı şubat ayında gıda sektörüne yeni
bir franchise sistemi kazandırdı. Çiğ köfte-
den sonra lahmacun franchise’ı da verecek-
lerini açıklayan markanın yeni yatırım fırsatı,
girişimciler tarafından yoğun bir taleple kar-
şılandı. ”Tatlıses Lahmacun” markasıyla bayi-
leşmeye devam eden firma, son lahmacun
franchise’ını Rize'de açtı. Girişimcilere fırsat

yaratan karlı ve güçlü franchising yapısı ile
hizmet veren Tatlıses Gıda, Tatlıses Lahma-
cun alt markasıyla bayileşmeyi sürdürüyor.
2015 yılında 40 lahmacun franchise'ına ulaş-
mayı hedefleyen, yüksek kar marjları ve bayi
koruma politikasıyla hareket eden marka gi-
rişimcilerin büyük ilgisini görürken; lahma-
cun bayileri için son 2 ayda 500’ün üzerinde
talep geldiğini açıkladı. Firma, yüz ölçümü
küçük olan illerde 1'den fazla bayilik verilme-
yeceğinin altını önemle çiziyor.

15 yıllık hayali gerçek oldu…
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Simit Sarayı’ndan
Mart ayında 11 yeni mağaza…

McDonald’s’ın dünyada faaliyet gösteren onbinlerce McDo-
nald’s işletmecisi arasından sıyrılıp, ‘The Golden Arches

Award (Altın Kemer) ödülünü alan, Alanya ve Antalya restoran-
ları işletmecisi Zekai Avcı, 6. Restoranı olan Manavgat McDo-
nald’s’ın açılışını yaptı. Zeki Avcı, “En büyük hayalim Manav-
gat’ın M’si ile McDonald’s’ın M’sini birleştirmekti, bugün bu ha-
yalim gerçek oldu” dedi. Türkiye’deki 261., Antalya’daki 15. res-
toranı Manavgat’ta açıldı.

McDonald’s’ın 2014’de dünya çapındaki 
en iyi işletmecisi seçilen Zekai Avcı, 

Antalya Manavgat’ta 6. restoranını açtı. Dünya markası olma vizyonuyla yurt içi ve yurt dışında yeni mağa-
zalar ile büyümesini sürdüren Simit Sarayı, Mart ayı boyunca ikisi

yurt dışında, dokuzu yurt içinde olmak üzere 11 yeni mağazasını lezzet
tutkunlarıyla buluşturdu. Londra’da açtığı ilk mağazasının gördüğü yo-
ğun ilgi üzerine, ikinci mağazasını Londra Bond Street’te hizmete su-
nan Simit Sarayı, S. Arabistan’da da büyümesini sürdürdü ve 3. mağa-
zasını Medine Al Noor Mall’da açtı. Simit Sarayı, Çanakkale’deki ilk ma-
ğazasını Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümünde hizmete sundu. Yurt
içi ve yurt dışında 300’e yakın mağazası olan Simit Sarayı, yıl sonuna
kadar 457 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 

Kurdele

İlk franchise
mağazasını
Sirkeci de açtı

1yıl gibi kısa bir süre içerisinde franchise
sistemi çalışmalarına başlayan Porio,

2015 Nisan ayında ilk mağazanın açılışını Sir-
keci'de gerçekleştirdi. Masaüstü ve aksesuar
alanında faaliyet gösteren, ürün çeşitliliği
açısından zengin olan Porio'da; Yemek ta-
kımları, çatal-bıçak- kaşık setleri, bardak ta-
kımları ve çeşitli aksesuarlar bulunuyor.

yenilenen İskender konsepti ile
Çanakkale’deki ilk şubesini açtı...

5 yılda 300 restoran hedefleyen Baydöner, Çanakkale
de açtığı yeni restoranı ile 88 şubeye ulaştı…

Türkiye’nin en yaygın restoran zincirle-
rinden olan Baydöner, modernize edil-

miş yeni konseptiyle misafirlerini şık bir at-
mosferde ağırlamaya hazır. Baydöner İs-
kender Çanakkale Burda AVM şubesi, 80 ki-
şi ağırlama kapasitesine sahip. Baydöner
CEO’su Bülent Polat konuyla ilgili açıklama-
sında: "Son 2 yıldan bu yana hem AVM’ler-
de hem de cadde üstünde açtığımız resto-
ranlarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 88.

mağazamızı açmış olmaktan çok mutlu-
yuz. Bu yıl hedefimiz Türkiye'de 110 şubeye
ulaşmak. Ülkenin de potansiyeli var. Gele-
cek dönemde dönerde küçük dükkânlar
tek bir marka altında konsolide olacaklar.
Asıl patlama, değişim o zaman başlayacak.
Dönerde 3-5 sene içinde binli rakamlar ko-
nuşulacak. Bu bizim asıl hayalimiz. O kon-
solidasyonu hem Türkiye’de hem yurtdışın-
da yapmak” dedi.
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Tantuni de biftek dönemi 
başladı!.. 

Biftek 33 Tantuni
markası ile Geb-

ze’den sonra Çengelköy
de hizmet vermeye baş-
layan firma, tantuni düş-
künlerinin yoğun ilgisi-
ne maruz kaldığı bu-
günlerde 2015 yılı içeri-
sinde belirlediği lokas-
yonlarda bayilik verme
kararı aldı. Girişimci uy-
gun kriter ve koşullara sahip ise, herhangi bir giriş ücreti ödemeden bayi
olabiliyor. Kendisinin kurumsal kimliğine dahil olmasının ardından, sağla-
nan broşür, internet tabanlı program vs. gibi donanımla işine başlayabiliyor.
30 m2 ile 100 m2 arasında bir alan bu iş için yeterli görülüyor. Gerekli per-
sonel tedarik edilip, eğitimi merkezde sağlanıyor. Şube açılışı ve sonrasında
da destek verilmeye devam edilmektedir.

’den avantajlı 
iş fırsatları...

MaproWorld, doğa dostu ürünler ile ge-
lecek nesillere daha yaşanabilir bir

dünya bırakmak amacıyla, 2007 yılından bu
yana ticari banyo yönetim hizmetleri sun-
maktadır. MaproWorld olarak kurumsal
müşterilerinin banyo tedarik ve temizlik sü-

reçlerinde, sundukları profesyonel çözümler
ve sağladıkları süreç yönetimi hizmeti

ile daha hijyenik ve ekonomik ban-
yolar sağlamakta. Daha yeşil bir
dünyayı inovatif teknolojiler ile har-
manlayan MaproWorld’ün banyo
hizmetleri verirken kullandığı tüm
ürünler tamamen doğa dostu
olup enerji tasarrufu sağlamakta-
dır.  MaproWorld’ün başlıca hiz-

metleri arasında; plaza, alış veriş merkezi, şirket, restoran, otel, hastane
vb. gibi kurumsal müşterilerin banyo temizlik ve tedarik süreçlerinin
yanı sıra haşere kontrol ve ilaçlama ile kanal açma faaliyetleri yer al-
maktadır. Kendine özgü yöntemleri ile sektörün dinamiklerini değiş-
tiren MaproWorld’ün önceliği insan sağlığı, çevreci ürünler ve enerji
tasarrufu olmuştur.  MaproWorld, sahip olduğu sektör tecrübesi ve
teknolojik alt yapısı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilere karlı ve
sürdürülebilir bir iş ortaklığı için kapılarını açıyor.  Avrupa ve Türkiye’de
kazandığı bilgi birikimi ve gücü, kendi işini kurmak isteyen girişimciler
ile birleştirerek tüm Türkiye’ye yayılmayı hedefleyen MaproWorld, yeni
“iş ortaklarıyla” 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Bayim Olur musun
Fuarı’nda bir araya gelecek.

Hijyenik, çevreci ve teknolojik hizmetleri ile
ticari  banyo yönetimi alanında kendi 

işini kurmak isteyen girişimcilere 
avantajlı iş fırsatları sunuyor.



Kurdele

Yurt dışında Azerbaycan ve Estonya’nın ardından K.K.T.C. de 
ilk mağazasını açan Faruk Güllüoğlu, 2 milyon TL’lik yatırım yaptı. 
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Danimarkalı 
Türkiye pazarına girdi…

Türkiye'de Çilek Mobilya'nın başı çektiği çocuk mobilya
sektöründe Kids & Teens, Newjoy ve Caploomba gibi pek

çok marka faaliyet gösteriyor. Öte yandan İsveçli Ikea da bu
alanda iddialı. Markanın fonksiyonel ve şık çocuk mobilya
ürünleri ilgi görüyor. Kısa bir süre önce Türkiye çocuk mobilya
pazarına Kuzey Avrupalı bir markanın daha giriş yaptı. Temel-
leri 1972 yılında atılan ve Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da
140'dan fazla mağazası bulunan Danimarkalı Flexa, ilk ma-
ğazasını Ankara'da açtı. Şimdilerde ise Türkiye’de franchise
vererek büyüyecek.

Üçüncü üs olarak yavru vatanı seçti!

Dönere farklı bir konsept ve lezzet ka-
zandıran KasapDöner, yurt dışında

büyüme atılımını sürdürüyor. Türkiye'nin
ilk fast-casual döner restoranı KasapDö-
ner, markasını sıra dışı lezzeti ve farklılaşan
konseptiyle Azerbaycan’ın başkenti Ba-
kü’ye de taşıdı. İlk yurt dışı şubesini Lefko-
şa’da açan KasapDöner, her gün yaklaşık
10 bine yakın misafir ağırlıyor. Yurt dışında
büyüme atağını Bakü ile sürdüren Kasap-

Döner, yıl sonu itibariyle 60 şu-
beye ulaşmayı planlıyor.
Global Restoran Yatırımları Genel
Müdürü Taner İçten, “KasapDö-
ner ile dönere hem marka kazan-
dırdık hem de standart bir kalite
getirdik.  Hedefimiz, Türkiye sınır-
larını aşarak yurt dışında büyü-
mek, tüm dünyayı KasapDöner
lezzetiyle tanıştırmak” dedi.

Şimdi de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de…

Praktiker Türkiye, Akdeniz
Bölgesi’nin ilk Praktiker Pra-

tik mağazasını Mersin - Tarsus’ta
açtı. Praktiker Pratik Tarsus, 950
metrekarelik büyüklüğü ve 5 bi-
ni aşan ürünüyle bölgenin ev
geliştirme ve yapı marketi ala-
nındaki tüm ihtiyacına cevap
vermeyi hedefliyor. Prakitker
Pratik Tarsus’un açılış töreni
Praktiker Türkiye Genel Müdürü Tayfun Kutlu ve Mersin Praktiker Pratik
mağazası yatırımcısı Izotek Taahhüt Plan Proje Mühendislik Yöneticileri
Yakup Doğan ve Alper Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Çamlıyayla
yolu üzeri Terasus Konutları altında bulunan Praktiker Pratik Tarsus,
markanın geniş ürün gamını bölge sakinlerinin ayağına getirdi.

En Pratik çözümler Akdeniz Bölgesi’nde
Açılışta konuşan Praktiker Türkiye Genel Müdürü Tayfun Kutlu, “Artık
Mersin ve Tarsuslular ev geliştirme ve yapı marketi alanındaki her türlü
ihtiyacını ‘en pratik’ şekilde tek noktadan karşılayabilecek. Praktiker’in
uluslararası ve yerel tedarikçilerin ürünlerini Mersin Tarsus’lu tüketici-
lerle de buluşturuyoruz” dedi.

Akdeniz Bölgesi’nin ilk 
Pratik’i Mersin de açtı

Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fa-
ruk Güllü, Kuzey Kıbrıs’taki yatırımlarının

devam edeceğini belirterek, “Kıbrıs’a yönelik
olarak 3 yıllık yatırım planlarımız kapsamında
toplam 6 irili ufaklı mağaza ve bir üretim tesisi
var. Bu da yaklaşık olarak toplam yatırım tutarı-
mızın 8 milyon TL’ye ulaşacağını gösteriyor. Tür-
kiye’de ise 6’sı kendimizin ve 48’i franchise; yurt
dışında 3’ü kendi ve 1’i franchise olmak üzere
toplam 58 mağazayla hizmet veriyoruz. Yakında
63 mağaza sayısına ulaşacağız” dedi. 

Lefkoşa’da açılan mağaza, kurulan HUB üretim
tesisi, soğuk hava depoları ve ticari ürün depo-
larıyla beraber K.K.T.C.’nde yaklaşık 2 milyon
TL’lik yatırımı hayata geçirdiklerini ifade eden
Faruk Güllü, “Kıbrıs’taki bir yıllık yatırım projek-
siyonu kapsamında ikinci nokta olarak Girne
daha sonrada Gazi Mağusa geliyor. Hedefimiz
Lefkoşa, Girne ve Gazi Mağusa’da toplamda 3
restoran konseptli mağaza ve üniversitelerin
içinde 3 adet de köşe mağaza oluşturmak” diye
konuştu.






