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Döner Stop 2014 yılında yola çıktığında, vizyonunu geleneksel
lezzeti döneri tüm dünyaya Döner Stop kalitesi ile tanıtmak

olarak belirlemişti. Döneri farklı soslarla zenginleştiren marka, sek-
törde hijyen ve kalite standartları anlamında attığı adımlarla da
adından sıkça söz ettiriyor. Bugün İstanbul, Çanakkale, Bolu ve İz-
mit’teki toplam 9 şubesi ile hizmet veriyor. Döner Stop, el sıkışa-
cağı franchisee’leri ile de restoran ağını giderek güçlendirecek.

“En adaletli koşullarda
el sıkışıyoruz”

Döner Stop Kurucusu Can
Köseoğlu, franchising sis-
temi ile ilgili görüşlerini şu

sözlerle dile getiriyor: 

“İş dünyasına çağdaş bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Var olan kon-
septlere yeni bir soluk getiriyoruz. Ürünlerimiz ve kalitemizle sek-
törde fark yaratıyoruz. Bu kapsamda, franchisee’lerimiz sektörde
saygın marka temsilcileri olarak öne çıkacaklar. İlerleyen dönem-
lerde uluslararası başarımızın bir parçası haline gelecekler ve ya-
rattığımız katma değeri paylaşacaklar. 
Bu doğrultuda, franchisee’lerimizi markamızı güçlendirecek, bi-
zimle birlikte büyüyecek iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Kazan-
cımızı markadan ve ürünlerimizden elde ediyoruz. Tümü en az 20
yıl boyunca uluslararası fastfood firmalarında görev almış dene-
yimli yönetim kadromuz, franchise süreçlerini en uygun koşullar-
da, franchisee’lerimizin kazançlı olacağı şekilde yürütme konusun-
da iddialı. Bu yolda en adaletli koşullarla, her iki taraf için de sırf
kazanç değil, keyif de sağlayacak şekilde el sıkışıyoruz.”

Döner Stop bugüne kadar 4 şehirde açtığı 9 restoranı ile lezzet ve 
hizmet kalitesi anlamında farkını ortaya koydu. 2016 yıl sonu hedefi ise 
Türkiye’nin dört bir yanında toplam 40 restorana ulaşabilmek…

Franchisee için çağdaş ve vizyoner bir iş ortağı;

Cleanlux, Electrolux’ün geliştirdiği
yeni temizleme sistemini Türki-

ye’de kuran ilk firma oldu. Firma pro-
fesyonel ekibi ve sahip olduğu
know-how ile Electrolux Lagoon®
Advance Care sisteminin Türkiye-
de’ki ilk uygulayıcısı ve iş ortağıdır.
Türkiye genelinde ve yurtdışında
bayilikler veren firmanın amacı ku-
ru temizleme sektörünü dünya
standartlarında yeniden şekillen-
dirmektir.  Son yıllardaki pazar ve-
rileri, tüketicilerin giderek artan
oranda çevreci ürünlere eğilim
gösterdiğini ortaya koymuştur.
Bu durum kuru temizleme sek-
töründe de alternatif temizleme

yöntemleri arayışını tetiklemiştir. Geleneksel kuru
temizlemenin ana maddesi olan perkloretilen’nin kanserojen etkisi
uzun yıllar önce Amerika ve Avrupalı otoriteler tarafından tespit
edilmiş ve bu maddenin kullanımı yasaklanmıştır. Cleanlux Türkiye
çapında bayilik vererek büyüyecek.

Kuru temizlemede 
yeni bir çağ başlıyor

Geleneksel lezzet ve modern atmosferin harmanlandığı Seyi-
doğlu, Dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürümeye

devam ediyor. 3400 m² kapalı alan üzerine kurulu üretim tesisi, ko-
nusunda uzman, üretim ve yönetim kadrosu ile Avustralya, Kuveyt,
S. Arabistan ve Almanya’da bulunan mağaza ve bayileri ile  tüm Av-
rupa’ya ve ABD’ye lezzetlerini taşımaya devam ediyor.  
2016 yılında ma-
ğaza tasarımları-
nı, ürün yelpaze-
sini ve yönetim
know - how’ını
Batılı normlarda
yenileyen Seyi-
doğlu, 5 yılda
mağaza sayısını
yurt içi ve yurt
dışı olmak üzere
toplamda 150
lokasyona çıkar-
mayı hedefliyor. Gelinen noktada, Seyidoğlu, müşterilerine  gele-
neksel lezzetleri ve modern ortamları sunarken, franchise adayla-
rına da karlı bir yatırım vaad ediyor. Gerek yenilenen yüzü ve ürün
yelpazesi, gerekse yenilenen pazarlama anlayışı ile kurumsal süre-
cini hızla tamamlayan marka, gerek müşteri gerekse yatırımcılar
açısından sektöründe ilk tercihler arasında olmayı planlıyor. Yurt
dışı deneyimlerin markalaşma sürecinde yatırımcı adaylarına bü-
yük faydası var. Gözde markalar arasında yer almak Seyidoğlu için
her zaman büyük bir gurur… 

1952 yılında ilk mağazasını Laleli’de açan
Seyidoğlu Baklavaları, yurt içinde 30, 
yurt dışında 6 mağazası ile hızla büyüyor.
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Kırk yıllık geçmişe sahip meşhur 
safranbolu lokumcusu butik tarzını koru-

yarak hem üretim kapasitesini genişletirken
hem de şube sayısını artırmaya devam etmek-
tedir. ihracat ve kurumsal çalışmalarının yanı
sıra 2016 senesi başında 2 şube daha açarak
toplam 5 e ulaştırdığı şube sayısını 2016 sonu-
na kadar 15’e çıkartmayı planlamaktadır. Bu
doğrultuda aynı zamanda da Ufrad üyesi olan
Meşhur Safranbolu Lokumcusu  franchise sis-
temini oluşturmuş
lokum cafe-avm içi
kiosk ve satış ma-
ğazaları konseptle-
riyle  gerçekleşecek
14. Bayim Olur mu-
sun Franchising ve
Markalı Bayilik Fua-
rı’ndaki yerini şim-
diden aldı.

İstanbul Ticaret
Gazetesi, okuyu-

cuları arasında 'dö-
ner sektöründe mar-
kaya ilgi' derecesini
araştırdı ve kalite
açısından beğeni
derecesini ölçtürdü.
Dönerci Orhan, araş-
tırmada son 1 yıl
içinde kendi dalında
en beğenilen ve tercih edilen markalardan biri
oldu. Markanın sahibi DOR Gıda'ya 19 Mart'ta
'Dünya Tüketiciler Günü' kapsamında düzenle-
nen törende 'Altın Marka Ticaret Ödülü ve Tüm
Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz' logolarının kulla-
nım hakkı verildi.

30 yıl önce kurulan tü-
ketici örgütü 'Tüm Tü-
keticileri Koruma Der-
neği', kaliteli mal ve hiz-
met sunan şirket mar-
kalarına verdiği ödül-
lerle tanınıyor ve şika-
yeti az veya hiç olma-
yan firmaları aday ola-
rak seçiyor. Dönerci Or-
han, “Dürüst Ticaret Ku-

ralları ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun” kapsamında, "en az şikayet alan
veya hiç almayan şirketler" değerlendirmesin-
de, binlerce tüketici şikayeti arasından, test,
araştırma ve kıyaslama sonucu 2015 yılı içinde
'takdire değer' bulundu.

Dönerci Orhan'a Altın Marka ödülü…

Franchise sistemi
ile yatırımcısına

kazandıran marka

Edu Play tüm Türkiye’ye bayilik veriyor

Son yıllarda hızlı büyüyen oyuncak sektö-
ründe rakamlar Türkiye genelinde çarpı-

cı boyutta. Ülkemizde son 5 yılda
oyuncak sektörü 20 kat büyüdü.
Hızla büyüyen bu sektörünün
dev oyuncularından Alman
markası Fischertechnik, Edu
Play distribütörlüğünde
Türkiye’de bayilik verme-
ye başlıyor. Bölgesel bayi-

Just Chik’n franchising sistemin-
de, işletmecilik konusundaki

tüm detaylar sizin adınıza düşünül-
müş ve planlanmış. Marka, işin ba-
şında durmanıza gerek kalmadan
yönetebileceğiniz bir işletme mo-
deli sunuyor. Lokasyon seçiminden
başlayarak, anahtar teslim işletme

kurulumuna kadar yatırımcıla-
rın yanında. Online takip sis-

temiyle cep telefonu-
nuzdan günlük ra-

porlara ve ka-
mera kayıtla-

rına, stokla-
ra satış ana-

lizlerine anlık
ulaşabilirsiniz.

Just Chik’n,  franchising sistemi ile
büyüme kararı almış ve franchising
altyapısını da tamamlayarak, marka
vizyonuna uygun olan yatırımcılar-
la Türkiye’de büyümeyi hedefliyor.

Isparta'nın markası
Vavin büyüyor…

Çocuk gelişiminde
franchise veriyor

1976 yılında ABD'de kurulan
Gymboree Play & Music’de, 0-5

yaşa yönelik ingilizce, oyun, müzik,
resim, jimnastik ve bebek oyun
grupları ile 2 yaş üzerine yarım gün
ve tam gün seçenekli okula hazırlık
programı altında ebeveynsiz alıştır-
ma sınıfları bulunuyor.

Programlar çocukları fiziksel, sosyal,
zihinsel ve dil gelişimi alanında des-
teklediği gibi yaşıtları ile eğlenme-
lerini de sağlıyor. Marka, Türkiye ge-
nelinde 13 şubesini franchise vere-
rek büyütmeyi hedefliyor.

Isparta'nın markası Vavin, Türkiye genelinde
şube sayısını arttırarak Isparta, Yalvaç, Alan-

ya'dan son-
ra Van ve
Tatvan şu-
belerini de
açtı. Marka-
ya, büyük il-
lerden de
bayi olmak
için teklifler

geliyor. Hazır giyim sektöründeki markayı e-ti-
carete taşıyan Vavin, Türkiye genelindeki şube-
lerini de artırıyor. Kendi kurdukları siteyi, sosyal
medyada 600 bin kişiye ulaştırmayı başaran
Vavin'in yetkilileri, markalarını internet üzerin-
den 81 ile sipariş yaparak bölgede en çok satış
yapan firmalardan biri haline getirdi. Marka ay-
rıca Akdeniz'in en yüksek kargo satışı yapan fir-
ması durumunda bulunuyor.

1975'ten beri hizmet ve kalite standardını tüm şubelerinde
eşitleyen Dönerci Orhan, franchise vererek büyüyor.

40 yıllık bir geçmişe
dayanıyor…

liklerle tüm
Anadolu’ya yayılmayı
hedefleyen Fischertech-
nik; kapsamlı satış ağı ile
tüm Türkiye’yi fethetmeye
hazırlanıyor.  Fischertech-
nik; üretkenlik, inovasyon,
analitik düşünme ve 3D
algılarını arttırma özellik-
leriyle ön plana çıkıyor.
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nuçlar elde ettik. 2014'te 61.4 milyon TL olan
faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız (FA-
VÖK) 71.0 milyon TL'ye, net dönem kârımız
yüzde 32 artarak 14.4 milyon TL'ye çıktı" dedi.
67 farklı ilde, Bizim Toptan'ın organize toptan
satış sektöründe, mağaza sayısı bakımından
en büyük, erişilebilirlik açısından en yaygın fir-
ması olduğunu vurgulayan Yıldırım şöyle de-
di: “2015 yılında 3 mağaza açıp 156 mağazaya
ulaşırken, bulunduğumuz il sayısını 67'ye çı-
kardık. Amacımız masraf odaklı stratejimizi
koruyarak, artan satışlar ve ana kategori kârlı-
lığımızla birlikte 2016 yılında da büyümemizi
sürdürmek” dedi.

Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Top-
tan'ın 2015 cirosu yüzde 12.5 artarak 2.56

milyar TL oldu. Bizim Toptan Genel Müdürü
Bayram Ali Yıldırım, zorlu bir yılı geride bırak-
tıklarını belirterek, "Buna rağmen başarılı so-

“67 ilimizde 156 mağazaya ulaştık”

Uluslararası bir marka oluşturmak
amacı ile 2014 'te bu yola çıkan

Edy`s New York Cafe franchise ile büyü-
yecek. Bu yıl düzenlenecek Bayim Olur
musun Franchising Fuarı’nda yerini alan
marka etkili konsepti ve ürünleriyle fuarda
göz dolduracak.
Markanın hikayesini kurucu Erdal Kaya şöyle an-
latıyor; ‘’12 yıl New York'ta yaşamış, 14.000 şubeli
F&B şirketinde bölge yöneticisi olarak görev yap-

mış, Amerikan vatandaşı bir New
York aşığı olarak; gücü, başarıyı,
çok ulusluluğu, girişimciliği çağ-
rıştıran marka "New York" olmalı

diye düşündüm. Edy's New York
Cafe kendimize ait olan Cheesecake

Dünyası ve 5 Kardeş Pizza markamız ile
misafirlerimize kampus, cadde, AVM, müze ve ki-
osk  konseptlerimiz ile ulaşıyoruz. 25 m2 den 1000
m2 ye kadar hizmet vermek için yola çıktık.

2015 yılını franchise
vermeden 40 ilde

142 mağaza ile kapa-
tan Kemal Tanca YKB Tamer Tanca,
2016'da franchise vererek büyüye-
ceklerini söyledi. Kemal Tanca aralık
ayında 5 mağaza açarak, mağaza
sayısını 142'ye yükseltti. Ankara

One Tower AVM, Erzincan Park
AVM, Mardin Park AVM'de Kemal
Tanca mağazası ile Gaziantep San-
ko Park AVM ve Bursa Zafer Plaza
AVM'de Tanca Kids açan firma 2015
yılında 40 ilde 142 mağaza açtı.

“Hedef uluslararası marka olmak”… Franchise ile yurt
dışında büyüyecek
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Röportaj

Yılların markası olan Turyap’tan bize
kısaca bahseder misiniz?
Turyap, geçtiğimiz yıl gayrimenkul sektöründe 30.

yılını kutlayan, Türkiye’ye ilk kez franchise sistemini getiren
en yaygın yerli gayrimenkul pazarlama ve aracılık hizmeti

şirketidir. Şu an itibariyle Türkiye genelinde 43 ilde
350 franchise ofisimiz, 1500’ün üzerinde

gayrimenkul danışmanımız; yurt dışında da
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ABD
Miami’de temsilciliklerimiz bulunuyor. Bu
hizmetlerin yanı sıra gayrimenkul geliştirme
ve yatırım projeleriyle sektöre yön veriyor.
Turyap temsilcilerinin çoğunluğu 10 yılın

üzerinde bu markayla hizmet veriyor. 20
yılı aşkın süreyle hizmet veren, hatta
bizimle birlikte 30. yılını kutlayan
temsilcilerimiz de var. Dönüşümün çok

hızlı olduğu sektörümüzde istikrarlı
büyüme en önemli özelliğimizdir.

Turyap’ı diğerlerinden 
ayıran hizmetleriniz 
nelerdir? 
Temsilcilerimiz aylık sabit bir

ödeme yaparak sisteme dahil
oluyor, cirodan pay almıyo-
ruz. Genel Müdürlük bünye-
sinde bulunan avukatları-
mızla ücretsiz hukuki danış-

manlık sağlıyoruz. TOKİ mü-
zayedelerini düzenliyor, mar-

kalı emlak projelerinin, ban-
kaların elinde bulunan ihtiyaç faz-

lası gayrimenkullerin satışını gerçekleş-
tiriyoruz. Bu portföyleri temsilcilerimiz-
le paylaşarak onlara zengin bir portföy
gücü sağlıyoruz. Merkez illerde her ay
2 kez yapılan grup toplantılarında
temsilcilerimiz birbirleriyle portföy
paylaşma, tecrübelerini aktarma, sek-
tör sorunlarına çözüm arama ve tecrü-
beli eğitimciler tarafından verilen sek-

törel eğitimlere katılma şansı buluyorlar. 

Ne tarz girişimciler 
size başvurmalı? 

Adli ve mali sicili temiz, üniversite mezunu,
referansları iyi, kurum kimliğine uygun çalı-

şacak, girişimci ruha sahip kişilerle yola çıkı-
yoruz. Temsilci seçerken uyguladığımız titizliği

temsilcilerimizin etik değerlere bağlı olarak
kaliteli hizmet vermeleri konusunda gös-
terdiğimiz kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Aslı BALOĞLU / TURYAP Franchise
Geliştirme ve Satış Müdürü 

Bayim Olur musun Fuarı’nda Miami’ye 
temsilcilik verdiniz. Bundan ve franchise 
dönüşlerinizden bahseder misiniz?
Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na her sene katılıyo-
ruz. Franchise adaylarıyla buluşmak ve kendimizi daha iyi
anlatmak için uygun bir platform. Fuarı beğeniyor ve katı-
lımcı olarak da destekliyoruz.  
2015 fuarında İstanbul, Isparta ve ABD’de Miami olmak
üzere toplam 4 franchise satışımız gerçekleşti ve ofisler
açıldı. İstanbul ve Isparta’daki temsilcilerimiz girişimci;
ABD temsilcimiz ise sigorta hakimi, noter ve LLC lisanslı
brokeri. Miami temsilciliğinin açılmasındaki etken Türkiye
ile direkt uçuşların başlaması oldu. Türkiye’de ev sahibi
olmak isteyen ABD vatandaşlarına TURYAP franchise ağı-
nın desteğiyle istenilen bölgede uygun portföy sunula-
bildiği gibi, Türkiye’de yaşayıp Miami’de gayrimenkul sa-
hibi olmak isteyen yatırımcılara da avantajlı seçenekler
sunuluyor. 

2016’da Türkiye ve yurt dışında franchise 
hedefleriniz nelerdir?
Öncelikli olarak  yurt içinde Kocaeli, Muğla, Aydın ve Gazi-
antep; yurt dışında ABD New York, Almanya, Körfez Ülke-
leri ve komşu ülkelere 60 yeni temsilcilik verip sayımızı
400’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de emlak danışmanlığının 
geleceği hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz? 
2016 yılında emlak yasa tasarısının çıkmasını bekliyoruz.
Bu tasarının kanunlaşmasıyla birlikte sektör tamamen
kayıt altına alınacak ve sadece standartlara uygun lisan-
slı emlak ofisleri bu işi yapabilir hale gelecek. Dolayısıyla
sektör çok kısa zamanda hak ettiği prestije ulaşacak.
Gayrimenkul danışmanlığının gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi noter güvenliğine sahip eğitimli, alanında uzman
ve lisanslı kişiler tarafından yapılabilir hale gelmesini
umuyoruz. 

“Gayrimenkul sektöründe
30. yılımızı kutladık”
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Geleneksel yöntemlerle ve en iyi malzemelerle ürettiği çeşit
çeşit böreklerini geniş kitlelere sunmak amacıyla, 2015 yı-

lında Kocaeli’de “Türkiye’nin en büyük börek üretim tesislerin-
den birini” kuran Göçmen Börekçisi, 2016’ya iddialı girdi. Opet
ile önemli bir işbirliğine imza atan firma, Opet akaryakıt istas-
yonlarında leziz tatlarını tüketici ile buluşturacak.  Yakın za-
manda yeni şubeler açmaya da hazırlanan firma, toplamda 58
şubeye ulaşacak. Günde 3,5 tonluk börek üretimi yaparak ya-
tırımcılar için en iyi iş modellerinden birini oluşturan Göçmen
Börekçisi 2016 sonuna kadar 20 yeni yatırımcı ile el sıkışmayı
planlıyor.
Franchise başlangıç bedeli 30 bin TL olan firma, royalty bedeli
almıyor. Franchise için ise öncelikli olarak İstanbul, Ankara, Ça-
nakkale, Bursa ve Kocaeli’yi hedefliyor. Arap ve Avrupa ülkele-
rinde de marka evlilikleri yapmaya hazırlanan Göçmen Börekçi-
si’nin, en büyük özelliği lezzeti ve hafifliği olan, kadınların ma-
haretli ellerinde şekillenen böreklerini 120-250 bin TL arasındaki
yatırım değeri ile sunuyor. Aylık en az 60 bin TL’lik ciro hedefle-
yen firma,  franchise vereceği adaylarda markayı sahiplenme ve
en iyi şekilde temsil etme kriterlerini arıyor.

56 noktada hizmet veren marka, 
yıl sonuna kadar 80 şubeyi hedefliyor.

Yatırımları ile 
devler liginde…

Gurme Burger’in adresi
franchise ile büyüyor…
HD Grup profesyonellerinin 

%100 desteği ile kendi şubenizi açın…

Kuru temizleme işleminde kullanı-
lan ve zehirli bir madde olan “Perk-

loroetilen (PCE)” sağlığa ve çevreye büyük zarar ve-
rebilmekte, birçok cilt ve solunum yolu hastalığına da dave-

tiye çıkarmaktadır. Avrupa ve Amerika’da yeni kullanılmaya baş-
lanan Green Earth teknolojisi bu sorunu önlüyor. Tüm Türkiye’deki
şubelerinde, Green Earth teknolojisini kul-
lanmayı hedefleyen Dry Clean Express, İs-
tanbul’dan sonra yeşiliyle ünlü Bursa şeh-
rinin Geçit semtinde yeni teknolojisiyle
hizmet vermeye başladı.
Dry Clean Express’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Avşar şöyle konuştu; ‘Green
Earth teknolojisinde, doğal kumdan üreti-
len sıvı bir madde kullanılıyor. Bu madde
elbiseleri hassas bir şekilde temizlemeye
imkân sağlıyor, böylece elbiseler daha

uzun süre yeni gibi kalıyor, yıpranmıyor.
En önemlisi ise çevreye zarar vermiyor. Ku-
ru temizlemede kullanılan bazı maddeler,
sıvılar çevreye ve insan bedenine zarar ve-
rebiliyordu. Biz, sağlıklı ve doğa dostu tek-
nolojileri kullanıyoruz; Green Earth tekno-
lojisi de sektördeki en sağlıklı ve ekolojik
temizleme sistemidir. İnsan sağlığına zarar
verebilecek kimyasalları içinde barındır-
maz. Bu teknolojiyi tüm Türkiye’ye yayma-
yı hedefliyoruz” dedi.

Dry Clean Express, Bursa 
Osmangazi’ye açtığı Geçit şubesinde,
çevre dostu Green Earth teknolojisi 

kullanılmaya başladı. 

Yeşil Bursa’ya yeşil teknolojiyi getirdi…

Burger House, büyümesini 2015 yılı temmuz ayında İzmit Symbol
Avm’de franchise restoranlarına yenisini ekleyerek, ocak ayında

İzmit 41 Burada AVM’de yeni bir franchise restoran daha açarak de-
vam ettiriyor. İlk şubenin açılmasının ardından 6 ay gibi kısa bir süre
geçmiş olmasına rağmen İzmit halkının çok sevdiği Burger House 2.
şubeyi 41 Burda AVM’ye açtı. Bugün 20 şubesi olan, Anadolu’ya da
yayılmayı planlayan Burger House, 2016 sonunda 35 şubeye ulaş-
mayı planlıyor.

2016 ciro bazında %50 büyüme hedeflediklerini söyleyen Burger
House Genel Müdürü Osman Kırık, “2016’da gurme restoran sektö-
ründe çok yoğun rekabet yaşanmasını bekliyoruz.  Fiyat politikası ola-
rak ulaşılabilir bir gurme burger markası olma hassasiyetimizi sürdü-
receğiz. Franchise vererek ve merkez şube açılışlarıyla büyümeyi plan-
lıyoruz.” Osman Kırık franchise koşullarını ise şöyle anlatıyor: “Şehir
merkezindeki işlek caddeler ve AVM’lerde franchise veriyoruz. Bu iş
için uygun mağaza alanının 100-120 m2 olduğunu söyleyebilirim. Ya-
tırımın geri dönüş hızı ise 2-3 yıldır…”





çalışmalarını sağlıklı oluşturabilmek adına
ilk yatırımlarını kendi bünyesinde  gerçek-
leştmiş, 2016 yılında ise franchising verme
kararı almıştır. 2016 yılında en fazla 10 adet
franchise vermeyi düşünüyoruz. Önemli
olan sayı değil… Çok fazla franchising tale-
bi olmasına rağmen şu ana kadar tüm şu-
beler ana firma tarafınca açılmıştır. Sağlıklı
markalaşmanın doğru iş ortaklıkları ile ola-
cağını biliyoruz.

Toplam yatırım maliyetinden 
bahseder misiniz? 
Mangal Plus Restaurant başlangıç bedeli
30.000 dolar, Mangal Plus Express için
15.000 dolar, Total yatırım bedeli ise, metre-
karesine göre değişkenlik gösterse de, orta-
lamada restaurant için 350.000-400.000 TL,
Express için 200.000-250.000 TL. dir.

Sizin için en uygun 
şube lokasyonları 
nereler? 
Satış fiyatları çok yüksek olma-
dığı için lokasyon daha fazla
önem kazanıyor. İşlek caddeler
ya da ziyaretçi sayısı çok olan
avm ler öncelikli tercihimiz. İşin
başında duracak, işini ciddiye
alan ve markanın gelişimine
katkıda bulunacak kişileri aile-
mize katmak taraftarıyız. Ve ta-
bi ki tercihen iş tecrübesi olan
kişileri bekliyoruz.

Yurtdışına yönelik 
planlarınız var mı? 
Nereleri 
hedefliyorsunuz?
İran ile ilk görüşmeler yapıldı,
master franchise verme aşama-
sındayız. Katar, Birleşik arap
emirlikleri, Kuveyt, Azerbaycan
ve Dubai’de olmak istiyoruz.

Son olarak girişimciler
neden Mangal Plus’u
tercih etmeli?
Bayilerinin her zaman yanında
olan, arkasında duran bir mar-
kayız. Ayrıca Win-win konsepti-
nin iyi bir uygulayıcısıyız.

İş fikrini ne zaman ve 
nasıl oluşturdunuz?
Mangal Plus çok ortaklı bir yapıdır, aile

şirketi değildir. Kurucuları yurtdışında ve
yurtiçinde  yaklaşık  20 yıllık bir  profesyo-
nel iş yaşantısından sonra kendi markasını
yaratmış; sektörü iyi analiz etmiş kişilerdir.
İş ortaklarının beklentisini bilen; ortak kar-
lılığa önem veren bir yapıdır. Başarı ortak
başarı olacaktır, sadece ana firmanın başa-
rısı değil.

Mangal Plus‘ı bize
kısaca anlatır mısınız? 
Mangal Plus İzmir doğumlu, yenilikçi, klasik
lezzetleri modernize etmiş, geleneksel yapı-
yı bozmadan farklılık yaratmış bir markadır.
Mottosu müşterilerini en kaliteli ürün, güler
yüzlü hizmet, mükemmel lez-
zet ve en uygun fiyatla buluş-
turmaktır.
Mangal  Plus kendi konsep-
tinde  kalite-fiyat dengesinde
fark yaratmak üzerine yola
çıkmış bir markadır. Sektörde
20 yıldır tecrübesi olan ve şu
anda yurtdışında 5 ayrı mar-
kanın (toplamda 9 şube) sahi-
bi olan grubun öncelikle Tür-
kiye sonrasında tüm dünya
metropollerinde yer almasını
hedeflediği projesidir… Şu-
belerimizin  içinde bulundu-
ğu AVM lerin yeme - içme bö-
lümlerinde ciro/m2 verimliliği
olarak ilk 3 sırada yer alarak
bize göre daha yaygın ulusal
rakip markalarımızdan daha
fazla bir müşteri talebi yarat-
mış durumdayız… Fiyat / ka-
lite dengesi ile müşteri ilgisi
ve yüksek talebini karşıladığı-
mıza  inanıyoruz.

Şube sayısınız nedir?
2016 yılında ne tür
hedefleriniz var? 
Mangal plus , 2011-2015 ara-
sında  Türkiye de dört; top-
lamda ise 6 şubeye ulaşmıştır.
Doğru ve emin adımlarla bü-
yüme prensibi ve tüm alt yapı

Yatırım Anahtarı
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“Kalite-fiyat dengemizle 
fark yaratıyoruz”

İşin başında duracak,
işini ciddiye alan ve
markanın gelişimine
katkıda bulunacak 

kişileri ailemize 
katma taraftarıyız. 

Melis Örnek
Mangal Plus Kurucusu





Haberler

mak, Türkiye pazarında yer edinmek ve ilk bir
sene içerisinde hazırlıklarını tamamlayarak Av-
rupa pazarında yerini almaktır. Franchise ile
tüm Türkiye’de de yer almak isteyen DÖNE-
RAMA farklıdır!!!

lezzeti farklıdır…

Metrogarden AVM food court katında nisan ayında
ilk işletmesini açarak franchıse sektörüne yeni-

likler ile girmeyi hedefliyor. Markanın hedefi , konsept,
mutfak, sunum ve lezzet farklılıklarının yanında sektör-
de bayilerin işletme yorgunluklarını ortadan kaldır-
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Garden Brown’da her
şey müşteri ve yatırım-

cı memnuniyeti üzerine
hazırlandı. Müşteriler ge-
niş ürün yelpazesi ve zen-
gin menü sayesinde gü-
nün her anını    Garden
Brown’da geçirebilirken,
yatırımcılar güven çatısı
altında rahat bir iş olana-
ğına sahip oluyorlar.
2003 yılında İzmir’de
başlayan yatırımlar, ilk şubenin açıldığı günden
itibaren kaliteyi yükseltmek ve sektöre yenilik getirmek adı-
na sürekli bir gelişim içerisinde gerçekleştirildi. 
Şube sayıları özellikle AVM’lerde büyüdü. Cafe olarak faali-
yete başladığı serüvende, ürünlerine yeni lezzetler katarak
ve sektördeki gelişmeleri ve fırsatları dikkate alarak yeni kon-
septler geliştirildi. Marka, üç farklı konsept ile yatırımcılar
açısından her bütçeye uygun yatırım imkanları sunarken, bu
sayede  geniş müşteri kitlelerine de ulaşmayı başarmıştır.
Marka, franchising sisteminde  ezberlerin dışına çıkarak ya-
tırım maliyetlerini minimize ederken sürdürülebilir karlılığı
maksimum düzeyde tutmaktadır.

KasapDöner, yeni mağazalar açarak ve özel-
likle Anadolu’da franchise’lar vererek bu yıl

65 şubeyi hedefliyor. KasapDöner ile gelenek-
sel ve markasız bir Türk yiyeceği olan dönere

hem marka kazandırdıklarını hem de
standart bir kalite getirdiklerini belirten

Global Restoran Yatırımları Genel Mü-
dürü Bahar Özürün, “KasapDöner tü-

keticiyi lezzetli döneri ile memnun
ederken, farklı konseptiyle de mi-
safirlerine değerli olduğunu his-
settiriyor. 
Amacımız, ülkemizin en sevilen ve
en fazla tüketilen döneri hakettiği

konuma getirmektir. Sadece et kali-

tesiyle değil, restoran kalitesiyle de bunu sağladığımıza inanıyoruz.
Milli değerimiz dönerin bizim markamızla dünyaya açılacağına ina-
nıyoruz” dedi. 

Yatırımcılara hızlı geri dönüş vaad ediyoruz…
Global Restoran Yatırımları Genel Müdürü Bahar Özürün, uygun gör-
dükleri lokasyonlardaki tekliflere olumlu cevap vermeye devam ede-
ceklerini söyledi. Yeni franchise verirken dikkate alacakları en önemli
kriterin restoranın lokasyonu olacağını vurgulayan Özürün, 2016’da
Anadolu’yu ön plana aldıklarını, seçkin cadde ve AVM’lerde franchise
vereceklerini ileterek “KasapDöner ile yatırımcılarımıza hızlı ve yük-
sek geri dönüş sağlamayı vaat ediyoruz” dedi. İstanbul’dan sonra
Anadolu’yu da bifteklik etten döneri ve sıradışı konsepti ile fethet-
meye kararlı olan KasapDöner Afyon’da Afyon Park AVM, İzmir’de ise
Mavibahçe AVM’de tüketiciler ile buluştu.

KasapDöner sıra dışı lezzeti ve farklılaşan konseptini yeni 
franchiseler vererek, Türkiye’nin farklı köşelerine taşımayı hedefliyor.

Geleneksel lezzetlerimizi başarıyla temsil eden Tatlıses Çiğ Köfte, 5. yı-
lını yeni franchiselarına sunduğu fırsatlarla kutluyor. Açılışa özel 500

kg çiğ köfte ve geniş bir fırsat paketiyle beraber franchiselarının tüm ihti-
yaçlarını karşılayan Tatlıses Çiğ Köfte, girişimcilere destek oluyor. 5. yılına
özel hazırladığı kampanya ile en az 50 franchise vermeyi hedefleyen mar-
ka, az riskle çok kazanmayı hedefleyenlere yeni iş fırsatları sunuyor. Gele-
neksel lezzetlerimizi başarıyla uluslararası arenada temsil eden Tatlıses Çiğ
Köfte, sektöründe lider olmayı sürdürüyor. Girişimcilere sunduğu 5. yıl

kampanyalarıyla başarılı
iş hayatının kapılarını
aralayan Tatlıses Çiğ Köf-
te, Avrupa ülkelerinde
de yoğun talep alıyor.
Hiçbir katkı maddesi kul-
lanmadan kaliteli ve sağ-
lıklı ürünleri sofralara ta-
şıyan marka, danışman
kadrosuyla da girişimci-
lere hizmet veriyor.

ABD’de doğan franchise sistemi, 
verimli ve kârlı oluşu sayesinde hızla 

yayılmaya devam ediyor. 

5. yıl şerefine 
muhteşem fırsatlar

Yatırımcıları ile
buluşuyor…

Franchise vererek büyümeye devam ediyor…
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Fuar

Stratejik İşler Danışmanlık ve Medyafors Fuarcılık A.Ş;  karşılıklı
kurumsal yarar sağlamak ve sektörün gelişimine katkıda bu-
lunmak adına  iş birliğine vararak imzaladıkları protokol ile bir-

likte çözüm ortağı oldular. Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan
Helvacıoğlu ve  Stratejik İşler
Kurucusu, 2015 JCI Dünya
Başkanı, JAIN Global Başkanı
İsmail Haznedar arasında
sağlanan işbirliği kapsamın-
da, Bayim Olur musun Franc-
hising ve Markalı Bayilik Fua-
rı’nın yurtdışı tanıtım strateji-
lerinin belirlenmesi ve içerik
geliştirme faaliyetleri, fuarın
duyurulması konusunda et-
kinliklerin organize edilmesi,
sosyal sorumluluk projeleri
üretme vb. çalışmalar yer al-
maktadır.

Fuar Avrupa Birincisi 
Franchise ve bayilik ile büyü-
mek isteyen, yeni iş ortakları
arayan markalar, ülkemizin
franchising alanındaki ilk ve
tek fuarı olan Bayim Olur mu-
sun Franchising  Fuarı'nda gi-
rişimcilerle bir araya geliyor. Fuar, birçok markanın ilk çıkış, gelişim
ve lansman noktasıyken, bir çoğunun da franchisee sayısını arttırdığı
bir iş platformu… Her yıl değişik sektörler, gösterdikleri değişik faa-
liyetlerle girişimcilerin ilgisini çekiyor. Fuarın istihdam oluşturma ve
yeni iş alanları yaratma anlamında Türk Ekonomisine önemli katkılar
sağladığını ifade eden Aycan Helvacıoğlu; “UFRAD’ın yaptığı son

araştırmalar doğrultusunda  2015 yılı sonu itibari ile Franchising sek-
törünün büyüklüğü 43 milyar USD’ye ulaştığını 2015’te franchise
sektörünün ürettiği istihdam sayısının ise 200,000 kişiyi aştığını gö-
rüyoruz. 2016 yılı sonuna doğru franchising sektörünün pazar bü-

yüklüğünün 50 milyar USD’ye
ulaşması bekleniyor.” 2016 yı-
lının sektör için önemli bir yıl
olacağını belirten Helvacıoğlu
fuarın, metrekare ve ziyaretçi
sayısı bazında Avrupa birincisi
olduğunu vurguladı.

Strateji: Planla, 
Uygula ve Yönet 
Stratejik Düşünme, Stratejik
Karar Alma ve Stratejik Plan-
lama; Stratejik Düşünme ile
seçenekler üretmek, Stratejik
Karar Alma ile karar vermek
ve Stratejik Planlama ile de
harekete geçerek seçenekler
arasından verilmiş olan kara-
ra ulaşmak üzere en doğru
planlama ve yol haritasını
oluşturmayı içerir. Bu bakış
açısı ile değerlendirdiğinizde
Stratejik İşler sunduğu prog-

ram ve hizmetlerle ‘’Stratejik Bakış Açısı’’nı iş ortaklarına kazandı-
racak ve hedefine ulaşmasına katkı sağlamak üzere gerekli farkın-
dalığı sağlayacaktır.
Medyafors, yeni dönemde Stratejik İşler programları ile yeni hedefler
oluşturacak  ve  fuarın katılımcı markalara yeni hedefler kazandırma
doğrultusunda çalışmalarda bulunacak. 

Stratejik İşler Kurucusu İsmail Haznedar & Medyafors Fuarcılık Gen.Md. Aycan Helvacıoğlu

anlaşması imzaladı…
Çözüm Ortaklığı&

Fuarın Medya İlişkileri Sponsoru oldu

Medyafors Fuarcılık organizasyo-
nu, UFRAD işbirliği ve Coldwell

Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda
gerçekleştirilecek 14. Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı’na medya ilişkileri sponsoru
olan Faselis, Medyafors Fuarcılık
A.Ş.‘ye medya ilişkileri yönetimi konu-
sunda destek verecek.
Faselis, Türkiye’deki en güncel ve ge-
niş basın veritabanını üyelerinin hiz-
metine sunarak, basın bülteni servisi
sağlıyor. Faselis’in özgün ve özelleşti-
rilebilen dağıtım listesi modeli ve es-

nek basın bülteni şablonu ile medya men-
suplarına iletilen basın bültenlerinin içeriği
ve kalitesi en üst seviyeye çıkarken raporla-
ma özellikleri de süreçlerin başarısının öl-
çümlenmesine olanak tanıyor. Faselis’in 2008
yılında başlayan yolculuğu 2015 yılında farklı
pazarlarda büyüme kararıyla hız kazandı.
2016 yılının ilk yarısında Hollanda ve Güney
Afrika pazarındaki  PR ajanslarına ve medya
ilişkilerini kendi bünyesinde yürüten kurum-
lara hizmet verecek olan Faselis, 2016 yılının
ikinci yarısında ise ABD pazarına giriş yapa-
cak. Faselis’in AB ülkelerinde büyümesi ise
2017 yılı hedefleri arasında yeralıyor.





Bu dosyayı incelemeden yatırım yapmayın! 
Franchising sektörünün popüler şirketlerini sizler için araştırdık.
İşte girişim uzmanları ve sektör temsilcileriyle hazırladığımız
Türkiye’nin en popüler 101 franchise şirketi…

Franchise veren markalara daha önce hiç olmadığı kadar yoğun
talep var. Görüştüğümüz birçok yöneticinin yüzü gülüyor. Zira
Türkiye, gerçek anlamda franchise’ın, yani “marka ortaklığı”nın

en verimli yılını yaşıyor. Bunu özellikle de yeni markaların hızla yayıl-
masından da anlayabiliyoruz. Franchise ve bayilik sisteminin popü-
lerleşmesine verilebilecek bir başka örnek de İstanbul CNR Fuar Mer-
kezi'nde 13-16 Ekim 2016’de düzenlenecek 14. Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl katılımcı firma sayısı açı-
sından rekora koşuyor olması… Bu rekor katılım da, girişimcilerin
franchise konusundaki hevesini net bir şekilde ortaya koyuyor... 
Sektörün hareketlenmesindeki en önemli teşviklerin başında kredi sis-
temi geliyor. Bayilik veya franchise için özel kredi veren banka sayısı
hızla artıyor. Bu bankalar bayilik ve franchise yoluyla yatırım yapan
girişimcilere özel koşullarla kredi veriyor. Söz konusu krediler, franc-
hise giriş bedelinden demirbaş teminine, tabeladan mağaza dekoras-

yona her türlü harcama için ve-
rilebiliyor. Tabii kredi koşullarının
cazip olması ve fuarlara rekor katı-
lım, her markanın bayiliği ve franc-
hise’ı alınabilir anlamına gelmiyor.
Girişimci, çok titiz araştırmalardan son-
ra yatırım kararı almalı. Hatta mümkünse bu
konuda uzman kişi ve kuruluşlardan danışmanlık
desteği almalı... 
İşte biz de bu gerçeklerden yola çıkarak, yeni iş kurmak isteyenlere yö-
nelik kapsamlı bir dosya hazırladık. Bu konuda işin uzmanlarına da-
nıştık. Talebin hızla arttığı, gelecek potansiyeli olan alanları tespit et-
tik. Aralarında Türkiye’de ilk kez piyasaya sunulan orijinal ürünler ve
konseptler de var. Bazıları ise hiç deneyimi olmayan girişimcilere bile
cazip fırsatlar sunuyor...
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Dosya Konusu

Türkiye franchising sektörünün    



Aycan HELVACIOĞLU:

Türkiye, coğrafi konumu ve kıtalar arasında
oluşturduğu köprü görevi  açısından bayi-

lik ve franchise ver-
mek isteyen uluslar-
arası markaların ön-
celikli tercihi. Dü-
zenlediğimiz Bayim

Olur musun Franchi-
sing Fuarı verilerine

bakıldığında fuar, fir-
ma, katılımcı sayısı, m2 ve

ziyaretçi sayısı bazında Avrupa birincisi.
Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi kendi işi-
nin patronu. Girişimciliğin güvenli limanlarından olan franchise
sistemi ile kendi işinin sahibi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor
ve her yıl değişik sektörler, gösterdikleri değişik faaliyetlerle giri-
şimcilerin ilgisini çekiyor. Bu gelişmeler doğrultusunda 2016 yılı-
nın geçtiğimiz yıllara oranla önemli bir yıl olacak.

Dr. Mustafa AYDIN:

Franchising sistemi, fırsat eşitliği yarat-
ması ve iş olanakları sağlaması ile eko-

nominin tam istihdam seviyesine yaklaş-
masına ve ekono-

mide önemli
ölçüde geliş-
melere yardımcı
olacaktır. 
Bunun yanında fir-
malar bu sistemle sadece
yurt içinde değil, yurt dışında da mar-
kalarını tanıtma fırsatı bularak, ülkeye
döviz girişini de sağlayacaktır. Bugün

Franchising sektörü ülkemizde yaklaşık 35
milyar $ işlem hacmine sahipken, Avrupa ve Amerika’da bu rakam-
lar çok daha yüksektir. Önümüzdeki dönemlerde, ekonomik an-
lamda büyük potansiyele sahip olan franchising sistemine daha
fazla girişimcinin dahil olmasını bekliyoruz.
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    en popüler markaları…

1 milyon 200 bin kişikendi işinin patronuT ÜİK, 2014 yılına dair girişimcilik  istatis-tiklerine göre Türkiye geneli 2014’te top-
lam istihdam içinde işveren olarak çalışan-
ların payı yüzde 4.5 oldu. Türkiye’de 1 mil-
yon 200 bin kişi kendi işinin patronu…



Gökhan TAŞ:

Gayrimenkul danışmanlık sektörü,
her türlü ekonomik ortamda canlı

olan, stok ve personel  maliyeti olma-
yan bir sektördür. Nüfus artışı ve nüfu-
sun yer değiştirme hareketleri, alım gü-

cünün yükselmesi, kentsel dönüşüm, ve
nitelikli yeni konut projelerinin hayata ge-

çirilmesi, sektöre ivme kazandıran faktörlerdir.
Bu nedenle gayrimenkul sektörü düzenli olarak büyümektedir. 

Osman BİLGE:

2016 yılında franc-
hise verenler

büyümeye değil,
verimliliği ve karlılığı artırma-

ya odaklanmalı. Franchise alacaklar tanıtması,
tutundurması zor yeni alanlar yerine, fiyatı
ucuz, bilinen, pazarı hazır ürün ve hizmetlere
yönelmeli. Sektör olarak gıda ve kafe halen en
cazip işler ama yer seçimi önemli. Rekabet sert-
leşti, caddelerde iş yapan markalar daha güvenli

görünüyor. Hizmetlerde çocuklara, eğitime, iş dünyasına yönelik
işler kazandırıyor ama konsept özgün, hizmet faydalı olmalı.

İlhan ERKAN:

Türkiye’de franchise
veren şirket sayısı

son senelerde giderek artarken, paza-
rın hacmi 2015 sonunda oldukça bü-
yüdü. Franchising pazarı hızla büyü-
meye devam ederken,  pazara yeni
markalar da giriyor. Yerel markalar ulusal
pazara açılırken, ulusal markalar yurtdışı
pazarlara yelken açıyorlar. Franchising siste-

minin önemli unsuru olan marka bilinirliliğinin yanında, vermiş
olduğu destekleri; öncelikle satın alma gücü ile operasyon

yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama stratejileri,
lojistik yönetimi, denetleme ve kontrol mekanizmaları ya-
tırımcılara büyük avantaj sağlamakta. Ayrıca pazarda kal-
mak isteyen markalar için bir diğer olmazsa olmaz ise, bu
temel stratejilerin ülke ekonomisi ve genel koşullar göz

önüne alınarak belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesidir. Bu
konularda sistemini doğru kuran ve uygulayan zincir marka-

lar için 2016 büyüme yılı olacak. 
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Bu fuarda “İş” var2 016 fuarının konuk ülkesi Katar, Katar Heyeti Türk
Markaları ile görüşmek adına fuarda olacak.   Fua-

rın önemli bir misyonu da Türk markalarının yurt dışına
açılması olup, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Körfez Ül-
kelerinden yatırımcı ve girişimciler ile kapsamlı ziyaretçi
ve heyet çalışmaları yapılacak. Markaların bayilik/
franchise bilgilerine ve ayrıca fuarla alakalı merak etti-
ğiniz her türlü bilgiye  www.bayimolurmusun.com.tr
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İsmail HAZNEDAR: 

2016 yılı markaların
yurtdışında büyüme

atağına geçtiği bir dönem olacağını öngö-
rüyorum. Bu süre zarfında yurtiçinde güç
kazanan işletmeler, yeni pazarlar bulmak
ve birer global marka olmak üzere yolculuk-
larına hız verecekler. Günümüzde dünya bir
pazar ve buna bütün olarak bakan firmalar ka-
zanmaya devam edecektir.

Can EKŞİOĞLU: 

Franchising sektörünün 2016 yılında da, 2015 yı-
lında da olduğu gibi hızlı gelişim sürecine  de-

vam edeceğini öngörüyoruz. Franchising
hem girişimcilere iş kurmaları için yol

gösteriyor, hem de önemli kazançlar
elde etmelerine vesile oluyor. Bu
özellikle de gayrimenkul sektörü için
geçerli. 
Stok maliyetinin olmadığı ve yatırım
maliyetinin az oluşu ön plana çıkıyor.

Girişimciler çok makul yatırımlar ile
bir dünya markası olan ERA Türkiye ai-

lesinin bir ferdi oluyorlar.

Can KÖSEOĞLU:

Franchising, hem büyümek isteyen
firmalar hem de kısıtlı yatırım büt-

çesi olan girişimciler için büyük avantaj-
lar sunuyor. 2016’da alacağı franchise‘i
iyi seçecek girişimci, markanın gücüyle
sabit bir gelir modeli oluşturacak; büyü-
meyi sürdüren bir firmanın da parçası ola-
cak. Firmalara düşense yatırımcısına da getiri
sağlayacak bir franchise modeli oluşturarak sürdürülebilir win-
win ortamını yaratmak.





Orhan DAĞHAN:

2015 yılı eğitimde
franchıse sistemi için

pozitif bir yıl oldu, franc-
hıse modeli ile büyüme-

nin markalara hız ve inovasyon anlamın-
da katkı sağladığı oldukça belirginleş-

miştir. 2016 yılının eğitimde franchise
sektörün yeni aktörlerle birlikte çeşitlene-

ceği bir yıl olacak. Özellikle devletimizin Özel
Okullardan hizmet satın alması ile birlikte eğitim

sektörünün Türkiye franchıse sisteminin  yükselen
bir lokomotifi olacağını düşünüyorum.

Sertaç AKYÜZOL: 

Ekonomideki gelişmelere göre kiralama
maliyetlerinin düşeceğini ve lokasyon

seçeneklerinin artacağını, bu nedenle
franchise başvuruların artıp sektörün büyü-
yeceğini tahmin ediyoruz. Seçenekler arasın-

da kafe konseptinin, alkolsüz ve içecek ağırlıklı menü ve ya-
nında hazır, standart sandviç, tatlı , pasta gibi temel yiyecek
gruplarını sunup ürünle birlikte kaliteli zaman geçirilebilecek
ortamlar yansıtması nedeniyle daha hızlı yaygınlaşacağını dü-
şünüyoruz.

Cebrail TURHAN: 

Kahve Durağı’nın en
güzel yanı Franc-

hiselarına ve müşterilere huzurlu, ke-
yifli ve karlı bir iş imkanı sunması. Ya-
tırımın geri dönüş hızının en yüksek
olduğu sektördeyiz. Önümüzdeki 10 yıl

boyunca da böyle devam edecek. Tür-
kiye’de kahve tüketimi Dünya ortalama-
larının çok altında. Kahve Durağı olarak
dünya devleriyle yarışıyoruz. Türkiye’yi onlardan daha iyi ta-
nıyoruz ve başarıyoruz. Çok hızlı büyüyen kahve shoplara ya-

tırım yapmak isteyenlerin acele etmesini tavsiye ediyorum.
Ana merkezler tutuluyor, ancak Anadolu da çok kıymetli saha-

lar henüz boş. 

24
Nisan 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Dosya Konusu





26
Nisan 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

?Dosya Konusu

Hayati TOKA:

2016‘da Türkiye‘de, genel franchise pa-
zarının kesintisiz büyümeyi sürdüre-

ceğine inanıyorum. Pazarın büyümesi ve
kurulan ortaklıkların kalıcı olması, franc-
hise verenlerin ilişki kalitesini yükseltme-

lerine bağlı olduğunu düşünüyorum.
MaproWorld olarak, franchise - alan girişim-

cinin, sistemimizden beklediği faydalar ile
verdiğimiz taahhütlerin %100 örtüşmesini esas

alıyoruz. Hizmet modelimiz ile bu yıl içerisinde 3 ilde yeni franc-
hisee oluşturmayı hedefliyoruz.

Cem HELVACI:

Türkiye franchise pazarı tüm hızıyla büyüme-
ye devam edecek. Bu büyümenin dinamo-

sunu üç ana faktör oluşturuyor: Alışveriş mer-
kezlerinin sayısının artması, sosyalleşme ve dı-
şarıda yeme içme kültürünün hızla gelişmesi.
Gelişmekte olan bu sektöre yatırım yapacakla-
rın doğru marka, doğru lokasyon ve doğru ekip
ile yola çıkmaları çok önemli. Tabela markası ye-
rine her daim markaya yatırım yapan, franchisee’ına

(franchise alan) danışmanlıktan eleman desteğine kadar her türlü
işbirliğini sağlayan franchisorları (franchise veren) tercih etmeleri
gerekiyor. Bayinin işinin başında durması ve frenchise merkezinin
ise bayinin elini sıcak sudan soğuk suya değdirmemesi gerekiyor.
Sektörün önemli sorunlarından biri Türk mutfağının lezzetlerini
dünya ile tanıştırmakta geç kalındığını söyleyebiliriz. Bu sorunu
sektörün liderleri devlet ve ilgili kurumların acil olarak ele alması
gerekiyor.

Levent BALOĞLU:

Eğlence sektörü, tüm makroekonomik
koşulları göz önüne aldığımızda riski

en düşük sektörlerden. Ailelerin her du-
rumda, çocukları için belli bir harcamayı

planlayarak yaptığını biliyoruz. 2016
yılı için FunLab Franchise talebinin
beklenenin üzerinde olması bu göz-
lemimizi doğruluyor. 
Anadolu’dan gelen talepler artıyor, özel-
likle yeni açılan AVM’lerde eğlence merkez-

leri ilk planlanan projeler oluyor. Çocuklu ebeveynleri çekmek
tüm merkezlerin stratejileri arasında var, bu durum kendi sektö-

rümüz için büyük bir avantaj.



Osman KIRIK:

2016 yılını iyi projelerle değerlendirilmesi ge-
reken bir yıl olarak görüyorum. Ülkede yaşa-

nan bazı kriz ortamlarında doğru projelerde yer
almanın, markanın orta ve uzun vadede ba-

şarılı olmasını destekleyeceğini düşünüyo-
rum. Türkiye tarihinde bir çok dönemler-
de krizler olmuştur. 
En önemli şey markanızla tüketiciniz
arasındaki bağlantıyı koparmamak ve
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri doğ-

rultusunda adımlar atmaktır. Bu bağlam-
da doğru projelerde yatırım yapan yatı-

rımcılar orta ve uzun vadede yatırımlarını
kazanca dönüştürebilir.

Esra KARAKAŞ: 

Franchise sistemi ile büyümekte olan fir-
malar, 2016 yılında da girişimciler için

güvenli bir yatırım aracı olmaya devam
edecek. 2016 yılının en güzel gelişmelerin-
den biri KOSGEB üzerinden devletin sağladığı
teşvikler ve bankaların sunduğu avantajlar ile

girişimcilik motivasyonu-
nun desteklenmesi ve ar-
tırılması oldu. Bu durum,
belirsizlik ortamında risk
almaktan çekinen girişimcileri Franchise markalarına yönlendiri-
yor. Girişimciler 2016 yılında da başarısı ispatlanmış Franchise
markalarını tercih etmeye devam edecek. Bu nedenle, doğru yön-
temlere güçlü bir Franchise sistemi kurmak Franchise markalarını
benzerlerinden ayırarak rekabette ileriye taşıyacaktır.

Bahar ÖZÜRÜN:

2016 yılında da franchise iş modelinin
özellikle gıdada hızlı büyümesinin

devam edeceğine inanıyoruz. 2015 yı-
lında KasapDöner ve İkiSatır markaları-
mızda toplam 9 adet yeni franchise ver-
dik. 
2016 yılında buna KöylüGüzeli marka-
mızı da ekleyerek ağırlığı Anadolu’da ol-
mak üzere 25 yeni franchise vermeyi ve mer-
kez olarak açacaklarımızla beraber bu yılı 65 şube ile kapamayı
hedefliyoruz.
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Zübeyde NACAR:

Essi olarak Güzellik ve
Estetik alanında franc-

hise sistemi ile büyüyen Türkiye’nin tek fir-
masıyız ve sektörümüzün lideriyiz. Özel-
likle güzellik, estetik ve sağlık alanında
Türkiye’de franchise sisteminin çok başa-
rıyla uygulanabileceğini gördük. Essi, çok

başarılı geçen 2015 sonrasında 2016’da
da büyümeye devam edecek. 2016’da he-

defimiz Essi’yi doğru partnerlerle 40 şubeye
taşımak.

Bülent TAŞKINLAR:

Franchising sistemi, dünyada
olduğu gibi ülkemizde de

markalaşmanın hız kazanmasına yardımcı olmuş
ve yatırımcının doğru yatırıma yönlenmesine de
etken olmuştur. 2016 yılında da bu sistemin ge-
tirilerini yine gözlemlemiş olacağız. Yatırımcı,
franchising sistemiyle bir iş kurduğu zaman hem
sistemi hem de markanın verdiği güveni ve desteği
test etmiş oluyor. Bunun akabinde de yine aynı sis-

temle başka yatırımlar yapmak için arayışta bulunuyor. Doğru
yerde doğru yatırımın yapılması, doğru kazanca sebep olduğu
için ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyor. Şu anda 30 ilde,
açılacak olan şubelerle birlikte 140 şubeyiz.  Bundan sonra Ana-
dolu’da olmadığımız illerde yer almak ve yurtdışı yatırımlarımıza
öncelik vermek 2016 hedeflerimiz arasında olacak.

Adem YÜCEL:

Franchising, diğer geleneksel iş seçenek-
leriyle karşılaştırıldığında yüksek oran-

da deneyim ve başarı imkanı sağlıyor.
Bu beceri, risk paylaşımı ve yatırım
transferinin kanıtlanmış bir modelidir.
Dünya ekonomisinin durumu ortada,

yatırımcılar ticaret için daha ince
eleyip sık dokuyorlar. 2016 yılın-

da franchise olarak yatırım yap-
mak daha çok tercih sebebi ola-
cak ve franchising pazarı daha da
büyüyecek diye düşünüyoruz. Özellikle gı-
da sektörü 2016 yılında franchise sisteminin lokomotif

sektörü olacaktır. Çünkü insanlar hiçbir koşulda yemek
içmekten vazgeçmiyorlar. Son olarak yatırımcılara güçlü

partnerlerle yola çıkmalarını tavsiye ediyorum.
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Ercan YILMAZ:

Franchise sektöründe bir yıl içerisinde za-
man zaman duraksamalar yaşandığı

gözlenmiştir. Bu süreçte yatırımcıların pi-
yasalardaki değişimleri dikkatle takip
ettikleri ve yavaş davranma eğilimini
tercih ettikleri görülmekte olup, bu sü-
reçten bizim de aynı doğrultuda etki-
lendiğimizi söyleyebilirim. 2016 için da-

ha yavaş ancak daha isabetli noktalarla
büyüyebileceğimize dair planlama yap-

makla birlikte, merkezi üretim de öncelikle-
rimiz arasındadır.

Fatih AVŞAR:

Türkiye’de Franchising
sektörü son yıllarda

hızlı bir büyüme gösteriyor. Özellikle 2016
yılında, yeni bir iş kurmak isteyen ve gireceği
sektörün risklerini minimuma indirmek iste-
yenler için, daha önce denenmiş ve başarısı
kanıtlanmış bir sistemi satın almak; marka ile
bütünleşme ve markanın parçası olma şansını

vermektedir. Dünyanın en çok kazandıran 10 sektörü arasında
ilk 4’ün içinde yer alan Kuru Temizleme sektörü ülkemizde de
yıldızı parlayan yatırım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Markamız,
ülkemizde en büyük bayi ağına sahip Kuru Temizleme markası-
dır. Yatırımcısına verdiği sürekli destek ile kısa sürede yatırımın
kar olarak dönmesini sağlaması ve verdiği motivasyon gücü ile
girişimcilerin gözde markası konumundadır.

Seda MERAL:

Kendi sektöründeki gü-
venilir ve istikrarlı hiz-

met sistemlerini franchi-
se sektörüne taşıyan hazır ofisler, giri-
şimcilere yönelik marka değerini pay-
laşmaya devam ediyor.  Franchise ağını
genişleten sektör, minimum yatırım
maliyeti, maksimum kazanç hedefle-
meleri ile dikkat çekiyor. Sektör içi  franc-
hise modellerinin başarısının sırrı ise, mar-
ka işletim hakkının yanı sıra, değerli iş ortaklarına franchise

dönüşüm, satış-pazarlama, yönetim danışmanlıkları ve reklam
çalışmalarına verilen destekler ve danışmanlıklarıdır. Hazır ofis
sektörünün en güçlü markaları arasına siz de katılın.
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Yakup Gürhan GÜLTAŞLAR: 

İş hayatının ilk basamaklarını çıkarken,
beraberinde güven duyabileceği ve
onunla beraber adım atan bir desteğin

bulunması, girişimciye yüksek motivas-
yon veriyor, bu aşamada franchising
sisteminin önemi ortaya çıkıyor. 1938
yılından beri faaliyetini sürdüren Öz-
süt, 2014 yılı itibariyle Inifinity Holding

bünyesinde büyümesini devam ettiri-
yor. 180 mağazaya sahip Özsüt’ün 2016

yılındaki büyüme planı 41 yeni mağaza.

Özlem POLAT:

Dünya piyasalarındaki yoğun rekabeti
göz önüne aldığımız zaman franchi-

sing sistemi ile kendi işinin sahibi olmak
kolay ve risksiz görülüyor. Sistem sayesinde
KOBİ’ler bile tek başlarına altından kalkama-
yacakları teknolojilere sahip olma, bu konular-

da ücretsiz eğitim alma, ana firmanın promosyon hizmetlerin-
den yararlanma ve yeni geliştirilmiş ürüne sahip olma şanslarını
elde ediyorlar. 
Biz Tatlıses Gıda olarak franchiselarımıza öncelikle geniş kap-
samlı bir eğitim veriyoruz. Franchiselarımızın hepsini Tatlıses ai-
lesinin bir ferdi olarak görüyor ve öncelikle onların ticaretlerinde
memnun kalmalarını sağlıyoruz. Bu bizi diğer firmalardan ayıran
en önemli özellik.

Vedat DİRİ:

2016 yılında Franchise sektörünün da-
ha çok büyüyerek, daha fazla istih-

dam sağlayacağını düşünüyoruz. Fıs-
tıkzade Baklava olarak, tüm büyük
kentlerin yanı sıra, Anadolu’nun da
hemen tüm şehirleri için en az 1 ma-
ğaza hedefi ile yolumuza devam edi-
yoruz. Amacımız dünyanın en bilindik
markalarından biri olan baklavanın tüm

Türkiye de Gaziantep’teki lezzetinde temin
edilebilmesidir. 2016 da ki mağaza hedefimiz; şu an 13 olan sa-
yıyı 30’a çıkarmaktır.”
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Ömer SÖZEN: 

Türkiye’deki genç nüfusun faz-
la olması inşaat sektöründeki

hareketliliği tetiklemekte, buna bağlı olarak mobilya ve
ev ürünlerindeki satış oranları da artmaktadır. 

Bu ön görülere dayanarak sürdürülebilir bir pazar
olan ev/dekorasyon için franchise sisteminin en

doğru ve sağlıklı büyüme ağı olduğunu söyleyebilir,
2016 yılında franchising çalışmalarının pazarı olumlu

yönde etkileyeceğinin altını çizebiliriz.

Dosya Konusu
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Girişimcilik yükselişteE ntrepreneurs’ Organization (EO), ‘Global Entrepre-
neur Indicator (Küresel Girişimcilik Göstergesi)’ araş-

tırmasının sonuncusunu yayınladı. Rapor Türkiye ve
dünyadaki geçen 6 aya yönelik analizler ile gelecek 6
ayın ekonomi trendleri ve büyüme beklentilerini içeri-
yor. Global Entrepreneur Indicator araştırması bu yıl,
EO’nun 48 ülkedeki 11 bini aşan sayıdaki üyesinin 7 bi-
ninin görüşlerine başvurularak, Şubat ayı içerisinde ya-
pıldı. Ankete katılan EO Türkiye üyelerinin yüzde 52’si
önümüzdeki 6 ay içerisinde yeni bir iş kurmaya sıcak
baktıklarını iletti. Bu oran 2015 Eylül döneminde açık-
lanan bir önceki raporda yüzde 22 olarak belirlenmişti.

Bu anlamda yüzde 50’ler seviyesine ulaşarak seçim ön-
cesi beklentilere geri dönüldüğü görüldü.

Banu Güney ARIDURU: 

Tüsaid’ın makro ekonomik tahminlerine
göre; 2015’de büyüme %3,8 iken 2016’da

büyüme beklentisi %3,6 dır. Enflasyonun
2015’de %8,8 iken 2016 yılında %9,1 olarak

gerçekleşeceği öngörülüyor. 
2004 yılından beri franchising sektöründe ça-

lışan bir yönetici olarak söyleyebilirim ki; böyle-
sine zorlu ve çok çalışmayı gerektiren yıllardan

franchising sektörünün her zaman olumlu etkilenmektedir. Franc-
hising sistemi, risklerin minimize edildiği, know-how transferi
sayesinde bilgi ve becerinin hızla aktarıldığı, denetleme
mekanizmaları ve sürekli eğitim sistemlerimiz sayesinde
de hataları önceden farkedip düzeltmeyi sağlayan im-
kanlar vermesidir.





Hulusi ACAR: 

MOSDER'in geçtiğimiz günlerde ger-
çekleştirdiği Tüketici Tutum Davranış

Araştırması’na göre, tüketicilerin yüzde
78'i, “satın alacağım mobil-
yayı görmek, deneyimle-
mek, mobilyaya dokun-
mak isterim ve mutlaka
mağaza gezerek alırım”

diyor. Araştırma, mobil-
ya sektöründe mağaza-

cılığın önemini korudu-
ğunu ve franchise pazarının

gelişmeye devam edeceğini gösteriyor. Bün-
yemizde yer alan Doğtaş ve Kelebek markala-
rımıza yurtiçi ve yurtdışından yatırımcıların yoğun ilgisi var.
Her talebi titizlikle değerlendiriyoruz. 2016 yılında da mağaza-
laşma atağımızı sürdüreceğiz. 

Boğaçhan GÖKSU:

Franchise sistemi sağlam, güvenilir
temeller üzerine inşaa edilmesi çok

önemlidir. Sektörün yenilikçi
markası Bayramefendi
Osmanlı Kahvecisi sek-

töre yaptığı yatırımlar ve
Ar Ge çalışmalarıyla hem yatı-

rımcılarının hem de sektörün büyümesinde büyük
bir rol oynamaktadır. Ürünlerinin %90’ını kendisi

üreterek franchise veren tek firmadır. Firma, misa-
firlerine tescilli ürünleriyle benzersiz deneyimler ya-

şatmaktadır. Büyük bir yatırımla kurduğumuz dünya
standartlarındaki fabrikamızla küresel piyasaya açıl-

mayı hedefliyoruz. Bu ailenin üyesi olmak isteyen her-
kesi, bir kahve içmek için fuar standımıza davet ediyoruz.
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Dosya Konusu
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Konuk Yazar

CEO gibi stratejik düşünmek…

New York merkezli Melek Yatırım Agı̆ JAIN
Global, İstanbul’da gerçekleştirilen

World Business Angel Investment Forum
kapsamında Türkiye çalışmalarını duyurdu.
Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen
imza töreninde JAIN Global de yer alarak im-
zacı oldu. 22 Şubat’ta EBAN ile imzalanan
protokol ile başlayan süreçte ilk olarak Tür-
kiye'de çalışmalara başlanacak. JAIN Global
Başkanı İsmail Haznedar, “Junior Chamber In-
ternational (JCI) başkanlık dönemimde 2015
yılında 70 ülkeye seyahat etme, gençlerin ih-
tiyaçlarını konuşma imkanım oldu. Şu an
Global Youth Empowernment Fund (GYEF)

ile yeni projeleri destekleyeceğimiz
bir çalışmaya da başladık. 100'den
fazla ülkede JCI Mezunları başta ol-
mak üzere melek yatırımcılar konu-
sunda farkındalık sagl̆ayarak üyelerin
akreditasyon yatırımcı olmaları için
çalışacağız.”
JAIN Global, Türkiye'de basļattıgı̆ mo-
deli 25-28 Temmuz’da New York'ta
gerçeklesţirilecek Küresel Zirvede iyi
örnek uygulaması olarak sunmayı
hedefliyor. Bu konu ile ilgili olarak JAIN Glo-
bal Basķan'ı Haznedar, "Türkiye'de girisi̧mci-
lik ilerliyor. KOSGEB'in destekleri, Hazine

Müsteşarlığı'nın Bireysel Katılım Sermayesi
düzenlemesi ve Borsa Iṡtanbul'un Özel Pazar
girisi̧mi heyecan verici gelism̧eler” dedi.

Melek Yatırım Ağı artık Türkiye’de!..

Pek çok girişimci ve işletme sahibi ile ko-
numlandırmaları ve farklılaşmaları, da-
ha doğrusu bütünü ile iş modellerini ye-

niden tasarladığımız çalışmalar gerçekleştiri-
yoruz. Rekabetin yoğun olduğu ortamlarda bu
ayrı bir önem kazanıyor. Hem mevcut durumu

değerlendirmek, hem de büyüme strateji-
sini, geleceğin yol haritasını şekillendir-
mek gerekiyor. Bugün, tesadüfen bir
şeylere ayıracağımız ne zamanımız, ne
de kaynaklarımız söz konusu. Şaşırtıcı
olan günümüzde pek çok girişimcinin,
işletme sahibinin, işin CEO’su olan ki-
şilerin kendilerini farklılaştıracak yol
olan stratejileri konusunda derin dü-
şünmemeleri. 

Oysaki istatistikler bize çok net bir re-
sim ortaya koyuyor. Şirketlerin ancak

%1’i hedefledikleri safhalara ulaşabiliyor.
En kritik unsur da bu yolculukta doğru

kaynak planlaması oluyor. Bu çerçevede,
stratejik düşünmeye başlamak için bir

adım oluşturacak birkaç ipucu paylaşmak is-

tiyorum. Eflatun’un dediği gibi “İşin en önemli
parçası başlamaktır.” Nereye gittiğinizi bilme-
diğiniz noktada, hedefe doğru yol almakta ve
ulaşmakta güçlük çekilir. Peki bu durumda ne-
reden başlamalı:

1. Şirketi değerlendirmek
Çalışmanın ilk boyutu, mevcut durumu, sektör,
rekabet ve şirketi içerecek şekilde inceleme
yapmak ve duruma hakim olmaktır. 

2. Uygulanabilir bir 
strateji geliştirmek

Planlama işin ilk adımı, esasını ise uygulama
getiriyor. Bu durumda esnek kalmanız, ve pla-
nın da akışa bağlı olarak güncellenmesi gere-
kiyor. Bu hızlı hareket etmeyi ve proaktif bir
yaklaşım içerisinde olmayı gerektiriyor. 

3. Kaynak planlaması
Önceliklerimizi bildiğimiz yerde, sınırlı kaynak-
larımızı doğru şekilde odaklayabilir ve hedefe
katkısını yükseltebiliriz. Bu, kurum içi verimlilik
ve kaynakların doğru kullanması ile etkinliği-
mizi de getirir. Her şeye evet dediğiniz bir dün-
ya artık yok. ‘Hayır’ diyebilmek günümüzde öğ-
renilmesi gerekenlerden birisi olarak karşımıza
çıkıyor, bu da ancak nereye varmak istediği-
mizde mümkün olabiliyor.

İsmail HAZNEDAR
2015 JCI Dünya Başkanı,
JAIN Global Başkanı
Stratejik İşler Kurucusu
ismailh@stratejikisler.com.tr

“Rekabetin yoğun olduğu dünyamızda farklılaşmak üzere yeni yöntemler 
geliştirmenin önemi artmaktadır. Stratejisi olan kurumlar değişim için 

yeni hedeflere yönelirken, sınırlı kaynakları en verimli şekilde değerlendirirler.”



Haberler
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Dönerin orijinalliğini bozmadan, do-
ğal tadını standartlaştırarak gittiği

her lokasyonda sunabilen 444 Döner
markasının Taşdelen’de üretim merkezi
bulunuyor. Berkay Şavkay, “Kurgumuz,
sistemden bir kişi çıksa da lezzet değiş-
meyecek şekilde oluşturuldu” diyor. Ticari
sistemin ayakta durabilmesi için bütün
öğelerinin ticari olarak başarılı olması ge-
rektiğine inandıklarını belirten Şavkay,

“Tüm ürünlerimiz günlük olarak şubelere
dağıtılıyor” diyor. Paket servis konusunda
da iddialı olan markanın bu özelliğinin de
vurgulanması için ‘444’ marka olarak se-
çilmiş. 444 Döner’in bünyesinde 444Dö-
nerMobil adında bir araç da yer alıyor.
Markanın ayrıca bu araçla paralel olarak
geliştirdiği kiosk projesi de bulunuyor.
Hedefimiz, 444 tane satış noktası. Bu satış
noktalarını kiosk olarak, corner olarak ku-
rabiliriz” diyor.

Arayın döneriz…
Dönerin global ismini yaratmak için yola 

çıkan Ralli Pilotu Berkay Şavkay, 444 Döner’e 
mühendislik, tasarım ve görsellik katıyor. 

2016 Türkiye Ralli Şampiyonası
16-17 Nisan İzmir-EOSK Asfalt
14-15 Mayıs Marmaris-TOSFED (ERT) Toprak
11-12 Haziran Kocaeli-KOSDER Toprak
23-24 Temmuz Bursa-BOSSEK Toprak
03-04 Eylül Eskişehir-ESOK   Asfalt
24-25 Eylül İstanbul-İSOK Toprak
22-23 Ekim Festival-İstanbulPark Toprak

Bayim Olur musun, 2016 Türkiye
Ralli Şampiyonası Sponsoru oldu

Bayim O       lur musun 14. Franchi-
sing ve Markalı Bayilik Fuarı,

ülkemizi başarıyla temsil eden
ralli pilotu 444 Döner’in kurucu-
su Berkay Şavkay’ın 2016 Türki-
ye Ralli Şampiyonası’nda, 7 ilde
düzenlenecek yarışlarda sponsorluğunu üst-
lenmiştir. Ayrıca 2016 sezonunda; 54 ulusal ya-
rış organize edilirken, ralli, offroad, pist, rallik-
ros, drift ve klasik otomobil şampiyonalarının
son yarışları 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında
Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek
olan 'Otomobil Sporları Festivali' kapsamında
bir arada gerçekleştirilecek.
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Yenilikçi Proje

Katlanabilir ahşap
tuğla fikrinin çıkış
öyküsü nedir?

AA: Yaklaşık 10 yıl once bir
fuarda kullanılmak üzere
dünyanın ilk ahşap geçmeli
tuğlasını tasarlamış ve üret-
miştik. Nakliyesi ve depola-
ması oldukça külfetliydi.
Bunu kendimiz deyimle-
diğimiz için ürünün en-
düstriyelleşmesini dur-
durduk. Karşılaştığımız
bu sorunları ve özellik-
le sürdürülebilirlik so-
rununu çözmenin tek
yolunun katlamak ol-
duğuna inandık ve

ürünü 2010’da katladık. Hobi En-
düstriyel Tasarım fikre sahip çıktı ve tüm ARGE

sürecinin sorumluluğunu üstlendi. Daha sonra sür-
dürülebilir mimari strüktürler ve geçici mimari
ürünlerin tasarlanması üzerine uzmanlaşmış tasa-
rımcı Gürçağ Özler ile ta-
nıştık. Onun aramıza katı-
lımı ile ARGE hedeflerimi-
zin tamamını gerçekleştir-
dik.  
GÖ: Bu ürün konsepti üze-
rinde çalıştığımız onlarca
sürdürülebilir yapı elemanı
tasarımının ve prototip ça-
lışmasının bir sentezi ola-
rak uzun bir araştırma sü-
recinin sonucunda ortaya
çıktı. Bu ürünün en önemli
farklılığı tuğla gibi yüksek
dayanım gerektiren bir
ürünü katlamak için gerek-
li karmaşık strüktürel çö-
zümlerin en basit şekilde
tasarlanmış olmasıdır. 

Katlanabilir ahşap tuğlanın 
birbirinden ilginç özellikleri neler?
GÖ: Bence burada asıl önemli olan güvenilirlik so-
rununu ve strüktürel çözümün farkıdır. Taşıma ve
stoklama kolay. Tokmak dışında alet edevat gerek-
tirmiyor. Çivi-vida, harç, tutkal, sıva yok, boya yok,
montaj çabuk ve kolay, üstelik kusursuz işçilik, ge-
leneksel duvarlara göre çok daha az malzeme kul-
lanıyor. Fakat BRICK-B sisteminin en ilginç özelliği,
geliştirilen mimari strüktürün yenilikçi yapısı. Diz
eklemi çarpraz bağlarından ilham alarak geliştirdi-
ğimiz her modülün içinde bir midyenin içindeki
kaslara benzer gergiler yer alıyor. Modüller bu ger-
giler sayesinde bir midye gibi açılıp kapanıyor. Ge-
rektiğinde kapalı bir midye gibi kitlenerek çok güç-
lü bir birim oluşturuyorlar. Bu birimler üst üste ge-
çerek yan yana tutunan bir midye kolonisi gibi es-
nek ama çok güçlü bir duvar oluşturuyor. 8mm su-
ya dayanıklı kompozit ahşap panellerle üretilen
BRICK-B duvar 130mm kalınlığındaki geleneksel
delikli tuğla duvarlardan veya gaz beton duvarlar-
dan çok daha güçlü ve esnek.
AA: Sonuç olarak molozu olmayan dünyada tek

yapı malzemesi olduğu-
nu özellikle vurgulamak
isterim. Kırma ve hafri-
yat sorunlarını, dahası
bu atıkların çevreye ve
doğaya verdiği zararları
düşündüğünüzde bu
ürün aynı zamanda ilaç
gibi bir ürün. Her şeyin
kullan at olduğu bir dö-
nemde yaşıyoruz. Bizim
ürünümüz; kur-kullan-
sök, ister sakla, ister de-
falarca kez farklı şeyler
yapmak için yeniden
kullan şeklindedir. Mini-
mum 4 kat küçülüyor ol-
masının avantajları say-
makla bitmez. 

Dünyanın ilk ve tek katlanabilir ahşap tuğlası Brick-B’nin  yaratıcıları Adem Arıbaş ve Gürçağ Özler:

BRICK-B’nin 
biricik değer
vaadi; “Ev ve 
ofislerimizde 
değişim ve yeni-
lenme özgürlü-
ğü”… Adanalı
çiftçi bir amca
ilk gördüğünde
şunu demişti:
“Çantada 
taşınan tuğla 
yapmışsınız.” 
Bunun üzerine
daha ne 
diyebilirim ki!

“Her şeyin kullan at olduğu bir dönemde, ürünümüz; 
kur-kullan-sök, ister sakla, ister defalarca kez farklı 
şeyler yapmak için yeniden kullan şeklindedir.”

“Ev ve ofislerimizde değişim ve yenilenme özgürlüğü”…

Adem ARIBAŞ

Gürçağ ÖZLER
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Dünyanın ilk ve tek katlanabilir ahşap tuğlası Brick-B’nin  yaratıcıları Adem Arıbaş ve Gürçağ Özler:

bu ülkelerde Do it yourself yani; kendin yap
kategorisi ürünleri son zamanlarda  çok
yüksek oranlarda rağbet görmektedir.
Seri üretime başladıktan sonra bu konudaki
ilk siparişi Köln Belediyesi’ne bile verebiliriz.
Ürünümüzle çok ilgileniyorlar ve sabırsızlık-
la üretime geçmemizi bekliyorlar.

Katlanabilir ahşap tuğlayı 
neden tercih etmeliyiz?
AA: Çünkü katlanabilir ahşap tuğla ile me-
kanlara, yapıları değişen ihtiyaçlarımıza gö-
re şekil verebiliyoruz. Katlanabiliyor, tekrar
tekrar kurulabiliyor. Molozu olmayan tek ya-
pı malzemesi. Katlanabilir ahşap tuğla ile
hiçbir ağır makina ve hatta iskele kullanıl-
madan 60 metrekarelik bir ev sıfırdan 4 kişi
ile 10 günde yapılabiliyor. İstenildiğinde
evin metrekaresi katlanabilir ahşap tuğla-
larla büyütülebiliyor. Nakliye hasarı sıfır. 4
kat küçülebilir olması da nakliye, depolama
ve bir yerden bir yere aktarmada önemli ko-
laylıklar sağlıyor. Yüzde yüz geri dönüşümlü
ve sürdürülebilir olmasıyla da gerçek bir
çevre dostu. Tüm bu özellikleri Brick B’nin
tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.  Bu-
nun yanıtını bir doktor arkada-
şımın şu yorumunu ileterek de
vermek isterim: “Artık evleri-
mekanları 4 duvar yapıp deği-
şen ihtiyaçlarımıza göre odaları
tekrar tekrar kurgulayabiliriz.”
Devamı ise şöyle idi: “Legoya
yeni bir boyut, erişkinlerin hayal
güçlerine yeni açılımlar getir-
mişsiniz... Harika.” 

Katlanabilir ahşap 
tuğla hangi 
alanlarda kullanılır?
AA: O kadar çok şey yapılabilir
ki… Standart uygulamaların
ötesinde tamamen satın ala-
nın yaratıcılığına kalmış diye-
biliriz kullanım alanları. Yapı,
duvar ve mobilya üst başlıkla-
rında bizim ilk başlangıç öne-
rilerimiz şunlardır.

Yapı’da: Köpek
klübesi, Bahçe klübe-
si, Bungalow, Ahşap Ev,
Kiosk, Corner Shop.
Bölücü Duvar’da: Açık Ofis, Ofis Toplantı
Odası, Sanatsal Sergileme, Fuar, Mekansal
Düzenleme, Showroom Sergileme, Giyin-
me odası, Oda Separasyon, Stüdyo / Film
dekoru, Etkinlik Düzenleme, Reklam / Ta-
nıtım Yüzeyi.
Mobilya grubunda; Banko, Bar, Bench, An-
kastre tezgahı, Masa Sehpa, Sergileme Po-
desi, Raf Sistemi, Açık Askı Sistemi, Yatak,
Ranza, Oturma birimi, Sedir-koltuk, Kürsü.

Bayilikle hedefledikleriniz neler?
AA: Dünya markası olmak. Özellikle yenile-
nebilir enerji ve yenilenebilir malzeme ihti-
yacının her geçen gün önem kazandığı de-
ğişen dünya koşullarında geleceği birlikte
inşa etmek. Unutmayalım; “Dünya Limit
Aşım Günü” 19 Ağustos 2014’te idi, yani 19
ay önce gezegenin bize sunduğu doğal
kaynakları tükettik. Bu yılın geri kalanında
yaşamımızı gelecek yıldan ödünç alarak
sürdüreceğiz.

Yatırımcılara hangi alanlarda 
büyük avantajlar sağlıyor? 
GÖ: Açıkçası benzersiz ve yenilikçi özellikle-
riyle yeni pazarlar yaratabilecek ve var olan
pazarları yeniden şekillendirebilecek bir
ürün. Pazarda ilk olmak, oyunun kurallarını
belirlemek bir ürünün yatırımcılara sunabi-
leceği en büyük avantaj diye düşünüyorum. 
AA: Yatırımcılara global bir markanın ortağı
veya hissedarı olmak gibi önemli avantajlar
sağlıyor. 
GÖ: Öncelikle mimari projelerde kullanıl-
ması hedefleniyor. Çün  kü mimari ölçütlere
uyan, yalın ve sade bir yapı elemanı oldu-
ğunu düşünüyoruz. İkinci aşamada bir an
evvel  herkesin kendi çevresini yeniden dü-
zenlemek için kullanabileceği, kolayca ula-
şabileceği bir ürün olarak dünya pazarında
yer almasını istiyoruz. 

Hedef Pazar ve kitleniz kimler?
GÖ: Siz, çocuklarınız, aileniz, arkadaşlarınız,
tanıdıklarınız, inşaat firmaları, mimarlar, rek-
lamcılar vs... Holywood film endüstrisi dahil
aklınıza gelebilecek kim varsa.
AA: Tüm gelişmiş ülkeler Amerika, Japonya,
Almanya başta olmak üzere Avrupa kıtası,
Kanada, yapılaşmanın yüksek olduğu -fakat
inşaat malzemelerinde dışa bağımlı- Dubai
gibi Arap ülkeleri, konut ihtiyacının herge-
çen gün arttığı Çin, Hindistan, Azerbaycan
vb. ülkeler. Peki neden bu pazarlar? Çünkü

“Ev ve ofislerimizde değişim ve yenilenme özgürlüğü”…

Gürçağ ÖZLER
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Girişimci Akademisi

İ
stanbul’da her ay
yapılan Katmerli
Ekonomi buluş-

malarının bu defaki
konuğu Kemal Şa-
hin oldu. EGD (Ekonomi Gazetecileri Derne-
ği) ve Güllüoğlu tarafından organize edilen,
Katmerli Buluşmalara, basın, ekonomi ve si-
yaset dünyasına yön verenler katılıyor. Ocak
ayının ilk toplantısına katılan Şahin Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, kuru-
luşunun 1 milyar dolara ulaşan cirosu ile 10
bin çalışanına ulaşmasının ardında, şans fak-
törün olmadığını, iyi ve kararlı yönetimin et-
kili olduğuna dikkat çekti ve 1982 yılında
kurduğu şirketinin uluslararası bir başarıya
ulaştığını söyledi. Yönetimin, temelinin işe ya
da konuya odaklanmak olduğunu vurgula-
yan Kemal Şahin, iş kurma ile kurulu bir işi
yönetme ve sürdürmenin farklılığına da dik-
kat çekti.

Kurumlarda çalışanlara sorumluluk verme-
nin çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen
Şahin, ‘sorumluluk alan bir çalışan, patron-
dan bile daha sıkı bir şekilde işe sarılır ve ku-
ruluşu ileriye taşır’ dedi. Bir şirkette çalışan
insan sayısının 240’ın üzerine çıkması halin-
de, patronun çalışanları artık tanımasının
mümkün olmadığını söyleyen Kemal Şahin,
Koç topluluğunda ulaşılan başarının altında
da kurucu Vehbi Koç’un prensipleri ve bu
prensiplerin sürdürülmesinin olduğunu vur-
guladı. Başarıda, odaklılık kadar vizyonun da
önemli olduğunu söyleyen Şahin Holding
Yön. Krl. Bşk. Kemal Şahin, sağlıklı olmanın,
finansal güvene sahip olmanın spor yapma-
nın, kalp ve ruh sağlığının da büyük rol oy-
nadığını söyledi. Yapılan işin sevilen bir iş ol-
ması yanında, başarıyı da insanın kendisinin
yarattığını belirten Şahin, ülkesine iş adamı
olarak çok daha büyük katkılar vermek için
çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

101 popüler marka için

Türkiye franchise sektörünün ön-
cü markaları 2016’yı büyüme yılı
olarak değerlendiriyorlar.  Nere-

deyse tamamına yakını yurtiçinde yeni şu-
beler açıyorlar. Adeta şube açma yarışı içindeler.
Bu durum franchise sektörü açısından elbette umut
verici bir gelişme.
Sektördeki büyüme trendi sadece yurtiçiyle sınırlı değil. Önce

yurtiçinde büyüyen ardın-
dan yurtdışına açılan markaları-
mız arasına yeni isimler katılmaya başladı. Giri-
şimcilik başarısı açısından şirketlere ilham kay-
nağı olan Mado aslında bu işin öncülerinden.
Mado Avustralya, Azerbaycan, Rusya, Bulgaris-
tan, Suudi Arabistan, Katar ve Dubai’nin ardın-
dan Bahreyn’de bir şube daha açtı. Şimdi bir
başka marka, Dilek Pastanesi’nin de yurtdışında
büyüme planları doğrultusunda önemli bir ha-
zırlık içinde olduğunu öğrendik. Kısa bir süre
önce Dilek Pastanesi Katarlı bir grup ile master
franchise anlaşması imzaladı. Bu işbirliği saye-
sinde 7 Arap ülkesinde şubeler açılacak. Bu ör-
nekleri çoğaltmak mümkün. Yurtdışında franc-
hising sistemiyle şubeler açan markalarımız ara-
sında pastane zincileri dışında restoran, kafe,
gayrimenkul, tekstil gibi farklı alanlarda faaliyet
gösteren firmalar var. Onlarda son dönemde
şube sayılarını hızla artırmayı başardılar. Ortak
özellikleri ise güçlü bir franchise altyapısına sa-

hip olmaları. Evet, Türkiye pazarında franchising sistemiyle büyüyen şirketler şimdi de
yurtdışında büyümeyi hedefliyorlar.
Eğer yurtdışında iş kurma planlarınız varsa, söz konusu şirketlerin franchise koşullarına
bir göz atın derim. Zira yatırımcı ve girişimcilere önemli destekler sunuyorlar. Yurtdışında
yatırım yapmak isteyenlerin her şeyden önce mevzuatı iyi inceleyip, iş modellerini ona
göre oluşturmasında yarar var. Örneğin Almanya’da şube ya da bağımsız bir tüzel kişiliğe
sahip bir şirketler kurulabilir. Ancak muhtelif sebeplerden dolayı bağımsız bir şirket kur-
mak şube açmaktan daha avantajlı bulunuyor. Eğer franchise veya acente sistemiyle Al-
manya’da yatırım yapılacaksa, franchise alanın çalışma şartlarını dikkate almak gerekiyor.
Örneğin, franchise alan bağımsız olduğu halde, franchise veren sosyal güvenlik primlerini
ödemek zorunda kalabiliyor. Eğer Almanya’da ilk girişiminiz küçük ölçekli olacaksa UG
(Unternehmergesellschaft) şirket de kurabilirsiniz. UG, GmbH’nın bir türü. Girişim şirketi
olarak adlandırılıyorlar. Bu şirket sadece 1 euro sermayeyle bile ve son derece hızlı bir şe-
kilde kurulabiliyor. Sorumluluk şirketin malvarlığıyla sınırlandırılıyor.
Eğer yurtdışında şube açma planlarınız varsa devletin hibe yani karşılıksız desteklerinden
yararlanmayı da ihmal etmeyin. 
Devletin yurtdışı destek programlarından restoran ve kafeler de yararlanabiliyor. Yabancı
bir ülkede franchising sistemiyle şube açarken kuruluş maliyetinden kira desteğine kadar
birçok faklı konuda hibe desteği almanız mümkün. Devlet desteklerinden yararlanabil-
mek için öncelikle müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gereki-
yor. Ardından hedef pazarların en az birinde markanızın tescil edilmesi şartı var.
“Markamı yurtdışında nasıl koruma altına alabilirim” sorusuna verilecek cevap, onu hangi
ülkelerde tescil ettirmek istediğinize bağlı olarak değişebiliyor. Marka koruması “tescil”
ile sağlanabiliyor.

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

Katmerli 
buluşmalar hız 

kesmeden sürüyor





Yatırım Anahtarı

Danimarkalı         

Ahşap, inşaat sektörünün hızlı ve teknolojik gelişimi içe-
risinde, doğallığını yüz yıllardır korumuştur. Uzertaş, ah-
şabın korunması ve dekorasyonda en güzel biçimde kul-
lanılabilmesi konusunda, İskandinav coğrafyasının, en
doğru çözümleri ürettiklerine şahit olmuştur. 
Bu süreçte, Danimarka menşeili BONDEX firmasının Tür-
kiye pazarına olan ilgisi ile Uzertaş A.Ş’nin “Türkiye pa-
zarına en uygun ve kaliteli ürün ne olmalı?” incelemesi
örtüşünce, Amerika PPG’nin sahip olduğu üretim fabri-

kalarından biri olan BONDEX’in ahşap boya ve
vernik grubunun Türkiye ve

KKTC’de Uzertaş

tarafından sunulmasına karar verilmiştir.  PPG, 1883 yı-
lında Amerika’da kurulmuş, dünyanın en eski ve en bü-
yük boya üretim fabrikalarına sahip, global kod ve etik
değerleri en üst seviyede hayata geçirmiş olan bir dünya
boya devidir. Konuyla alakalı Uzertaş A.Ş. Yön. Krl. Bşk.
Sn. İlhan EREM; ‘’BONDEX Ahşap boya ve vernik grubu
çalışmaları  ticari, teknik ve müşteri memnuniyeti konu-
larında sektörü üst düzeyde tatmin edeceğine inandığı-
mız işbirliğimizin, hayırlı, bereketli, bol kazançlı sonuçlar
doğurmasını temenni ederim” dedi. 
Herkesin farkı  yaşayabilmesi için,  Bondex ürünleri,  ba-
yilik sistemiyle tüm Türkiye’de satışa sunuluyor.

SESA BUILD Fuarı ’ndan izlenimler…
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Sektörünün baş döndürücü değeri ‘’Ahşap’’ …

UZERTAŞ hizmet kalitesiyle Türkiye’de...
Satış Noktaları  Bayilik Sistemi ile artacak
55 yıldır “Toptancı” olarak hizmet veren Uzertaş, Türkiye boya pazarında “İlk-
lerin ve yeniliklerin lideri” sloganıyla Türk boya sektörünün gelişimine büyük
katkıda bulunmuş ve boya piyasasının önemli kilometre taşlarından biri ol-
muştur.  Sektörde gerek ürün, gerekse dağıtım dinamikleri açısından, trend-
leri sadece takip etmekle kalmayan Uzertaş, gelişim ve değişim konularında
gösterdiği liderlikle pazarın büyümesine katkı sağlamıştır. 
Özellikle perakendeciler ve uygulamacılar üzerinde, “Uzertaş’ın sattığı ürün
mutlaka iyidir, doğrudur ve yenilikçidir” ön kabulünü yaratmış, sistemli mu-
hasebesi, müşteri odaklı satış kuralları ve iradeli yaklaşımıyla, her zaman müş-
terilerinin güvenine layık olmuş, tecrübenin kalesi olarak anılmıştır. Yön. Krl. Bşk. İlhan EREM

YAF 2016 Fuarı’ndan izlenimler…

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi
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Haberler

franchise de iddialı!

Bayilerine rakip olmadan, hedef ve sonuç
odaklı verdiği destekleri ile piyasada mar-

ka olmayı başararak 20 yılı geride bırakmış
Miss Poem’de  “Önce Kalite” ön plana çıkıyor.
“Her şey hayal ederek başladı” diyen Yönetim
Kurulu Başkanı Suat Sekman, tasarımdan ima-
lata, depolamadan lojistiğe, pazarlama ve rek-
lam çalışmalarına kadar, her detayı ayrı ayrı dü-
şünüp, kusursuz işleyen bir sistem kurdu.

Tüketici tercihleri ve pazarlamanın taleplerini
göz önüne alarak modellerini tasarlayıp, kolek-
siyonlarını itinalı bir şekilde hazırlayan marka;
dünya trendlerini yakından takip ederek, mo-
dern çizgileri, rahatlık ve şıklıkla tamamlayıp,
dünyanın en yaygın mağaza ağında vitrine çık-
mayı hedefliyor. Yılda 5 bin civarı model tasar-
layan, Türkiye'de 60’a yakın, dünyada 40'ın
üzerinde yaklaşık 100 Shop ve 600’den fazla
Corner ile hizmet veren Miss Poem, bayilerine
çözüm ortağı noktasında desteklemekte ve sü-
rekli iyileştirme ile hizmet kalitesine odaklan-
maktadır. Daima tercih edilen olmak için, hazır
kombin önerileri ile kitlesinin tarzını belirleme-
yi misyon olarak üstlenen şirketin en büyük ya-
tırımı markaya. Bu sayede bayii yönetiminde
başarının kaçınılmaz olacağına inanan Miss
Poem’in bu sene ki Mottosu ise, Dene ve His-
set!.. Pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda
markayı sürekli geliştirmeye devam edip, sek-
tördeki yenilikler ışığında ve müşteri istekleri-
ne kulak vererek hem yurtiçinde hem de yurt-
dışında gerçekleştirilecek yeni bayilikler ile, se-
viyeli büyümeyi başarmak öncelikli hedefleri
arasında bulunuyor.

Türkiye’nin tek 
butik kahve evi…

Beyin takımı ile büyüme
hedeflerini belirleyen Miss

Poem, bayilik sürecine farklı
bir bakış açısı getiriyor.Misafirlerine günlük streslerini atacakları rahat

bir ortamın yanı sıra doğal ve lezzetli ürünler
sunarak, geleneksel Türk kahvesi ve kültürünü ge-
niş kitlelere yayma misyonunu en iyi şekilde yürü-
ten Gönül Kahvesi’ne bir ödül de Japonya’dan geldi.
Lob’in World tarafından düzenlenen 2015 World
Quality Awards bünyesinde “Türkiye’nin Tek Butik
Kahve Evi ve En İyi Franchise Sistemi” seçilen Gönül
Kahvesi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
man Yardımcı, ödül konuşmasında markanın kurul-
duğu ilk günden bugüne kadar kat ettiği yolda
emin adımlarla yürümesi sayesinde günbegün yeni başarılara kucak açıldığını belir-
terek şubelerde misafirlere sunulan hizmetin en yüksek kalitede olması için çalışma-
ların aralıksız sürdüğünü ve birçok konuda düzenli olarak ilerleme kaydedildiğini dile
getirdi. Yardımcı, sözlerine şu anda 80’e ulaşan şubesi ve 18000 metrekareye yakın
mağaza alanı ile sektörünün öncüleri arasında yer alan markanın, 2016 ve sonraki yıl-
larda özellikle uluslararası boyutta genişleyeceğini açıklayarak devam etti.

2015 World Quality Awards bünyesinde 
“Türkiye’nin Tek Butik Kahve Evi ve En iyi 

Franchise Sistemi” seçildi.

Kişiye özel hamburger;
Custom Burger…

Türkiye’de son yıllarda sıkça tercih edi-
len lezzet olan hamburger ve gurme

burger, artık daha sağlıklı ve lezzetli bir
şekilde tüketiliyor.
Butik hamburgerci ka-
tegorisinde Üskü-
dar’da hizmete giren
Custom Burger’in kısa
sürede müdavimleri
oluştu.  Tamamen kat-
kısız et ve özel yapım
ekmeği ile deneyenle-
rin beğenisi kazanan
Custom Burger, lezzet-
lerini tadan ziyaretçiler

tarafından bayilik talepleri ile karşılaşıyor.
Marka, önümüzdeki süreçlerde franchi-
sing altyapısını da tamamlayarak, marka

vizyonuna uygun olan
yatırımcılar aracılığıyla
bu tadı herkese ulaş-
tırmayı hedefliyor.
İsmini anlamını yansı-
tan Custom Burger,
ürünlerini kişiye özel
hazırlayarak misafirle-
rine hem eşsiz lezzet-
ler sunuyor hem de
keyifli zaman geçirme-
lerini sağlıyor.

Kurallarına 
göre büyüyoruz!

Türkiye’nin uluslararası ofis mobil-
yaları markası Çağın Ofis Mobilya-

ları, her çağın ofisi sloganı ile tüm ofis-
leri yenileme ve modern bir yüze evir-
me misyonu doğrultusunda vizyonel

olarak ilerlemeye devam ediyor. Bu
misyonunu gerçekleştirmek üzere, hız-
lı bir bayiileşme atağı yaparak, tüm
Türkiye’de ve global pazarda yeni iş ve
çözüm ortaklarını arıyor.

İsmini anlamını yansıtan Custom Burger, ürünlerini
kişiye özel hazırlayarak misafirlerine eşsiz lezzetler

sunuyor, keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.
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kadar Finans Desteği sunuyoruz. Alışveriş
Desteği hizmetlerimizde 10 Çözüm Orta-
ğımızla profesyonel çalışmalara devam
ediyoruz. Bunlar, Turkcell Mobil Davet
Hizmeti, Zen Pırlanta, İlk Aile Kahvaltısı,
Dentaydın Diş Hastanesi’nden Beyaz Gü-
lümsemeler, Profesyonel Fotoğraf Ekibiy-
le Dış mekan ve stüdyo Çekimleri, Balayı,
Dans Dersi, Moda evi, Güzellik Merkezi.
Etkinlik sonrasında  Gönül Aile Birliği ve
Aile Danışmanlığı Hizmetleriyle destek
veriyoruz. 

Gönül davet franchise sistemle-
rinden bahseder misiniz?
Gönül Davet Franchise Sistemi Eğitim, Mi-
mari proje, online pazarlama satış, perso-
nel, organizasyon operasyonu, merkezi
reklam, merkezi satın alma, el kitabı, yer
seçimi, finansman sağlar. 
1972 yılından beri evlilik sektöründe hiz-
met veren Gönül Davet standart yaratarak
güçlü konsept,geniş müşteri portföyü ve
sektöründe ki marka bilinirliği ile her ge-
çen gün hızlı bir şekilde daha da büyü-
mektedir. 
Gönül Davet Franchise sistemini dört
farklı modelde alabilirsiniz. Girişimci or-

tak franchise sistemi, Yatırımcı ortak
franchise sistemi, Yönetici ortak franchi-
se sistemi, etkinlik satış ortak franchise
sistemi…

Bayilik sisteminin sektörünüze ve
girişimciye avantajları nelerdir?
Bayilik sistemiyle büyümenin mekanları-
mıza daha hızlı, daha standart kurumsal
bir yapı getirdiğini ve güvenli bir firma ol-
mamızı sağladığını düşünüyoruz.

• Evlilik ve davet sektörüne standart
getiren vizyonuyla her geçen gün
yükselen marka değeri ve bilinirliği-
ne sahip olacaksınız. 

• Ortaklarımıza eğitim, pazarlama ve
satış desteği sağlarız.

• Tüm ortaklarımız genel merkez
sektörün önde gelen firmalarıyla
anlaşmalar yaparak çeşitli kampan-
ya ve promosyonlarla müşteri port-
föyünüzü geliştirmenizi sağlar. 

• İş süreçlerinizde profesyonel yöne-
tim desteği sağlarız.

• Denetçilerimizle kurumsallık ve
standart kalitenin devamlılığını sağ-
larız.

Röportaj

“Evlilik ve davet sektörüne
standart getirdik”

Düğün davet sektöründe
franchise veren örnek
markaların başında 

geliyorsunuz. Bize markanızı 
tanıtabilir misiniz? 
Ülkemizin en yaygın düğün, davet ve balo
salonları firmasıyız. 1972 yılında faaliyet-
lerine başlayan Gönül Davet franchise
modeli ile bugün İstanbul'da 8 ilçede bu-
lunan, 12 şubesi, 16 davet ve balo salonu
mekanlarının yanı sıra etkin organizasyon
departmanı ile 7500 m² kapalı,  1500 m²
açık alanıyla 400.000 kişi/ yıl davetlisini
ağırlayarak binlerce etkinliğe imza atmış-
tır. Yenilikçi uygulamaları ile fark yaratan
Gönül Davet çiftlerimizin en güzel günle-
rini özel hissederek yaşamalarını sağlaya-
rak mekanlarımızı unutulmaz kılar. Özel ve
standart ikram hizmetlerini paket olarak
sunar, sosyal sorumluluk projelerini des-
tekleriz.

Gönül Davet olarak verdiğiniz
hizmetlerden bahseder misiniz?
Sektörde  sizi ayrı kılan 
çalışmalarınız var mı?
Gönül Davet olarak sadece düğün günü
değil düğün öncesi ve sonrasında da çift-
lerimizi yalnız bırakmayız. Tüm çifteleri-
mizin ücretsiz olarak katıldığı mutlu evli-
likliğe giden, Evlilik Öncesi Eğitim Semi-
nerleri düzenliyoruz. Gönül Davet ayrıca-
lığıyla dosya masrafsız 0 faizli 10.000 TL’ye

Ümit YAŞAR / Gönül Davet Kurucusu

Yenilikçi uygulamaları ile fark yaratan firma çiftlerin en
güzel günlerini özel hissederek yaşamalarını sağlıyor.
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İş’te Fırsatlar

Düşük maliyetli kon-
septi, kolay ope-

rasyon sistemi, eksiksiz
eğitim ve sahada ope-
rasyon desteği, Subway
konseptini girişimciler
için cazip kılıyor. Diğer
hazır yemek seçenekle-
rine alternatif olarak

sağlıklı bir
lezzet sunan Sub-

way, kuruluşunun 50. yılında,
dünyanın en büyük hızlı servis restoran
zincirini oluşturdu. Özellikle Amerika, Ka-
nada ve Avustralya’da diğer tüm hızlı ser-
vis restoranlarından daha fazla birimle
faaliyet göstermektedir.
Uluslararası yönetim merkezi ,Milford,
Connecticut'ta olan Subway’in Avrupa
şubeleri Amsterdam'dan, Avustralya ve
Yeni Zelanda şubeleri Brisbane'den, Orta
Doğu ve Afrika şubeleri Beyrut’tan, Asya
şubeleri Singapur'dan ve Latin Ameri-

110 ülkede 44.150’den fazla şubesiyle
dünyanın en geniş restoran zinciri…

Sürekli eğitim ve destek veriyor…

Karamürsel  Sepet  Pilavı, Ko-
caeli Karamürsel'de Bulgur

Fast Food adı altında 3 yıldır hizmet vermekte
olan işletmenin sahibi M.Salih Güç tarafından 2
yıllık çalışma sonucu ortaya çıktı. Özellikle insan-
ların hızlı yaşam tarzları ve zaman darlığı düşü-

nülerek, ek olarak
sağlıksız beslenme
ve obezite tehtidi-
ne karşı da bir ön-
lem olduğuna ina-
nılarak hazırlanıp,
günümüz metropol
yaşantısının gerek-
leri kapsamlı bir şe-
kilde analiz edilerek
belirlendi. Kara-
mürsel Sepet Pilavı

kioskları ya da restoranları Türk damak tadına ve
beslenme kültürüne hitap edecek kriterler dik-
kate alınarak, sağlıklı beslenmeye önem veren-
lerin beklentilerini karşılayabilecek mekanlar ol-
ması hedeflendi.
Tasarımı, markası, içeriği ile fark yaratan Kara-
mürsel Sepet Pilavı, sunduğu kaliteli gıdaları
Türk mutfağının içecekleriyle destekliyor. Marka,
yatırımcısına özel franchising modeli ile kendi
işini kurma fırsatı sunuyor.

ka'daki şubeleri ise
Miami ofisinden yö-
netilmektedir. 2015
başlarında açılan Tür-
kiye ülke ofisi ve
Türkçe franchise eği-
timi verecek Eğitim
Merkezi’nin 2015 yılı
sonunda İstanbul’da
açma hedefi ile bir-
likte Subway, Mar-
mara, Ege, İç Anado-
lu ve Akdeniz Bölge-

leri’nde bulunan 80 şubesine yenilerini
eklemeyi hedeflemektedir. Subway Geli-
şim Genel Müdürü Don Fertman; “Franc-
hise sahiplerinin sahadaki işlerini kolay-
laştırmak için hem merkez, hem bölge,
hem de ülke ofislerimiz aracılığıyla giri-
şimcilerimize devamlı eğitim ve destek
sağlıyoruz” dedi. 
AVM, petrol istasyonları, süpermarketler,
üniversite kampüsleri ve havaalanları gibi
birçok lokasyonda bulunan restoranlarıy-
la Subway, pişirme süreci içermeyen, taze
ve sağlıklı sandviçleri ile diğer yağlı hızlı
yiyecek markalarına alternatif oluyor.

Metropol hayatına 
yeni bir renk…

Büyüyen operasyonu ile dünyaya örnek oluyor…
Global pazarlarda en hızlı büyüyen operasyon olarak ön plana çıkan TAB Gıda, 

önümüzdeki 3 yılda perakende ve üretim yatırımları için 800 milyon dolar yatırım planlıyor.

1995 yılında Türkiye’de gıda sektörün-
de faaliyet göstermeye başlayan TAB

Gıda, bugün 1000’e yaklaşan restoran sa-
yısı ve yakaladığı iş hacmi ile Türkiye’deki
hızlı servis restoran zincirleri sektörünün
lideri konumunda. Bu zincirin en önemli
halkalarını oluşturan Burger King, Sbarro,
Popeyes, Arby’s ve Usta Dönerci markala-
rını sektöründe zirveye taşıyan TAB Gıda,
Türkiye’de yakaladığı hızlı büyüme grafiği
sayesinde Burger King sisteminin dünya-
daki en büyük ve en hızlı büyüyen iş or-
tağı olmayı başardı.

Türkiye’deki uygulamala-
rıyla dünyadaki pek çok Burger King operas-
yonunun kısa süre içerisinde dikkatini çeken

TAB Gıda’nın satış ve operasyon stratejilerinin
çok sayıda ülkede örnek model olarak benim-
sendiğini söyleyen TAB Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Erhan Kurdoğlu: “TAB Gıda olarak sa-

dece Türkiye’de değil tüm dünyada
da adından söz ettiren bir şirket ol-
mayı başardık. 
2015 yılında 250 milyon kişiye hiz-
met verdik. Gelecek 5 yıl içerisinde,
her yıl ortalama 400 restoran açabi-
lecek kapasiteye sahibiz. Restoran-
ların 200-250 adedi Çin’de, 150-200
adedi ise Türkiye’de olacak. Tüm alt
yapımızı buna göre hazırlıyoruz.
Büyümemize yurtiçinde ve yurtdı-
şında hız kesmeden devam edece-
ğiz” dedi.

Türkiye’deki büyüme, Çin’e örnek oldu
Türkiye’de her yıl yüzde 30 büyüyen ve globalde en hızlı büyüyen
ülke olarak ön plana çıkan TAB Gıda, bu başarısının ardından Burger
King’in Çin’deki operasyonunu devraldı. 2012 yılında 65 restoran ile
operasyonuna başladığı Çin pazarında 2016 yılı itibariyle 500 res-
toran sayısına ulaştı.





Profesyonel hayatta etki yaratmanın en
önemli belirleyicisi kuşkusuz kişilik özellik-
lerimizdir. Ancak etki yaratmak ve zihinler-

de iz bırakmak için ilk izlenimin önemli olduğunu
unutmamak gerekir. Giyim tarzımız, seçtiğimiz
renkler ve beden dilimizle birçok mesaj veririz.
Günümüz iş dünyasında şirketler çalışanlarının ki-
şisel giyim kuşamına o kadar önem veriyorlar ki,
birçok şirket çalışanların giyim kodlarını belirliyor.
Çünkü iş hayatında bireyler öncelikle kurumlarını
temsil eder. İş hayatında giyim tarzımızı öncelikle
sektörümüz, yaşımız, pozisyonumuz ve şirketin
kurum kültürü belirlemektedir. Kişisel giyim ve ak-
sesuarlarınızla kurumsal dünyanın uyum içinde
olması profesyonelliğin göstergesidir.

Sözsüz iletişim aracı: Dış görünüş…
California Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma, insanların
kararlarında görme duyusunun ağırlığının %85 olduğunu kanıtla-
mıştır. İlk izlenimler bizlerin başkalarının zihnindeki görüntümüz,
yani imajımızdır. O görüntü başka insanların kafasının içinde sizi
temsil eder. İnsanlar yanınızda değilken, sizin hakkınızdaki karar-

larını, kafalarının içindeki ‘siz’", yani imajınız üzerinden ve-
rirler. Bir başka deyişle imajınız sizin kimliğinizdir. Kendi-
mize gösterdiğimiz özen başkalarından göreceğimiz iti-
barı belirler. İş hayatında etkili ilişkiler kurabilme ve ba-
şarılı olabilmenin temelinde de bu yatmaktadır. İnsan-

lar arası iletişimde sözlü iletişim kadar sözsüz ileti-
şim araçlarının etkisi de çok önemlidir. Yapılan

araştırma sonuçları sözsüz iletişimin
sözlü iletişime göre daha önemli ve
üstün yanlarının olduğunu göster-

miştir. Çoğu zaman farkında ol-
madığımız sözsüz iletişim araç-
ları kişiler arası ilişkilerde son
derece önemlidir.
Özellikle iş hayatındaki dış
görünüş ve giyim tarzı, ba-
şarıyı artırıcı ya da azaltıcı
etkiye sahip önemli bir
sözsüz iletişim aracıdır. İş

hayatında müşteriye bir ürün ya da hiz-
meti satmak için onu mantıken ikna et-

mek gerektiği kadar duygusal olarak et-
kilemek de önemlidir. Müşteri eğer sizden

hoşlanırsa başarılı olma şansınız yükselir.
Müşteriye kendinizi sevdirmenin önemli
bir yolu onunla benzeşmektir. İnsanlar

kendine benzeyenlerle iş yap-
maktan ve beraber olmaktan hoşlanırlar. Bu ben-
zeşmeyi; konuşmanın stili, hızı, ses tonu ile kullanılan jestler ve mi-
mikler, giyilen kıyafet sağlar. Bu hususlarda karşınızdaki kişiyle uyum
sağlayabildiğiniz ölçüde başarılı olursunuz.

Doğru giyinmek büyük bir ‘İŞ’tir…
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Konuk Yazar

California Üniversitesi'nin yapmış olduğu 
bir araştırma, insanların kararlarında 

görme duyusunun ağırlığının %85 
olduğunu kanıtlamıştır.

Nelere dikkat etmeli? 
• Ne giyeceğimizden önce güzel bir gülümsemenin beden di-

limizin en önemli unsuru olduğunu unutmayalım.

• Kendinizi her ne kadar enerji dolu hissetseniz de, dış görü-

nümünüzde kırmızı, turuncu ya da sarı gibi sıcak renklere ha-

kim olarak yer vermeyin. Kullandığınız eşarp ve şalların büyük

desenli olanlarını kullanmamakta fayda var.  İş yaptığımız ki-

şilere bir saygınlık ifadesi olarak koyu renkleri tercih edin.

Ancak açık ve koyu renk tezatları iyi birer kombin olacağın-

dan, gömlek, bluz veya ceketinizi açık renk seçebilirsiniz.

• Vücut hatlarımızı belli eden kıyafetlerden kaçınmalıyız. Maxi

boy kıyafetlerin bu sene daha da gündemde olduğunu düşü-

necek olursak, bunu pantolon ve eteklerimizin üzerine giye-

ceğimiz yelek, tunik, ceket, hırka ve pançolarla sağlayabiliriz.

• İş dünyasında kendini daha fazla gösteren kadınların vaz-

geçilmezi topuklu ayakkabıları dolabımızda ön sıralara ko-

yalım.
• Takı ya da aksesuarlarınızın sadeliğine özen gösterin. Dik-

kat dağıtıcı olmayın.• Kişisel bakım, iş dünyasında işinize de aynı dikkati verip

vermediğinizi simgeler. Doğallığı seviyor olabilirsiniz. Fakat

beraber çalıştığınız insanlara sabah yataktan kalktığınızdaki

yüzünüz fazla doğal gelebilir; kaldı ki, yapacağınız makyajın

başkalarını değil kendinizi mutlu etmek için olduğunu da ha-

tırlamalısınız.

Avantgarde İletişim Bşk. Burçak ILIMAN
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Las Vegas’ta 13.sü düzenlenen Stevie
Awards’a 60 ülkeden birisi olan Türkiye’den

Ofisim.com, “Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözü-
mü” dalında iş dünyasından 250’ye yakın jüri
tarafından büyük ödüle layık görüldü. Genel
Müdür Serdar Turan; “CRM dünyasına yepyeni
bir soluk getiren Ofisim.com’a müşterilerimi-
zin gösterdiği ilgiden memnunuz. Kısa zaman-
da elde ettiğimiz bu başarıyı Euroclouds Tür-
kiye birinciliğinden sonra Stevie Awards ödülü
ile perçinliyor olmamız gurur verici” dedi.
Ofisim.com’u, firmalar internet üzerinden bir-
kaç dakika içinde kullanabiliyor, CRM konu-

sunda uygun maliyet avantajı sağlamasının yanısıra kolayca özelleşti-
rilebilir altyapısı ile emlak, otomotiv, pazarlama, endüstri, danışmanlık,
turizm gibi birçok sektöre hizmet veriyor.

İş’te Fırsatlar

1997 yılında Güntay Pazarlama
Dış Ticaret bünyesinde insanla-

rın düşledikleri gibi bir eve sahip
olmaları için yola çıkan konsept
mobilya, dekoratif aksesuar, mut-
fak ve sofra ürünlerini bir araya ge-
tirerek sadece ihtiyaçlara değil; ha-
yallere de hitap eden Biev markası,
franchise vermeye başlıyor.
2012 yılından itibaren özellikle alış-
veriş merkezlerinde 12 şube sayısı
ile müşterilerine ürünlere dokunup

yaşayabilecekleri, sıcak, samimi ve
benzersiz bir perakende deneyimi su-
nan Biev, franchising sistemi ile daha
çok insanı hayallerine kavuşturmayı
hedefliyor.
Biev, bu hedef doğrultusunda Biev
uzmanlığı ve deneyimini paylaşarak
güvenli, kârlı işletme modelini Türkiye
ve yurt dışında yaygın hale getirip ya-
tırımcıların da düşledikleri gibi bir işe
sahip olmalarını sağlıyor.

Benzersiz perakendecilik anlayışını 
yatırımcılar ile buluşturuyor

Geçtiğimiz ay Ankara Söğütözü’nde Tepe Prime ve Next Le-
vel’da iki yeni lokasyon daha açarak 4 ilde 16 lokasyona ula-

şan eOfis, hizmetlerini hızla Türkiye genelinde yaygınlaştırıyor.
eOfis 2009 yılından bu yana
Hazır ofis sektöründe hiz-
met vermenin deneyimine,
donanım ve altyapı için
yaptığı yatırımlarını da ekle-
yerek franchise sektöründe-
ki yatırımcılar için tercih edi-
len bir marka oldu. Özellikle
Avrupa’da yoğun kullanımı
olan (hızla gelişen) Hazır

Ofis ve Coworking sektörü, girişimciler için çok karlı bir başlan-
gıç. Çağı yakalayan ve tüm girişimciler için fırsatlar yaratan bu
çalışma sistemleri, yatırım maliyeti olmaması ve esnek koşullar
önermesi açısından Türkiye’de de çok tercih ediliyor. 2016 itibarı
ile 1000’in üzerinde müşterisine hizmet veren eOfis, gelen yur-
tiçi ve yurtdışı franchise tekliflerini değerlendiriyor.

İş kadını Gamze Karslıgil, 2004 yılında geldiği Mayorka adasında
küçük bir atölye açarak Sherpa’yı kurdu. Daha sonra fuarlara ka-

tılarak hazır ürün alım satımı yapan Karslıgil, 2004 yılından itibaren
birçok ülkeye, kendi tasarımları olan takı ve doğal taşları ihraç et-

meye başladı. Ardından, dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen taleple-
rin artmasıyla markalaşmaya gide-
rek, 2014 yılında “SHERPA” (Secrets
of Mallorca)  markasıyla ürünlerini
Türkiye ve yurt dışında birçok ülke-
ye satmaya başladı.
İncileriyle ünlü Mayorka Adasında
yer alan atölyede doğal taşlar,
Sherpa kalitesiyle özel olarak işle-

nerek dünyaya satılıyor.  Ayrıca; kadın-
ların zevklerine göre özel siparişler de
tasarlanıyor.
Türkiye ve yurt dışında tanınmayı he-
defleyen Sherpa, eşsiz takılarını tüm
kadınlarla buluşturacak. Şirket; Türkiye,
İngiltere, İsviçre, İtalya, Almanya ve
Amerika’da mağazalar zinciri açmayı
hedefliyor. 
Sherpa ürünleri, başta İspanya ve Ma-
yorka Adaları olmak üzere, Amerika,
Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Bar-
bados ve birçok İskandinav ülkesine
gönderiliyor.

Eşsiz takılarını tüm kadınlarla buluşturacak…

Sherpa markası adı altında; kolye, bilezik, yüzük, kol düğmesi ve doğal
taşlar başta olmak üzere her türlü özel tasarım ürünleri yer alıyor.

ABD’de Stevie Awards
ödülünü aldı

CRM uygulamasında, iş dünyasının Oscar’ı
niteliğindeki en prestijli ödülün sahibi oldu. 

Yeni ofis trendini 
yakalayan marka;





23 yıllık eğitim anlayışı ile
2016’da ortaokul, lise, kolej, 

etüt merkezleri ve özel eğitim
kursları için franchise verecek.

Kurumsallaşma sürecinde Ankara Sıhhiye –
Strazburg caddesindeki altı derslikten oluşan

ilk şubesiyle 1993 yılında eğitim vermeye başlayan
Açı Eğitim Kurumları, şu an 70’e yakın ilde 100’ün

üzerinde şubesiyle binlerce öğrenciyi sınavlara ha-
zırlıyor. 2016 yılında tüm şehirlere yayılmak isteyen
Açı Eğitim Kurumları sektörün içinden geçtiği zor
şartlar göz önüne alınarak eğitim girişimcilerini des-
tekleyici franchising avantajları sunuyor. Bu doğrul-
tuda Açı, potansiyel iş ortaklarından Franchise giriş
bedeli almayacak, açılacak kurumun il, ilçe, okul ve
kurs merkezi özelliklerini göz önünde bulundurarak
sadece teminat senetleri ve reklam katkı payı talep
edecek.
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Haberler

Pastayı herkes yapar,              lezzetli pasta yapar!

Balkan lezzetlerini ülkemizle bu-
luşturan Somunarası, açmış ol-

duğu şubelerle uğrak bir mekan ha-
line geldi. Yüzyıllar boyunca nesilden
nesile aktarılan orijinal tariflere sadık
kalınarak hazırlanan menüsünü, sı-
cak bir atmosferde, geçmişin
tadını günümüzün konforu
ve keyfi ile sunmaya başladı.
Somunarası, her gün taptaze
somun ekmeği ile sunulan
ürünleri ile  kısa sürede lez-
zet tutkunların vazgeçilmezi
oldu.
Somunarası, eşsiz balkan
köftesi çeşitlerinden, özel
soslar ile hazırlanmış tavuk
çeşitlerine, yöresel dokunuş-
larla hazırlanmış yan ürün-
lerden, nadir bulunan tatlıla-

rına kadar bir çok ürünü hayatımıza
sokmayı başardı.
2014 yılı haziran ayında İzmir Karşı-
yaka'da ilk şubesini açan Somun-
arası, yoğun talepler sonrasında İz-
mir Bornova, sonrasında Antalya,
Afyon, İstanbul Bakırköy ile şubeleş-
meye devam etti, bu ay içerisinde
İstanbul Ümraniye ve Yozgat şube-
lerin anlaşmalarının tamamlanma-
sıyla şantiye hazırlıklarına başlamış
bulunuyor. 
Cadde mağazaları ve AVM konsept-
leriyle büyüme planları yapan So-
munarası, Türkiye’de bayilikler vere-
cek ve tüm Türkiye’yi gerçek Balkan
lezzetleri ile buluşturacak. 

Ürettiği pasta ve cheesecakeler
ile lezzet tutkunlarının vazge-

çilmezlerinden olan Kek’s Bakery
2016 yılına büyüme kararı ile girdi.
Pek çok noktada Horeca’nın tercihi
olan Kek’s Bakery 3.800 m2’ye ula-
şan üretim tesisi ve yurtdışı satışı ile
birlikte Türkiye’de de 26 ildeki bayisi
ile yaklaşık 40 ile varan dağıtım ya-
pılanmasıyla daha çok noktaya ula-
şabilmeyi hedefliyor.
Kek’s Bakery, 15 yıl önce lezzet tut-
kusu ve pasta aşkı ile kurulmuş, lez-
zet tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim.  Pasta yapımının cid-
diyet isteyen bir iş olduğunu kabul eden Kek’s Bakery kuruldu-

ğundan bu yana büyük aşamalar
kaydederek, değerlerinden de hiçbir
zaman ödün vermemektedir.
Yönetici ortaklarından Pınar Mutlu-

gil Kek’s Bakery’nin lezzet sırrını şöyle
açıklıyor; “Bir pastanın içine koyula-
cak malzemeler bellidir ve bu malze-
melerle herkes pasta yapabilir. Biz
Kek’s Bakery’de sadece pasta üretmi-
yoruz, kaliteli malzemeler kullanarak
lezzet üretiyoruz. Kek’s Bakery’nin
lezzet sırrı işte tam da bu noktada
başlıyor. Kaliteli, taze ve doğal mal-

zemeler usta ellerde gerçek bir lezzet şölenine dönüşüyor böy-
lece ortaya enfes lezzetler çıkıyor.”

Tüm Türkiye eşsiz Balkan lezzetleriyle
Somunarası’nda buluşacak...

Balkanlardan esip gelen
bir Balkan köftecisi…

Franchise da
“Açı” farkı…





Gayrimenkul Dünyası
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ERA, Avrupa’da yüzde 90 tutundurma oranıyla li-
derliği kimseye bırakmıyor. 2 milyar dolar port-

föy hacmine sahip olan ABD’li Reology Grubu bün-
yesindeki ERA, bu oranla kendine farklı bir vizyon
çizdi. Ofis sayısı 33 olan ERA Türkiye’nin 2016 sonu
hedefi 60 ofise ulaşmak. ERA Türkiye bu doğrultuda
‘Microsoft’ ve ‘Findeks’le devrim niteliğinde anlaş-
malara imza attı. Kredi notları, risk raporu ve çek ra-
poru gibi önemli ürünlere sahip olan Findeks’in
sağladığı avantajlardan en büyüğü, alıcı ve kiracının
bundan önce tüm borçlarını düzenli ödeyip öde-

mediği bilgisini, onayı olduğu takdirde karşı ta-
rafla paylaşıyor olması. 
Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci
adaylarına gerçekleştirdiği 3 ayrı seminerde,
girişimci adaylarının neden bu sektörde ya-
tırım yapmaları gerektiği anlatıldı. Eğitime
önem veren ERA, gayrimenkul sektöründe
kaliteli ve profesyonel kadroların yetiştiril-
mesi amacıyla Emlak, Reklam ve Araştırma
Kursu’nun üç farklı MEB onaylı sertifika prog-
ramı üzerinde eğitim veriyor.

Yepyeni franchise
fırsatları sunuyor 

Küçük sermayelerle büyük işletmeler kurma fırsatı…

Franchise alanında az sermayeyle yüksek karlılık iste-
yenlerin tercihi olan gayrimenkul sektöründe Cold-

well Banker, uyguladığı benzersiz sistemle öne çıkıyor.
Franchising sisteminin, hedefine sürekli büyümeyi

koyan her markanın en önemli aracı olduğunu
vurgulayan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başka-
nı Dr. Gökhan Taş, Türkiye’de son 20 yılda ku-

rumsallaşmaya giden gayrimenkul sektörü-
nün, bunu franchising sistemi ile gerçekleştir-
diğini vurguladı. Girişimcilere bu alanda son-

suz destek verdiğinin altını çizen Dr. Gök-
han Taş, “Girişimcilerin küçük sermayelerle
büyük işletmeler kurmalarını sağlıyoruz.

Özellikle hangi semtte franchising açmak istiyorlarsa, o
semtin gayrimenkul açısından analizini içeren raporlar ve-
riyoruz ve onları her türlü eğitimden geçiriyoruz. ‘’Biz, ‘bu-
nu böyle yap’ değil, ‘gel birlikte yapalım’ diyoruz.  Burada
aradığımız insanlar hayatı savunmada değil, cephede ve
savaşta gören insanlar’’ diyor.

Bu yıl da Bayim Fuarı’nın ana sponsoru…
Coldwell Banker, Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve
tek fuarı olan Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın 3.
kez ana sponsoru oldu. Büyümek isteyen, yeni iş ortakları
arayan markaları biraraya getiren fuar, bayilik vermek is-
teyen uluslararası markaların da öncelikli tercihi oluyor.

Bu yıl 60 ofise ulaşmayı hedefliyor…

Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı eğitim verme

yetkisine sahip kuruluş olma özel-
liği taşıyan Altın Emlak 2016 yılın-
da bayii sayısını 150’ye çıkartmayı
hedefliyor. Bursa, Ankara, Şanlıur-
fa, Samsun ve Denizli’yi öncelikli
hedef şehirleri arasında yer alıyor.
Türk Standartları Enstitüsü’nden
onaylı ilk ve tek firma olan Altın
Emlak, markalı bir zincirin güven-
cesiyle iş kurmak isteyen binlerce
girişimciye, hedeflerine ulaşabil-
me imkanı sağlıyor.
Altın Emlak Genel Müdürü Hakan
Erilkun; “Türkiye’deki tüm bayileri
yalnızca portföy alışverişi amacıy-
la değil eğitim amacıyla da peri-
yodik olarak bir araya getiriyor, pi-
yasa hakimiyetinin yanı sıra mes-
leki bilgi anlamında da sürekli eği-
timler veriyoruz. Altın Emlak Aile-
si’ne katılan bayilere, mesleğin

uygulamalı yönünü birebir öğret-
mek amacıyla ayrı Uygulamaya
Yönelik Temel Eğitimler de veriyo-
ruz. Franchising, işletme sahibinin
mali açıdan bağımsızlığı demek-
tir. Bu nedenle Altın Emlak, kar-

dan pay, reklama katkı payı gibi
farklı isimler adı altında temsilci-
liklerine ek mali zorunluluklar ge-
tirmiyor. Yaptıkları yatırımı da ilk 6
ayda amorte ediyor” dedi.

ERA, Türkiye’deki yapılanmasını büyüyerek sürdürüyor.









Franchising sözleşmeleri  uzun sürmesi
amaçlanan, belli standartların sağlan-
ması ve korunmasına ilişkin katı disip-

linlerin,  periyodik ödemelerin, rekabet ya-
saklarının  oluşturduğu bir ticari ilişkiyi dü-
zenlemektedir. Merkezin aldığı ticari ve stra-
tejik yeni kararları uygulatma gücüne sahip
olmayan bir sözleşme operasyonu hantallaş-
tıracak ve gelişmesine mani olacaktır.
Franchising ilişkisi boyunca ve
sonrasında gerçekleşebilecek tüm
olasılıklar hakkında hızlı ve geçer-
li çözümler barındırmayan söz-
leşmeler ciddi zararlara meydan
verebilir. Tek bir bayi hakkın-
da kaybedilen bir dava diğer-
lerine de emsal teşkil edeceğinden

tüm operasyonun telafisi mümkün olmayan
kayıplar yaşamasına sebep olabilecektir. Ön
görüşmeler de anlaşmaya varılması halinde,
franchise alan  tarafın yerine getireceği, ma-
ğazayı mimari projesine uygun olarak hazır
hale getirme,  ruhsat ve izinleri alma vs. gibi
gereklilikleri  tam zamanında ve belirlenen
şekilde yapmasını sağlamak adına yaptırım-

lar içeren bir ön protokol düzenlenmesi sü-
recin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı

olacaktır.
Franchise veren taraf sözleşme de

kendi yükümlülüklerinin ve vaa-
dettiklerinin sınırlarını net bir

biçimde çizmelidir. Aksi halde
hesabında olmayan taleple-

rin muhatabı olabilir.

Franchising
sözleşmelerinin önemi

62
Nisan 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Konuk Yazar

Av. Gökhan Bilgin

ActivBabyStore 2005’den bu yana an-
ne-bebek-çocuk kategorisinde 8000

çeşit ürün ve 350’den fazla marka ile hiz-
met vermektedir. Bu ürünlerin içerisinde
Ferrari Bebek Ürünleri, Disney Bebek Ürün-

leri, Fisher Price, Nania gibi Avrupa’dan it-
hal edilen ve Türkiye’de sadece bayilerimi-
zin satışa sunabildiği ürünlerin yanında
Comfymax, Family-Primo, SemaBaby gibi
üreticisi olduğumuz markalar da bulun-
maktadır. ActivBabyStore bayilik vermeye
başladığı 2014 yılından bu yana Türkiye
genelinde 13 ilde toplam 18 adet mağaza-
ya sahiptir. 2016 yılındaki misyonu ise 30
mağazaya ulaşmaktır.

Bu yıl hedef 
30 mağaza

Franchising sistemini benimseyen
her firma franchising sözleşme-
sinin önemini idrak etmeli ve
gereğini yapmalıdır.
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Profesyonel kahve sektörünü
oluşturan Horeca grubundaki

tecrübesi ve referanslarıyla Best
Coffee Shop konseptini geliştiren
Best İthalat, 2010 yılından itibaren
her yıl ikiye katlanarak gerçekleştir-
diği büyüme grafiğini, 2016’da da
sürdürmeyi planlıyor. Geçen yıl Ca-
fe Valente ürün grubunda yüzde
20, Best Coffee Shop zincirine bağlı
19 yeni kafe açarak yüzde 20’ye ya-
kın büyüyen marka, mevcutta 60

olan franchise sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. 2016 için kendine
toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde altyapı yatırım hedefi koyan şirket,
böylece Best Coffee Shop için 40 yeni franchiser’a yatırım fırsatı tanı-
maya hazırlanıyor. 
Best İthalat CEO’su Sertaç Akyüzol, 5 yıllık dönemde kahve sektörünün
ev, ofis ve Horeca tüketim gruplarında tüm ürünlerde artış gösterece-
ğini, özellikle kafe zincirleri aracılığıyla kahvenin çeşitlerinin ve tüke-
timinin artacağını öngördülerini söylüyor. Akyüzol, özellikle espresso
gibi İtalyan stili kahvelerde Türkiye’de öncü ve pazar koşullarını belir-
leyici rol üstlenmeye hazırlandıklarını da altını çiziyor.

40 yeni franchiser arıyor…
Lavazza asırlık bilgi ve tecrübesi 

ile 2016 yılı sonuna kadar 
40 yeni yatırımcıya iş kapısı açacak.
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Büyük ölçekli bir yatırımla
marka yolculuğuna başla-

yan Kahve Sarayı, ticari faaliyetlerine fiilen
başlamadan önce özenli ve planlı bir etüd
ve ticari analiz safhasını tamamladı ve İstan-
bul Avcılar’da ilk şubesini açtı. Daha sonra
Rize, Marmarapark AVM’de, ViaPort Venezia
AVM’de, AtlasPark AVM’de, R. Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nde, Sivas’da  ve Ankara Atlantis
AVM’de  Kahve Sarayı şubeleri ticari faaliyet-
lerine başladı. 
Kahve Sarayı’nın temel hedefi, geleneksel
kültürümüzün bu asırlık tadını ye ni değerler

katarak zenginleştirip yaşatmak, vazgeçe-
mediğimiz kahve keyfini, günümüz modern
ikram tarzlarının eşliğinde markaya özgü bir

Hedefimiz dünya markası olmak…

Dünyanın en yumuşak ve konforlu ayakkabısı Joya, Türkiye’deki satış 
ağını franchise ile genişletmek için yatırımcılara cazip şartlar sunuyor.

Joya franchise ile büyüyecek

Sektöre hızlı 
bir giriş yaptı

İstanbul Beyoğlu’nda başladığı lezzet macerasında fabrikasyon döner
üretimine geçen ilk marka olan Bereket Döner, bugün 100’e yakın res-

toranıyla hizmet veriyor ve bayi kanalıyla lezzetlerini 68 ilde 72 milyon
nüfusa ulaştı-
rıyor. Bereket
Döner Genel
Müdürü Nezif
Emek, 28 yıldır
lider olmaktan
gurur duyduk-
larını belirtti.
Rekabet ko-
şullarını belir-
leyen firmalardan biri olduklarını belirten Nezif Emek konuşmasına; mini
restoran Bereket Durağı konseptlerinden, üretim ve ihracat politikala-
rından bahsederek devam etti. 4 fabrika satış mağazası ve 31 yeni res-
toran açtıklarını belirten Emek; “2016 yılında restoran sayımızı 150’ye,
günlük üretimimizi 50 tona çıkartacağız. 2019 yılı sonuna kadar da 300
restoran ve 100 ton üretim hedeflerimiz var” dedi.

hedefini büyütüyor

Çiğköfte sektöründe yeni bir aktör yerini aldı. Kuruluş ça-
lışmalarını 2015 sonlarında tamamlayan Çiğköfte Evi, il-

ginç mağaza konsepti ve iddialı ürünleriyle sektöre farklılık
getirecek. 2016 ilk çeyreği için
belirledikleri hedeflerine ula-
şan marka, yıl sonuna kadar
Türkiye genelinde hızlı bir bü-
yüme öngörüyor. 
Şirketin Pazarlama Direktörü
Bekir Altunok, tüketiciye en iyi
şekilde hizmet etmek amacıyla
bu sektörde var olmaya karar
verdiklerini belirterek, bu yol-
culukta çiğköftenin en doğal,

en sağlıklı ve en lezzetli halini tüketicilerle buluşturabilmek
için uzun ve keyifli bir arge çalışması gerçekleştirdiklerini ifade
ediyor. Altunok ayrıca, çiğköftenin ilk hikayesinden bugüne
kadar izlediği yolu, geleneksel lezzetler içerisindeki önemini,
sektörde ortaya konan ürün ve hizmetleri tek tek analiz ettik-
lerini ve bütün bu çalışmalarla, çiğköfte sektöründe yapılacak
daha çok fazla şeyin olduğunu gördüklerini dile getiriyor.

4.’sü gerçekleşen “Bereketli Buluşmalar” 
toplantısında bayilere yeni hedefler anlattı.

sunumla herkese ulaştırarak bir dünya mar-
kası olmak… Kahve Sarayı, İlk etapta İstan-
bul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bü-
yük şehirlerine odaklanan pazarlama ham-
leleriyle, en seçkin alışveriş merkezlerinde
kendi tarzını ulaştıracak.
Gelişim stratejisini  ‘doğru adımlarla kısa sü-
rede büyümek' olarak belirleyen Kahve Sa-
rayı; satış grafiğini daha yukarılara çekmek
için kendi markasını taşıyan ambalajlı ürün-
lerin satışına da başlıyor. 
Türk kahvesi ve diğer geleneksel kahve tür-
lerinin yanında, filtre kahveler, aromalı kahve
çeşitleri ile birlikte çikolata ve şekerlemelerle
farklı drajelerin yer aldığı zengin bir ürün
portföyüyle satışta olacak.

Kısa bir süre için franchise bedeli alınmayacak
olan sistemde, 35 veya 50 m2 büyüklükteki

bir mağaza yeterli olmaktadır. Yatırımcı teşviki
için geliştirilen franchise sistemiyle cazip avan-
tajlar sunduklarını belirten Joya Türkiye Genel
Müdürü Savaş Güzel, Joya ayakkabıların daha ge-
niş kitlelere ulaşması gerektiğine vurgu yaparak
şunları söyledi; “Bozkır Grup olarak dünyanın en
yumuşak ve konforlu ayakkabısını Türkiye’ye ge-
tirdik. Fizibilite çalışmalarımız sonrasında marka-
ya gösterilen yoğun ilgi ile franchise sistemi üze-
rinde de çalışmalarımızı sonuçlandırdık.” Mağaza

açılış bedelini geri ödeyecekleri bir sistem geliş-
tiren Güzel, yatırımcılar için de büyük bir teşvik
sağlamayı hedeflediklerini belirterek ‘Yatırımcıla-
ra ve girişimcilere oldukça cazip bir franchise sis-
temi sunuyoruz. İş yeri için harcanan masrafı aylık
ödemelerle geri ödeyeceğimiz bu sistemde, şube
açılış bedeli almıyoruz. Ayrıca broşür, promosyon
ve reklam katkı payı için 1000 TL tutarındaki be-
deli de ilk yıl karşılıyoruz. Joya Türkiye’ye giriş
yapmasıyla gördüğü yoğun ilgi doğrultusunda
geliştirdiğimiz avantajlı franchise sistemimizle
daha çok kişiye ulaşmayı istiyoruz” dedi.





Kurdele

66
Nisan 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Global Restoran
Yatırımları Ge-

nel Müdürü Bahar Özürün
2016 yılında İstanbul, İzmir, Baş-

kent Ankara, Eskişehir ve Antalya’da ye-
ni şubeler açacaklarını belirtti. 
İkiSatır’ın İstanbul’un bütün marka cad-
delerinde açılacağını belirten Özürün,
“Restoran başına 1 milyon TL’lik yatı-
rımla İkiSatır konseptini yaşama geçir-

Gaziantep merkezli baklava üreticisi Fıstıkzade, Bursalı lezzet tutkun-
ları için şekersiz, aspartamsız stevialı baklava ile tanışma fırsatını

sundu. Fıstıkzade Baklava Genel Koord. Vedat Diri, “Bize gelen özellikle
diyet hastalarının 'Neden biz baklava yiyemiyoruz?' serzenişlerine isti-
naden yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız verdik. G. Amerika kıtasın-
da yetişen Stevia bitki-
sini Türkiye'ye getirdik.
Kan şekerini düzenleyi-
ci ve şeker hastalarının
tercih ettiği bir doğal
tatlandırıcı olan bu bit-
kisel maddeyi orijinal
Gaziantep baklavasına
adapte etmeye çalıştık”
diye konuştu.
Vedat Diri; “Biz hikayemize katkı sağlayacak, heyecanımızı paylaşacak,
kendi işini kurmak için fırsat arayan, perakende gıda ve hizmet sektö-
ründe piyasa deneyimine sahip girişimciler arıyoruz. Doğru işletmeci,
doğru lokasyon ve doğru yatırım perspektifinden bakarak karar veriyor,
bu kriterlere uyan yatırımcılarımızı Fıstıkzade ailesinin bir parçası yapı-
yoruz. Hedefimiz 2016 yılı sonuna kadar kriterlerimize uygun 20 mağa-
zaya ulaşmak” dedi.

7. mağazasını Bursalı
lezzet tutkunları için açtı

Bebek giyimde Türkiye’nin akla gelen ilk markası İdilbaby
Mamino, büyüme stratejisi çerçevesinde mağaza sayısını

artırmaya devam ediyor. Bugüne kadar yurtiçinde 19 mağaza
ile hizmet veren İdilbaby Mamino, 20. mağazasını Esas Holding
tarafından Kocaeli’de hayata geçirilen ‘41 Burda Alışveriş Mer-
kezi’nde açtı. 
Yerli ve yabancı pek çok önemli markanın yer aldığı ‘41 Burda
AVM’de yer alan 204 metrekarelik mağazada Mamino’nun an-
ne ve bebeklerin tüm ihtiyaçlarını en ince detaylara kadar kar-
şılayacak ürün yelpazesini bulabilmek mümkün…

Ballı kavrulmuş çerez “Nuts4Nuts” Türkiye'de!..

Fransızların cevizli şekerlemelerinden ilham
alınarak ilk olarak Arjantin’de ‘’Mani Garri-

panada’’ olarak bilinen yer fıstığının bakır tava-
larda kavrulması ile ortaya çıkan ballı kavrul-
muş çerezler dünyanın en popüler sokak lez-
zetleri arasında yer alıyor. 
Kıtır kıtır tatlı karışım Nuts4Nuts markasının
yolculuğu ise 1989'da New York sokaklarında
sadece bir el arabası ile başlıyor. Nuts4Nuts
ballı kavrulmuş çerez, yaklaşık 30 yıldır başta
ABD olmak üzere, Şili ve İspanya'da caddelerde

ve alışveriş merkezlerinde kurulu 250 noktada
hizmet veriyor. Mart ayı itibariyle artık Türki-
ye'de de alışveriş merkezleri ve sokaklarda boy
göstermeye hazırlanan firmanın ilk şubesi Gü-
neşli Park AVM'de açıldı. 
Türk gıda kodeksine uygunluk gösteren ürün-
leri kimyasal katkı maddesi ve yağ içermiyor. 2
metrekarelik pratik stantlarda hizmet verecek
olan Nuts4Nuts, önümüzdeki dönemde Türki-
ye'de Kura Dış Tic. A.Ş.’nin kendi şube  vereceği
franchise’larla büyüyecek. 

Mamino ’41 Burda 
AVM’de 20. mağazayı açtı

İlk şubesini Güneşli Park AVM’de açan, dünyanın en popüler
sokak lezzetleri arasında gösterilen NUTS4NUTS franchiselarla
büyümeye devam edecek.

Amacımız geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak…
dik. Amacımız Türk damak tadına mü-
sait ızgara seçenekleri, fiyat politikası
ve farklılaşmış konseptteki restoranla-
rıyla geniş bir tüketici kitlesine erişmek”
dedi.
‘İyi et herkesin hakkı’ görüşüyle kaliteli
lezzetin yanı sıra keyifli bir mekan al-
ternatifi de sunan İkiSatır artık Beylik-
düzü’nde yaşayanlar için de ilk tercih
olacak.
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