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Haberler

25yıllık turizmci ve Türsab'da
daha önce Gastronomi Ko-

mitesinin de kurucusu olan Gürkan
Boztepe, markalaşmak ve sektörde farklılaş-
mak isteyen markalara, Marka Doktorluğu adı
altında danışmanlık hizmeti veriyor.
Müşterilerine web tasa-
rımı, logo, sosyal med-
ya, marka stratejileri gi-
bi tüm markalaşma ko-
nularında hizmet sağlı-
yor. Günümüzde başarı
yakalayabilmenin "ra-
kiplerinden farklılaş-
ma" ile sağlanabilece-
ğini savunan Boztepe, bu yüzden markanın
profesyonel bir bakış açısıyla denetlenmesinin
gerekliliğini vurguluyor. TASAM, Sosyetik Köfte
Ekmek, Derma Clean Güzellik ve Estetik Mer-
kezi ve Gastronomi Turizmi Derneği gibi mar-
kalarla çalışan Boztepe, kendilerini Marka Dok-
toru'na emanet eden müşterilerine getirdiği
‘Özgün Marka Stratejileri ile fark yaratıyor.

Gonca Kolonyaları ile
1950 yılında başladı-

ğı ticari hayatını Türki-
ye'de 128 mağaza, 24 ül-
kede de 160 satış noktası
ile sürdüren Bargello'nun
Gen. Md. Taha Can, İz-
mir'de düzenlediği basın
toplantısında hedefleri-
nin Türkiye'den de global
bir parfüm markası çıkarmak olduğunu belirtti.
Taha Can, bu yıl %60 büyüme hedefi ve mevcut
franchise modelleriyle İstanbul, İzmir, Antalya,
Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Adana, Sakarya,
Konya gibi üretim ve tüketimin yoğun olduğu
illerde 67 yeni mağaza açılacağını söyledi. Can

ayrıca, “Bargello Mağaza-
sı açabilmek için 55-65
bin TL aralığında yatırım
öngörümüz var. Bayilerin
satış performanslarına
hatta lokasyon ve satış
ekibinin performansına
göre yatırım maliyetleri 6
ay içerisinde geri döne-
biliyor. Bu nedenle Bar-

gello bayiliği, az bir yatırım ile çabuk ve karlı bir
yatırım. Yurtdışı operasyonları da Türkiye'den
daha hızlı ilerliyor. Yurtdışındaki tüketiciler Bar-
gello'nun çevre, doğa ve hayvan haklarına olan
duyarlılığının da farkında. AB Kozmetik Yönet-
meliği'ne uygun üretim yapıyoruz” dedi.

Kazanmaya
ne dersiniz?

K.K.T.C.’de 3. şubesiyle Girne’de…

Uluslararası franchise markalarını başarıyla
ülkemize taşıyan Kaner Şirketler Grubu,

2013 yılında Kuzey Kıbrıs'a
kazandırdığı Domino's Piz-
za'nın üçüncü mağazasını
Girne'de açtı. Hizmet kalite-
sini adanın farklı noktalarına
ulaştırmaya devam eden
"Dünyanın En Büyük Evlere Servis Pizza Zinciri"
Domino's Pizza, Girneli pizza severleri eşsiz lez-

Katar’da…

Divan Pastanesi, Katar'da ilk franchise pas-
tanesini başkenti Doha'da hizmete açtı.

Divan Pastanesi, el yapımı gurme ürünleri;
prestij, keyif ve kaliteyi bir arada sunan üstün
hizmetiyle Katarlı lezzet severleri ağırlıyor. Bu-
gün İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de ka-
litesiyle konuklarının lezzet taleplerine cevap
veren Divan Pastaneleri, 2006 yılından bu yana
ABD, Dubai, Fransa, Rusya ve İngiltere'nin
önemli alışveriş merkezleri, otelleri ve restoran-
larında da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yurt dışında büyük ilgi ile takip edilen Divan
Pastaneleri, Doha Lagoona Mail içerisindeki
konsept. pastanesi ile, Katarlı misafirlerini lez-
zetleriyle buluşturuyor.

zetlerle tanıştırmak üzere hazırlıklarını tamam-
ladı. Domino's Pizza’nın Neo Park Alışveriş Mer-

kezi'nde hizmete açılan Gir-
ne Mağazası, Girne'deki da-
ğıtım alanı içerisinde paket
servisi ile de hizmet vere-
cek. Kaner Şirketler Gru-
bu'ndan yapılan açıklama-

da, Girne'deki pizza severlere daha yakın olmak-
tan büyük mutluluk duydukları belirtildi.

Türkiye'nin parfüm markası Bargello, uluslararası standartta 
üretime geçmeyi, mağaza sayısını da artırmayı hedefliyor

Parfüm global marka olma yolunda…

‘Marka Doktoru’ atakta

Cezveden, profosyonel
bir kafede olması ge-

reken her şeyi 10 m2 ’ye sığdıran fal
fincanı şeklindeki kiosku ile Türk kah-
vesinin aromalı çeşitleri ve tatlı, pasta

ve çikolataları tüketiciye sunar. Cez-
veden kioskunun lokasyonu, yapılan
fizibilite sonucu olumlu ise aileye ye-
ni bir üye kazandırılmış oluyor. Mar-
ka bu süreçte girişimcinin tüm ihti-
yaçlarına hizmet veriyor.

Gerçek İtalyan 
lezzeti…

Makul fiyata maksimum lezzet
sloganıyla 10 yıl önce yola çı-

kan Pizza Raffaele, Ataköy ve Bah-
çeşehir şubelerinin ardından şimdi
de 4. Levent’te açtığı yeni restora-
nında gurme pizzalarını pizza se-
verlerin beğenisine sunuyor.

Pizza Raffaele’de pizzalar, ünlü İtal-
yan restoran şefleri tarafından ha-
zırlanır, hamurları özel sos ve en ka-
liteli malzemeler ile donatılarak ‘taş
fırında’ pişirilir. Menüsünde 30 çeşit
pizza lezzetine yer veren marka, ay-
nı zamanda salata, hamburger ve
makarna severleri de unutmuyor. 
Özel hazırlanan, Pizza Raffaele ha-
muru üzerine isteyenler tercih ettik-
leri malzemeleri ekleyerek kendile-
rine özel pizzalarını da oluşturabili-
yor. Gerçek İtalyan lezzeti franchi-
sing ile büyüyecek.
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Franchisee için çağdaş ve vizyoner bir iş ortağı;
Bugüne kadar 4 şehirde açtığı 10 restoranı ile lezzet ve hizmet kalitesi anlamındaki 
farkını ortaya koyan Döner Stop, yıl sonuna kadar 12 yeni şube açmayı hedefliyor.

Döner Stop 2014 yılında yola çıktığında, viz-
yonunu geleneksel lezzetimiz döneri tüm

dünyaya Döner Stop kalitesi ile tanıtmak olarak
belirlemişti. Döneri farklı soslarla zenginleştiren
marka, sektörde hijyen ve kalite standartları an-
lamında attığı adımlarla da adından sıkça söz et-
tiriyor. Bugün İstanbul, Çanakkale, Bolu ve İz-

mit’teki toplam 10 şubesi ile hizmet veriyor. Döner Stop, el sıkışa-
cağı franchisee’leri ile de restoran ağını giderek güçlendirecek.
Marka, yeni girişimcilerle gücünü birleştirip kafanı çevirdiğin her
yerde olma yolunda daha da hızla ilerleyecek. Döner Stop’un yıl-

sonu planları içerisinde, 6’sı franchise ve 6’sı kendilerine ait olmak
üzere toplam 12 yeni şube açmak var.

“En adaletli koşullarda el sıkışıyoruz”
Döner Stop Kurucusu Can Köseoğlu, “İş dünyasına çağdaş bir bakış
açısıyla yaklaşıyoruz. Var olan konseptlere yeni bir soluk getiriyo-
ruz. Ürünlerimiz ve kalitemizle sektörde fark yaratıyoruz. Franchi-
see’lerimiz ilerleyen dönemlerde uluslararası başarımızın bir par-
çası haline gelecekler ve yarattığımız katma değeri paylaşacaklar.
Bu yolda en adaletli koşullarla, her iki taraf için de sırf kazanç değil,
keyif de sağlayacak şekilde el sıkışıyoruz.”

27 ülke içinde birinciliği aldı

2015  aralık ayı itibarı ile
Türkiye de 17 şubeye

ulaştı. Doğru ve emin
adımlarla büyüme prensibi ve
tüm alt yapı çalışmalarını sağ-
lıklı oluşturabilme adına  ilk
yatırımlarını kendi bünyesin-
de  gerçekleştiren Cevabi Çiğ-
köfte, 2016 yılında franchising
verme kararı aldı. Marka sahi-
bi Murat Uyaroğlu; ‘’Sağlıklı

markalaşmanın doğru iş ortaklıkları ile olacağı-
nı biliyoruz.  Şubelerimizin  verimli olması ile il-
gili lokasyon çalışmalarımız titizlikle incelenip

franchising alacak kişiye sunu-
lur.  Ulusal rakip markalarımız-
dan daha fazla bir müşteri ta-
lebi almış durumdayız. Kısa
sürede geri dönecek yatırım
avantajı ile size franchise vere-
lim, ayrıcalıklı yatırımcılarımız-
dan olun’’ dedi.

Uygun fiyatlarla herkesin aradığı lezzet…

TAB Gıda, Popeyes Louisiana Kitchen Grup 
tarafından yılın franchisee'ı ödülüne layık görüldü.

"En Başarılı Popeyes Restoranı" yarışmasında bi-
rinci oldu ve "Gold Plate" ödülünü kazandı. TAB

Gıda Genel Müdürü Caner Dikici,
"40'tan fazla şehirde 150'den faz-
la Popeyes restoranımızla Türki-
ye'nin en büyük tavuk restoran
zinciriyiz. Geçtiğimiz yıla göre ci-
romuz yüzde 50 arttı; bu da biz-
ler için üstün kalite ve lezzet
standartlarımız sayesinde artan
müşteri trafiğimizin bir göster-
gesi oldu" dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki restoranlara
düzenlenen habersiz ziyaretler sonucu gı-

da güvenliği, kalite, hijyen, sa-
tış ve müşteri trafiği alanların-
da en başarılı franchise olarak,
27 ülke arasında TAB Gıda se-
çildi. Popeyes, Türkiye'de 2014
yılında 100 restoranla hizmet
verirken 2015 yılında restoran
sayısını 140'a çıkararak yüzde
40 büyüme elde etti. Forum
Mersin Popeyes restoranı ise

Ankara ve İzmir başta olmak
üzere, Türkiye genelinde se-

çilmiş lokasyonlarda franchise ve-
recek olan ERA Kolejleri, eğitim
sektöründeki deneyimini franchi-
se yolu ile ülke geneline yaygınlaş-
tırıyor. 

ERA Kolejleri Genel Müdürü Sezai
Eyüpoğlu, “2013 - 2014 eğitim yılın-
da hizmet vermeye başlayan ERA
Kolejleri, 11 kampüsünde 6 binden
fazla öğrenciye eğitim sunuyor.
ERA Kolejleri, 1969 yılından beri
eğitim sektörünün farklı alanların-
da yer almanın getirdiği deneyimi
geleceğe taşıyacak köklü bir yapıya
sahip” dedi.

Franchise veriyor





Woohoo nasıl doğdu? 
İsminin hikayesini anlatabilir misiniz?
2013 yılında ortağım Altuğ Bircan’ın işlettiği cafede sattığı

bir üründen esinlenerek başladık bu işe. Çıtır Mantı… Ürünü çok se-
verek ve beğenerek yiyorduk. Sonrasında ürünü koca menüden çı-
kartıp nasıl patlatabiliriz, kitlelere nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük.
Çünkü öyle bir lezzet ki herkesin buna kolayca ulaşarak yemesini is-
tedik. Bunun akabinde zaten Woohoo’yu oluşturma çalışmalarımız
başladı. Çıtır Mantı’nın yanında yer alan diğer ürünlerimiz de yoğun
bir arge süreci sonrasında oluştu. Woohoo ismine gelirsek, ilk etapta
bir çok isim alternatifimiz vardı, Woohoo Simpson’ lardan geliyor
ve  Tüm dünyada onların eğlence nidası olarak biliniyor. Bu nida
oldukça bilinmesine rağmen gıda da kimse tarafından patentlen-
mediğini öğrenince ‘’budur’’ dedik ve bizim oldu. Eğlence temalı
olan marka ismimizi çok seviyoruz.

Müzik ve oyunculuğun yanında 
böyle bir girişime nasıl 
karar verdiniz?  
Her zaman bir şeyler üretmekten
yana oldum. Mesela müzik ya-
parken sadece söylemek
değil elime gitarı alıp şarkı
yapmayı da çok seviyo-
rum. Sürekli üretmeliyiz
ki gelecek nesillere bir

şeyler bırakabilelim. Woohoo çıtır mantıyı
‘’Street Food’’ mantığında sokakta yürür-
ken insanların rahatlıkla yiyebilmeleri için
ürettik. Ürettikten sonra fikrin doğruluğu-
na da eminseniz zaten o aşamada başarı
gelmiş oluyor. Üç işi nasıl yürüttüğüme
gelince, çekimlerimin olduğu zamanlar
ortaklarım işletmelerimizle ve markayla
bire bir ilgileniyorlar. 
Çekim programım hafiflediğinde ben de
%100 performansla işin başında oluyo-
rum. Atacağımız adımları, yapacağımız
hamleleri haftada en az 2-3 kez bir araya
gelerek tasarlıyoruz ve ona göre çalışma-
larımızı yapıyoruz. Sevdiğiniz işi yapınca
inanın her şeye yetişme enerjiniz de olu-
yor. Marka yaratma fikri beni her zaman
heyecanlandıran bir fikir olmuştu, nitekim
de gerçek oldu.

Woohoo’nun hedefleri neler? 
Yurtiçi ve özellikle yurt dışında hedeflerimiz var. Çünkü ürünlerimizin
tadına bakan müşterilerimiz ve bilir kişiler bu işin Avrupa’da inanıl-
maz beğenileceğini söylüyor. Arapların damak tadına çok uygunuz,
bu iş ABD’de de olur, Rusya’da da olur, Çin’de de olur… Ürün gamı-
mızın uygun olmayacağı bir ülke yok aslında. Ürünlerimizden par-
mesanlı çıtır mücver içeriği bize ait ve üzerimize patentli bir ürün.
Neden tüm dünya bunu lezzeti tatmasın?  
Gelenekselden günümüze herkesin damak tadına hitap eden ürün-
ler bulmaya devam edeceğiz. ‘’Bildiğiniz lezzetler modern sunum-
larla’’ sloganımızla ilerliyoruz. Ürünler bildiğiniz yerel lezzetler evet;
fakat ya tadında, ya sosunda, ya fiyatında mutlaka bir Woohoo dam-
gası olacak.
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Kapak Konusu

Woohoo Kurucusu Cem KILIÇ

Oyuncu, müzisyen, girişimci Cem Kılıç’ın, İşletmeci Altuğ
Bircan ve Enes Olgun ortaklığıyla açtığı Woohoo, franchise
ile büyüyerek lezzetlerini tüm Türkiye’ye tattıracak. Sizler

için Woohoo’yu Cem Kılıç’tan dinleyelim.

Yepyeni bir Tat Woohoo!
“Bildiğiniz lezzetler modern sunumlarla”



Kapak Konusu
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Ne tür girişimciler 
size başvurmalı? 
Gıda geçmişi olması gerekmiyor,
işini, ticareti severek yapacak
herkes bizim girişimcimiz olabilir.
Ürünlerimizi  -18 derecede don-
durup şoklayıp bayilerimize gön-
deriyoruz. Her şey merkezden
hazır geliyor zaten. Ve bunlar kı-
zartıldıktan sonra sunuma hazır
ürünler… Gramajları belli, porsi-
yonları belli, yani profesyonel bir
aşçı çalıştırmanızı da gerektirmi-
yor. Sadece mutfakta kızartma
yapacak kişi, paket servis elema-
nı ve kasa elemanı ile gayet kolay
yapılabilir bir model yarattık. So-
nuçta benimde gıda geçmişim yok ama kısa süre önce 2. şubemi Be-
şiktaş’ta açtım.

Girişimcilik aşamasında 
başka hayalleriniz var mı?
Aslında bir süre tekstil ile de ilgilendim, t-shirtler tasarladım, yaptım,
ama tekstil ile birlikte müzik ve oyunculuğu yürütemedim. Çünkü
ürünler çok sık değişiyor, mevsim ve trendler değişiyor… Bu sürek-
lilik beni çok yordu ve oyunculuk mu tekstil mi derken oyunculuk ile
devam ettim. Ama beni heyecanlandıran, ‘’nasıl benim aklıma gele-
medi’’ dedirtecek fikirler oluyor. Başarıya doymayan bir adamım ben,
başarmayı seviyorum. Oyunculuk ile başladım, başarmışım ki 20 se-

nedir tercih edilen bir oyuncuyum.
Müziğe başladım ki bunda da or-
tağım Altuğ Bey’in payı büyüktür-
ve müzikte de asla pes etmedim
ve 10 senedir devam ettiriyorum.
Üretmenin hazzı hiçbir şey de yok
ve bende o hazzın peşindeyim.

Franchise maliyetlerinden
bahseder misiniz? 
Yatırım maliyetlerimiz düşük, bir
deepfreeze ve bir fritöz yetecek
şekilde sistem kurduk. Yerine du-
rumuna göre değişiklik gösterse
de maliyet 100.000 TL yi geçmiyor.
Lokasyon olarak şu ana kadar so-
kaklarda festivallerde olduk ve

AVM deneyimimiz olmadı. Ama faydalı olacağına inandığımız, giri-
şimcilerden gelecek lokasyon seçeneklerine açığız. Hali hazırda
franchise talepleri alıyor ve görüşmelerimizi yüz yüze yapıyoruz.

Girişimci neden sizi seçsin? 
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Yeni, genç, dinamik bir markayız; alternatifimiz yok. Biz yeni bir fiki-
riz! Dolayısıyla bu menü, bu fikir, bu iş denemeye değer ki şöyle dü-
şünmek lazım; bu ürünü herkes meraktan da olsa 1 kere yiyecek. Ve
biz satışlardan görüyoruz ki meraktan bir kere yiyen sonrasında ye-
meye devam ediyor; müşteri kitlemiz oluştu bile… Biz yemeyeceği-
miz şeyi satmıyoruz.

Röportaj: Pınar ERDAĞ
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İş’te Fırsatlar

Anadolu’da doğmuş café konseptli çay evi
ile sektörde bir ilke imza atmış geleneksel

yapıyı bozmadan farklılığını ortaya koymuş  bir
marka; Çaygara… 
Farklı konsepti ile sektörde henüz 1. yılını dol-
durmadan yoğun talep doğrultusunda 3. şu-
beye ulaşıp hizmet veren marka, çok kısa za-
manda çayı ve diğer ürünleri ön plana çıkara-
rak, karadeniz türküleri ile de yöresel yapıyı ko-
rumuştur. Çaygara markasının öncelikli hedefi
Türkiye’ de ve sonrasında tüm dünya metro-
pollerinde yer almaktır.

Çaygara 2016 Ocak ayı itibari ile Türkiye’de 3
şubeye ulaşmıştır. Doğru ve emin adımlarla
büyümesi prensibi ve tüm alt yapı çalışmalarını
sağlıklı oluşturabilme adına ilk yatırımlarını
kendi bünyesinde gerçekleştiren firma 2016’da
franchising verme kararı almıştır. Çaygara, sun-
duğu hizmetin kalitesini uluslararası belgelerle
tastik ettirerek sektörde doğru ve emin adım-
lara ilerlemektedir. Bünyesinde bulundurduğu
eğitimli ve uzman kadrosu ile verdiği kaliteli
hizmeti ve müşteri memnuniyetini sürdürecek
iş ortakları ile büyümeyi hedeflemektedir.

Pide’nin en gurme halini tüm dünya tadacak

Yatırım avantajı, düşük maliyeti ve yüksek kar oranı ile 
yatırım fırsatını değerlendirerek kendi işinizi kurabilirsiniz.

Çaygara franchise ile büyüyecek

Nelipide Gurme, 1981 yılında Ordu’da başlayan lezzetli yolcu-
luğun en önemli adımlarından biri… Salaş balıkçılar modern

balıkçılara, salaş kebapçılar modern kebapçılara dönüşürken, ar-
tık pidenin de bu dönüşümün bir parçası
olmasının zamanı geldi. Pidenin en modern
ve en lezzetli dönüşümünün bayraktarı
olan Nelipide Gurme, Ordu Pidesi’nin en
güzel ve en doğal halini, en farklı ve en zen-
gin konseptiyle müşterilerine sunarak bu-
nun karşılığını kısa sürede aldı.
İlk konsept mağazasını 2014 yılında Bağdat
Caddesi’nde açan Nelipide Gurme, sektö-
rün vazgeçilmezlerinden biri olacağını ka-
nıtlayarak, Ataşehir Bulvar 216 ve ilk franc-
hising şubesiyle Beylikdüzü’nde lezzet yol-
culuğunu sürdürüyor. Hedefi bu eşsiz lezzetleri yalnızca Türki-
ye’yle değil tüm dünyayla paylaşmak olan Nelipide Gurme, bu
başarılı yolculuğuna franchise sistemini de kattı. Aktaşlar Lezzet

Grubu’nun 35 yıllık tecrübesi ışığında, ürün
kalitesi ve zengin konseptiyle sektörde kendini kanıtla-
yan marka; vizyonuna uygun, hedeflerine ortak olabilecek ve en

önemlisi de lezzeti paylaşmayı seven yatı-
rımcılarıyla birlikte büyümek istiyor.
Profesyonellik, eşsizlik ve doğallığın bir
avuç hamurun içine sığabileceğine inanı-
yorsanız, Nelipide Gurme tam size göre bir
yatırım. Ürünlerde kullanılan malzemelerin
tamamı Ordu’da hazırlanıp, en lezzetli ha-
liyle şubelere gönderiliyor. Yatırımcı ise bu
lezzetli ürünleri yiyen müşterilerin mem-
nuniyetinin keyfini çıkarıyor. Nelipide Gur-
me pidenin birçok farklı çeşidini en farklı
ve en lezzetli haliyle sunmakla yetinmiyor.

Nelipide Gurme eşi benzeri olmayan, doğallıktan ödün vermeyen
ve başka bir yerde kolay kolay rastlanmayacak zenginlikteki köy
kahvaltısıyla da adından söz ettiriyor.

Franchise sistemiyle yatırımcısına kazandırıyor

JJust Chik’n kısa süre içerisinde ikinci
şubesi olan Aydın Forum AVM’de

açtı. Just Chik’n, girişimcilere işin ba-
şında durmanıza gerek kalmadan yö-
netebileceğiniz bir işletme modeli su-
nuyor. Marka lokasyon seçiminden
başlayarak, anahtar teslim işletme ku-
rulumuna kadar yatırımcıların yanın-
da. Kullanılan online takip sistemi sa-
yesinde ise cep telefonunuzdan dahi
günlük raporlara ve kamera kayıtlarına
stoklara satış analizlerine anlık olarak

ulaşmanız mümkün. Satın alma sis-
teminde sunduğu ayrıcalıklar ile ya-
tırımcılarına ortalamaların üzerinde
bir kar marjı sunuyor; 16 - 22 ayda
yatırımın geri dönüşünü sağlıyor.
Just Chik'n Türkiye’nin birçok bölge-
sinden franchising talepleri almasıy-
la birlikte, franchising altyapısını da
tamamlayarak, marka vizyonuna uy-
gun olan yatırımcılarıyla, sağlam
adımlarla tüm Türkiye'de büyümeye
devam ediyor. 

2009 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren Aydınlar
Grup’a ait Just Chik’n lezzet yolculuğuna 2014 de başladı.
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Ödül

Mağazalaşmaya 
Bahreyn’den başlayacak!

Markalaşma ve ku-
rumsallaşmaya ver-

diği önemi organize ettiği
etkinlikler ile de gösteren
Bursa Kebap Evi, bu yolda
hayata geçirdiği “BKE Mar-
ka Zirve”nin 2.’sini 10-11
Mayıs tarihlerinde İstan-
bul Gönen Hotel’de ger-
çekleştirdi. Firmaya kişilik
kazandırma sürecinde ta-
kım ruhu, kaliteli ürün ve

hizmet ile marka konumlandırması amacıyla düzenlenen “BKE
Marka Zirve”sine markanın gizli kahramanları olarak adlandırılan
müdür ve ustabaşları, paydaş, tedarikçi ve iş ortakları başta olmak
üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. 
Zirvede 2016 yılı marka iş planı, öngörülen hizmet, değişim ve ge-

lişimler paylaşılırken markadan beklentiler, fikirler ve öneriler en
geniş zeminde proaktif olarak ele alındı.  
Marka kimliği uzmanı Mehmet Güçlü Özer’in moderatörlüğündeki
zirvede, Bursa Kebap Evi çalışan, paydaş ve tedarikçileri çeşitli su-
num ve konuşmalar ile tecrübelerini paylaştı.

Faik Öztürk Gala 
gecesinde döner kesti
Başarılı şube ve çalışanlarının
ödüllendirildiği zirve, 11 Ma-
yıs akşamı Faik Öztürk’ün sah-
ne aldığı Gala gecesi ile son
buldu. 
Geceye renk katan sanatçı,
sahnede döner kesmedeki
ustalığını da gözler önüne
serdi.

2. Marka Zirvesi’nin hedefi “Hep Birlikte 100 Şubeye”

Geçtiğimiz günlerde Bahreyn’de, T.C. Büyükelçisi Hatun Demi-
rer’in huzurunda gerçekleşen imza töreni sonucunda Bah-

reyn’in köklü ailelerinden Kooheji ailesinin sahip olduğu AJM Koo-
heji Group, Gönül Kahvesi’nin Bahreyn’deki master franchise hak-
larını satın aldı. 
Anlaşma uyarınca, kısa süre içerisinde Bahreyn’de 3 mağaza açıl-
ması öngörülürken; Körfez Bölgesi’ndeki diğer ülkelerde de AJM
Kooheji Group’a öncelik sağlanması kararına varıldı.

Konu hakkında
görüşlerini dile
getiren Gönül
Kahvesi kuru-
cusu ve Yöne-
tim Kurulu Baş-
kanı Yaman
İnönü Yardımcı
“Gönül Kahvesi
olarak Bosna-

Hersek’ten sonra ikinci yurt dışı noktamızın imzalarının atılmış ol-
masından dolayı çok memnunuz. 
Yola çıkış misyonumuz olan Türk kahvesini bir gün dünyadaki
herkes tadacak fikrini gerçekleştirmek için önemli bir adım daha
attığımızı düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda, önce Bah-
reyn’de, daha sonra da diğer Körfez ülkelerinde konseptimize uy-
gun mağazalarımızı, bölge tüketicilerinin hizmetine sunacağız”
dedi.

Geleneksel Türk kahvesi ve kültürünü
geniş kitlelere yayan Gönül Kahvesi, 

Körfez Bölgesi’ne ilk adımı Bahreyn’de
açılacak mağaza ile hedefliyor.

2. Marka Zirvesi’nde konuşan Cem ve Caner Helvacı kardeşler, amaçlarının 
’ni bir dünya markası yapmak olmak olduğunu dile getirdiler.

V-Label, Avrupa Vejetaryenler Birliği
tarafından lisanslandırılan ve en

yaygın-güvenli vejetaryen-vegan
sertifikadır. Avrupa Vejetaryen Lo-
gosu, Avrupa çapında ürünlerin ta-
nıtımı ve servislerini koordine eden
Avrupa Vejetaryen birliği tarafından
kayıt edilmiştir.
Vejetaryen veya vegan (tamamen bitki-
sel kökenli) ürünlerini satın alırken yeterince
ayırt edici kriterin olmaması, içeriği belirli olmayan vejeteryan ürün-
leri gibi etkenlerden dolayı, güvenilir vejeteryan ürünlerinin tek bir
logo altında işaretlenmesi ve güvenilir gıda sunulması için kullanılır.
Hiçbir et ve et ürünü içermeyen Oses çiğ köfte, artık Avrupa’nın en
yaygın ve güvenilir sertifikasını da alarak, “güvenilir ürün” olduğunu
belgelendirmiştir. Oses'in 1993 yılında kurucusu Osman Yaşar’ın el
ile yoğurup, seyyar arabayla satarak başlayan serüveni, ilk şubesini
İstanbul Sultangazi’de açarak markalaşma yolunda büyük adımlar
atmasıyla ilerledi. AB standartlarında ilk fabrikayı kurmasıyla, üre-
tim kapasitesini de artırarak büyüdü. İstanbul'dan sonra, Ankara,
Bursa, Adana ve Konya'da; yurt dışında da, sektörde ilk dış yatırımı
yaparak Almanya ve Kanada'da fabrika kuran OSES, şimdi de yurt
dışında şubelerini artırmayı hedefliyor.

Uluslararası güvenilir 
V-Label sertifikasını aldı
Türkiye’de 55 ilde 650 şubeyle 
‘olsa da yesek’ dedirten Oses, 
avantajlı franchise sistemiyle 

büyümesini sürdürüyor.
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Haberler

Seyidoğlu; girişimcilerin gözündeki
güçlü algısı, ürün çeşitliliği, peraken-

decilik tecrübesi, derinlemesine ve çok
boyutlu pazar araştırması uygulamaları,
yerel ortaklarla güçlü işbirliği, dağıtım
noktalarına uygun çözümleri, ürün ve
pazar geliştirmede doğru tercihleri ve
Ar-Ge çalışmalarının haklı gururunu ya-
şarken, franchising ailesine katılmak is-
teyen yatırımcılara sunduğu avantajlarla
da önplana çıkıyor. 
Yatırımcıların 60 iş gününde tamamlaması gereken inşaat süre-
cini isteğe göre kriterleri belirterek takip edebildiği gibi merkez-

den de yürütebilen Seyidoğlu, standart
kalite felsefesini benimseyerek markası-
na yakışır şekilde bulunduğu noktalarda
hizmet sunuyor. İnşaat maliyetleri nok-
tanın büyüklüğüne ve konseptine göre
değişiyor.
Amerika, Avrupa, Avustralya, İsviçre, Ara-
bistan, BAE ve Türki ülkelere ihracatı bu-
lunan Seyidoğlu, 2005 yılından beri
Amerika ve Kanada Bölgesi dağıtımı için
Amerika’nın Helal Gıda kategorisinde sa-

tış yapan Nema Food Co ile çalışan Seyidoğlu, sadece Amerika’da
300’ü aşkın noktaya dağıtım gerçekleştiriyor.

Balkan mutfağının en
sağlıklı ve doğal hali

Balkanlar ve Türkiye, ortak bir kültür 
mirasının bir araya getirdiği iki kardeş coğ-
rafya. Ama en büyük ortak nokta, şüphesiz

ki damak tadı ve mutfak kültürü.

Ülkemizin damak tadına en uy-
gun mutfaklardan biri olan Bal-

kan mutfağını en sağlıklı ve doğal
haliyle ülkemizde sunmak hedefiyle
Somunarası® adıyla 2012 yılında yola
çıkmaya karar verilip, yolculuğa bu
efsane lezzetlerin anavatanından
başlandı. O bölgeden göç eden in-
sanlar, o toprakların en ünlü ve en se-
vilen lezzetlerini Somunarası® çatısı
altında bir araya getirdiler. 
Somunarası® yemek keyfinin sadece
lezzetten ibaret olmadığına inanıyor
ve  konuklarını, yalın, sıcak ve samimi
bir  konseptle hazırlanmış şubelerin-
de, güler yüzlü bir hizmet ile ağırlı-
yor. Kuruldukları günden bu yana
aralıksız sürdürdükleri çalışmalar ve
üretimden sunuma dek her alanda
gösterdikleri büyük özen, bugün ar-
tarak büyüyen bir ilgi ve sevgiyle kar-
şılık buluyor. 
Somunarası, kendine güvenen, viz-
yon sahibi, başarılı olma hedefi ile
yola çıkan bayi adaylarıyla yürüme
amacını taşıyor. Asıl hedefin bayileri-
ne para kazandırmak olduğunu dü-
şünen marka, büyüme sırrını burada

saklı görüyor. Gelen talepler doğrul-
tusunda, Somunarası® ailesi, yeni ka-
tılımlarla her geçen gün büyümeye
de devam ediyor. Açılmış olan İz-
mir/Karşıyaka, Bornova, Antalya, Af-

yon, İstanbul/Levent, İstanbul/Ümra-
niye şubelerinden sonra, tamamlan-
mak üzere olan Yozgat, Kocaeli, Ba-
kırköy, Denizli, Isparta şubelerini,
proje aşamasında olan üç şube takip
edecek. Bu yılın sonunda 12 farklı şe-
hirde 20 şube hedefine çok yaklaş-
mış bulunan Somunarası®, 2017 so-
nunda en az 35 şube ile hizmet ver-
mek amacını taşıyor.

Anadolu’yu fethetmeye hazırlanıyor

64 yılı geride bırakan Seyidoğlu, yenilikçi yüzü ve yeni konsepti ile
özellikle Anadolu’da yeni franchise’lar vermeyi planlıyor.

Biota 59 elements; doğadan ve topraktan aldığı ele-
mentleri, insanlara doğal yollardan içten ve dıştan

sağlık ve güzellik parolasıyla kaliteli ve uygun fiyatla
sunmayı hedeflemektedir. Ürün gamı; cilt bakımı, el ve
vücut bakımı, saç bakımı, makyaj ürünleri, anne ve be-
bek serisi, vitaminler ve sporcu- diyet ürünlerinden

oluşmaktadır. Biota,
1 yıl içerisinde 10, 3
yıl içerisinde 30 satış
noktasına ulaşmayı
hedefliyor. Franchise
taleplerinde kadınla-
ra özel olarak franc-
hise bedeli talep
edilmiyor.

Franchise sektörüne 
güzellik getirdi…

Herkesin doğallıkla buluşmaya
hakkı olduğunu düşünen Şiva

Düruç, başarının ekip işi olduğuna
inanıyor ve tüm adımlarını “biz” olarak atı-
yor. ‘’Yediğini yedir, yemediğini yedirme’’ sloganı ile iler-
leyen markanın amacı Türkiye şartlarında bulunacak en
doğal malzemeleri tedarik etmek ve insan sağlığına uy-
gun ürünleri müşterilerine sunmak. 
Lezzet, fiyat, kalite ve sağlık dörtlüsünü ele alındığına
piyasa şartlarında rakipsiz olduklarını belirten Şiva Dü-
ruç Kurucusu Özlem Avcı, ‘’umarım rakiplerimiz artar;
biz de Türkiye’de insan sağlığına verilen değerin arttı-
ğını görebilme mutluluğunu tadarız. Dürümü hak ettiği
noktaya taşımak istiyoruz” dedi.

Doğal beslenmek 
herkesin hakkı
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Haberler

Franchise’lara %55 kar marjı sunuyor

Uluslararası ödül almış bir iş modeli
ile girişimci olma, ekonomik bir 

yatırım, hızlı geri dönüş ile karlı bir
yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Global 
franchising center ile büyüyor

Son dönemde ülke-
mizde gerçekle-

şen pek çok inşaat
projesinde boya, ver-
nik ve korumalar ko-
nusunda yılların getir-
diği deneyimini pay-
laşmaya karar vererek,
boya, vernik, koruyu-
cu tedarikçisi ve/veya
uygulamacısı olarak
da hizmet vermeye başlamıştır. Yine titiz araştırmalar sonucunda
oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı
pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı ya-
bancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek Uzertaş’ın yeni he-
defleri arasında yer almaktadır.

Uzertaş yeni markası, PPG Arc-
hitectural Coatings markaların-
dan biri olan Danimarka’dan it-

hal Bondex Ahşap koruyucu
vernik ve boyaları, parke
vernikleri ve yat verniği

şimdi tüm Türkiye’de
bayilerde yerini alıyor.
Ürün, İstanbul’dan sonra

Kocaeli, Tuzla, Sakarya, Antal-
ya, Bodrum, Marmaris, Muğla ve

Silivri’de de raflara yerleşti.

Uzertaş, 55 yıllık geçmişi, “İlklerin Lideri”
prensibi ile Türkiye’de boya sektörünün 

gelişimine büyük katkıda bulunarak 
kilometre taşlarından biri olmuştur.

Global Restoran Yatırımları Gen.  Md. Ba-
har Özürün,  ‘Arkamızda 70 yıllık Sarıtaş

Et güvencesi var. KKTC ve Azerbaycan’daki
şubelerimiz dahil 37 şubemiz bulunuyor.
2016 yılı sonuna kadar toplam şube sayımı-
zı 65’e çıkarmayı hedefliyoruz. Franchise’la-
ra brüt yüzde 55 kar marjı sunuyoruz. Ana-
dolu’dan tüketici talebi çok yoğun, bu yüz-
den 2016 yılında İstanbul dışı franchise ta-
leplerine öncelik vereceğiz’ dedi. 
KasapDöner’in cirosunu bir yılda üçe katla-
dığını belirten Özürün, “2015 yılında tüm
şubelerimizde toplam 400 ton et sattık. Bu

Özürün sözlerine
şöyle devam etti;
“KasapDöner’in
konsepti misafir-
lerini hem yediği
ürünle, hem de
bulunduğu or-
tamla mutlu etmek
üzerine kurulu. Mağazalarımızın modern
tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesi,
müzik listemiz, masalarda bulunan iPad’le-
rimiz, bunların hepsi birlikte bizi farklı kılan
ayrıntıları oluşturuyor.” 

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz; sloganıyla
2011’de ilk restoranı Üsküdar’da açtık”

da bizi rekora götürdü. 2014 yılında 12 mil-
yon TL olan toplam ciromuzu 2015 yılında
36,5 milyon TL’ye ulaştırdık’’ açıklamasını
yaptı.  “Şubelerimizden 12 tanesi merkeze
ait, kalan 25 ’i ise franchise sistemiyle veril-
miş şubeler” diyen Özürün, ‘Franchise giriş
bedelimiz 50 bin $. Bunun dışında aylık lo-
yalty gibi bir bedelimiz yok. Tahmini yatırım
bedeli ise 400-800 bin TL arasında değişiyor.
AVM ve işlek caddelerde yer alan mağaza-
larda yer almayı daha avantajlı görüyoruz.
150 bin TL minimum ciro, 18-24 ay yatırım
geri dönüş süresi hedefliyor” diye konuştu.

Ahşap Korumada 
100 yılı aşkın tecrübe

Manicare, el ve ayak güzelliğine odaklanmış bir merkezdir. Ka-
dınlarımıza uluslararası ödül almış ve kanıtlanmış bir iş mo-

deli ile girişimci olma, ekonomik bir yatırım ile hızlı geri dönüş ile
karlı bir yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. 
Girişimcisinden müşterisine kadınlar için tasarlanan Manicare,
kadın girişimciliğini destekleyen, kadınlara istihdam sağlayan,
güzellik uzmanı ve girişimci yetiştiren ve franchising (bayilik)
sistemiyle Türkiye ve dünya genelinde büyüyen bir organizas-
yondur.
Marka, el ve tırnak bakımında müşterilerin sağlık ve estetik güzel-
likleri ile ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha güvenilir, daha
kısa zaman diliminde hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Özen gös-
termek, Manicare için en önemli prensiptir. Manicare, hijyeni ön
planda tutarak, kaliteli ve sağlıklı ürünlerle el ve ayak bakım hiz-
meti veriyor.





Kuru Temizleme Sektörüne Yatırım Yapmak İsteyen

Bir Girişimci Ne Kadar Bir Paraya Sahip Olmalı?

Kuru temizleme sektörüne yatırım yapmak isteyen bir girişim-

cimize, franchise hizmet kapsamımızda olan; (Yer seçimi ve

bölge garantisi, fizibilite çalışmalarının yapılması, mağaza pro-

jelendirilmesi, makina parkurunun kurulumu ve gerekli teknik

eğitimin verilmesi, kalifiye personel temini ve sonrasında or-

taya çıkabilecek personel eksikliğini giderme garantisi ve ma-

ğaza açıldıktan sonra işletme ile alakalı her hangi bir probleme

karşı çözüm önerisinde bulunma vb.) gereklilikleri yerine ge-

tirdikten sonra toplamda 90.000 Euro ‘ya anahtar teslim şık bir

mağazaya sahip olma şansı veriliyor.

Girişimciliğin, son yıllarda oldukça popüler bir kav-
ram haline geldiğini, yenilikçi ve farklı birçok fikrin
piyasalarda adından söz ettirdiğini belirten Fatih

Avşar, günümüzde girişimci adaylarının beklemek yerine,
kendi işlerini kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Yeni dünya-
nın girişimcilere, büyük fırsatlar tanıdığını ama bu fırsatları
değerlendirebilmek için girişimcilerin sahip olunması ge-
reken bazı kişisel özellikleri olduğuna dikkat çekti.

Girişimcinin En Önemli 10 Özelliği
Hangi sektörde olursa olsun girişimcilerin 10 özelliğine dik-
kat çeken Fatih Avşar şöyle konuştu: ‘ Bir girişimcinin; ileri
görüşlü, motivasyon sahibi, zaman yönetimini bilen, özgü-
venli, yönetim becerisine, planlama yeteneğine, finansal
bilgiye, esnek bir yapıya, iletişim kurma becerisine, başarı hırsına sa-
hip olması gerekir. İşe inanması ve bu işi yapma isteğinin olması en
önemli unsurlardan biridir. Girişimci kişiler kendine
güven duymalı ve karşı tarafın da kendine güven

duymasını sağlamalıdır. Geri adım atmaktan korkmamalı, yeniden
başlama gücüne sahip olmalıdır. Elde ettiği sonuçları değerlendire-
bilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmeli ve riskleri iyi bir şekilde yö-
netebilmelidir. Yaratıcı, cesaretli ve iyimser olmalıdır. Girişimci ruhu-
nu şahlandıran ortamı yaratabilmeli ve kendinin farkında olmalıdır.’

Girişimcilerde Aranan Özellikler
Her parası olana franchise vermediklerini belirten Fatih Avşar, müşteri
hizmetleri ve ilişkileri yönetimi konusunda başarılı olabilecek, sektör
ile bağlantılı yeni gelişmelere açık, öngörülü, dinamik ve genç bir ru-

ha sahip yatırımcı ve girişimcilere franchise verdiklerini söyledi. Müş-
terilere ve çalışanlara karşı şeffaf davranmanın, güven telkin etmenin,

müşteri memnuniyetinin,  her zaman ilk planda tutul-
ması gerektiğine dikkat çekti.  Kuru temizlemeciliğe, ma-
ğazacılık anlayışını yükleyebilecek nitelikte bakış açıla-
rına sahip girişimcilerin, kendi kurum vizyonlarına ve
misyonlarına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

‘Girişimciler Ülkenin Yükselmesini Sağlar’
Girişimciliğin topluma ve ülkeye katkılarından bahseden Fatih Avşar,
‘’Girişimcilik inovasyona kapı açtığı sürece; ülkenin dışa bağımlılığın-
da azalma ve ekonomik seviyede yükselme gerçekleşecektir. Başlan-
gıçta küçük gibi görünen değişiklikler, büyük sonuçlara ve başarılara
imza atıyorsa; hem kişisel tatmin gerçekleşmiş olacaktır, hem de biz-
den sonrakilere örnek teşkil eden başarı hikayelerimiz ülkemize
maddi ve manevi değer olarak yansıyacaktır’’ dedi.
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Girişimci

Dünyada en çok kazandıran sektörlerden,
bilişim sistemleri, telekomünikasyon, enerji

ilk üçte yer alırken, dördüncü sırada 
‘kuru temizleme’ geliyor. Dry Clean Express

Yön. Krl. Bşk. Fatih Avşar, Türkiye’de son 
yıllarda yatırımcıların gözdesi olan ve 

girişimcilere büyük kazanç fırsatları sunan,
kuru temizleme sektörüne girmek isteyen
adaylara önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Dry Clean Express Yön. Krl. Bşk. Fatih AVŞAR

Sektör liderinden girişimcilere tavsiyeler
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İş’te Fırsatlar

2016 ‘da yurtdışı faaliyetleriniz neler oldu?
Tatlıses Gıda olarak 2015 yılında başlattığımız,  Avrupa ülke-
lerindeki yatırımımızı; 2016 yılında da geliştirerek devam et-

tiriyoruz. Bu süreçte yoğun talep görmemizle birlikte franchise sis-
teminde bayilik vermeye devam ediyoruz. Şu anda Almanya ve Hol-
landa’da müşterilerimize hizmet veriyoruz aynı zamanda lezzetimiz
ve kalitemiz ile ilgili aldığımız olumlu tepkiler bizi motive ediyor. 

Tatlıses Gıda 2017 hedeflerinden bahseder misiniz? 
2017 yılında hedeflerimizin en başında, ilke edindiğimiz kalite ve lez-
zetimizin devamlılığını sağlamak var. Bununla birlikte Türkiye gene-
linde ve Avrupa’da Tatlıses Çiğ Köfte ve Tatlıses Lahmacun bayileri-
mizi artırmak ve müşterilerimizin gözünde güvenilir marka olmaya
devam etmek hedeflerimizin arasında yer alıyor. 

Hangi özelliğe sahip girişimciler size başvurmalı? 
Franchise sistemine dâhil olmak, her ne kadar potansiyel müşteriyi
işletmeye çekmeye yönelik olsa da; işletmecinin birebir şube ile ilgi-
lenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Tatlıses franchise sisteminde ba-
yilik almak isteyen yatırımcılarda aranan en önemli özellik, işletme
ile birebir ilgilenmesi, işletmenin gelişim sürecini an ve an takip et-
mesi olacaktır. 

Franchise şartlarınız nelerdir?
Türkiye genelinde Tatlıses Çiğ Köfte bayisi olmak isteyen bir yatırımcı;
minimum 30-40 m2 alan içerisinde, yaklaşık olarak 15 bin TL ile 20
bin TL arasında bir yatırım yaparak, işletmeye sahip olabilir.  Tatlıses
Lahmacun olarak ise; Türkiye genelinde, minimum 150 – 200 m2 dük-
kân içerisinde yaklaşık olarak 200 bin TL ile 300 bin TL arasında bir
yatırım ile kurulabiliyor. Tatlıses Europe olarak ise; Avrupa genelinde,
50 -60 m2 dükkân içerisinde yaklaşık olarak 35 bin euro civarında bir
yatırım gerektiriyor. 

Tatlıses Gıda Genel Koordinatörü Özlem POLAT

DDünyada 75. yılı-
nı,Türkiye’de ise 5.
Yılını kutlayan

Carl’s Jr. kendini pazar-
daki diğer markalardan
ayrıştırarak “fast-casu-
al” bir hamburger zinciri
olarak konumladı.Türkiye’de bur-
ger pazarında alışılagelmiş fast-food hizmet anlayışının üzerin-
de bir standart olan fast-casual konsepti ile Carl’s Jr. çok kısa
sürede markayı deneyimleyen tüketicilerin popüler burger
markası olmuştur.Izgara ateşinin ağızları sulandıran lezzetleri,
Carl’s Jr.’ın %100 dana eti ile hazırlanan dev ve doyurucu ham-
burgerleri ile zenginleşiyor. Carl’s Jr.’ın sunduğu limitsiz içecek
hizmeti, misafirlerine diledikleri kadar içebilmeleri konusunda
özgürlük tanıyor. Ayrıca farklı sos çeşitlerinin sınırsız sunulması
ve ekstra soslar için ücret alınmaması, alışılagelmişin üzerinde
bir konsept ile yeni bir Fast-Casual devri başlatıyor. 

Senelik en iyi ciro artışı ödülü Carl’s Jr.’ın oldu
2015 yılındaki “Developer of the year Award” ödülünden sonra,
2016 yılında Carl’s Jr. Türkiye ,Ortadoğu ve Avrupa’daki 14 ülke
arasında “Senelik en iyi ciro artışını yakalayan” ülke seçildi. Carl’s
Jr, bulunduğu segmentte rakiplerinden sıyrılarak büyük yatırım
avantajlarıyla yatırımcıyla buluşuyor. 2016 yılı itibariyle sözleş-
me imzalanan 5 yatırımcı sektörde tecrübesi olan,markayı sa-
hiplenmiş yatırımcılardır. Carl’s Jr.’ın potansiyelini ve büyüme-
sini piyasa tecrübesi olanlar çok daha önce farkettikleri için ya-
tırım yapmayı uygun bulmuşlardır.

Kazanmaya davet ediyor…

Kisa surede bir cok yatirimcinin dikkatini ceken ve yatirim
yapma potansiyeli en yuksek markalardan biri olarak goru-

len Pilav Express franchise sistemiyle büyümeyi hedefliyor. 
Pilav Express’in amacı müşterilerine günlük ve taze ürünleriyle
Handmade Pilav cestlerini sunmaktır. Pilav Express, ürünleri ve

dekorasyonu ile gurme Pilav
konseptinde ustalarının el eme-
ğiyle kendi farkını ortaya koy-
muştur. Pilavindan koftelerine
kadar her ürünümüz Pilav Exp-
ress reçetesi ve el yapımı. Pilav-
larimiz günlük üretilirken,el ya-
pımı özel köftelerimizde tuz, ka-
rabiber ve özel baharatları dı-
şında hiçbir katkı maddesi içer-
mememektedir.

“Yatırımcı işinin
başında durmalı” "Hakiki hamburger" lezzetinin 

temsilcisi, Kaliforniyalı Carl's Jr.
dünya çapında hizmet vermektedir. 

İddia ediyoruz
böyle pilav yemediniz!





1 milyon 223 bin iken, kadın girişimci
sayımız 109 bin civarında. Diğer taraf-
tan kadın girişimci sayısına oran olarak
baktığımızda sadece %8,9 civarında.
Bu da ülke ekonomisi adına büyük ka-
yıp demektir. Diğer taraftan geçmiş-
ten günümüze baktığımızda, 10 yıl
önce kadın girişimcilerin payı %4,5,
2009’da %6,4, 2014 yılı Ağustos ayında
%8,9 ulaştığını görüyoruz. Gözle görü-
len ciddi bir artış var ama yine de ye-
terli olmadığını düşünüyorum. Kadın-
ları evlerinden çıkarıp, iş hayatına da-
hil olmalarını sağlamak amacıyla,   ba-
şarılı kadın hikayelerini artırarak,  bir
kar topu ile çığ yaratılmalıdır.  

TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu’ndan destek 
almak isteyen kadın 
girişimciler ne yapmalı?
Girişimci olmak, bizlerle birlikte olmak

isteyen kimseyi biz yalnız bırakmıyoruz. Ge-
rek projelerimize katılan katılımcılar, gerek-
se bizlere ulaşıp destek almak isteyen kişiler
ile irtibatımızı kesmiyoruz. Tüm faaliyetleri-
miz, projelerimiz İstanbul Ticaret Odası ko-
ordinasyonun da desteğinde sağlanmakta-
dır; Oda Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar’a
teşekkürü bir borç bilirim. 
Girişimcilere tavsiyem, farklı çevrelerde,
farklı insanlarla bir arada olsunlar network-
lerini geliştirmeye çalışsınlar, farklı kişilerden
fikir alsınlar, ama nihai kararı tabii ki kendi-
leri versinler. 

Kendi işinizi kurarken nelere 
dikkat etmek gerekiyor, 
hangi konularda bilgi sahibi 
olmak gerekiyor?
Girişimci olmak için sadece  bir  konuda
değil, her  konuda  fikir  sahibi olmak gere-
kir. Tabi ki bir kişi hem muhasebeci hem pa-
zarlamacı olamaz. Ama işlerin takibi aşa-
masında  bilgi sahibi  olmalı ve işinin  ba-
şında bulunması gerekir. Gündem, yeni
trendler, müşteri ihtiyaçları yakından takip
edilmelidir.

Hatice Dinçbal Kal 
kimdir, kendinizden
bahseder misiniz?

İlkokul öğretmeni olarak başladığım
meslek hayatımda, öğretmenlik sonrası
kadınların az sayıda yer aldığı teleko-
münikasyon sektörüne atıldım ve Bal-
türk Elektronik’te yönetici olarak görev
aldım. Ayrıca aile şirketimiz olan Baltaş’
ta yönetim kurulu üyeliğim bulunmak-
tadır. Son zamanlarda bana heyecan ve
enerji veren işim ise,  girişimcilik ruhu
taşıyan gençleri ABD Silikon Vadisi’ne
götürmek… Bunun için Silikon Vadisi
Kulübü’nü kurdum. Girişimcilik ekosis-
teminde yer almaları, kendilerini geliş-
tirmeleri ve fikirlerini hayata geçirme-
leri için destek oluyoruz. Silikon Vadi-
si’ndeki eğitim programlarıyla tanınmış
CEO, yatırımcı, mühendisler ile buluşa-
rak girişimcilik ekosistemine dahil ol-
maları ve kendi aralarında bir ağ oluş-
turmak için çalışıyorum.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
olarak kuruluş amacınız nedir?
2007 yılında TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcık-
lıoğlu liderliğinde kurulan TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu 81 ilde organize olmuş Tür-
kiye’nin en büyük kadın ağıdır. Amaç, kadın-
ları iş hayatına dahil etmek ve kendi işlerini
kurarak girişimci olmalarının yolunu aç-
mak… Kadınlar ne kadar söz sahibi olur,
ekonomik olarak ne kadar özgür olurlarsa o
ölçüde değer yaratır ve katkı sağlarlar.  
Buradan yola çıkarak, kadın girişimciler ile
söyleşi, seminer ve  bilgilendirme  toplantı-
ları  yapıyoruz.  Ayrıca, her yıl farklı konular-
da projeler üreterek, “Türkiye’nin Kadın Gü-
cü” sloganıyla yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye’de iş hayatında 
kadınının yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Kadınları
iş hayatına kazandırabilmek 
için sizce neler yapılmalıdır?
Kadınların iş hayatındaki oranı erkeklere
göre daha düşük. Ülkemizde girişimci sayısı

Röportaj
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Kadınlar başarılı iş hayatının 
kapılarını TOBB ile açıyor

2007 yılında TOBB
Başkanı Sn. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 
liderliğinde kurulan

TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 

81 ilde organize 
olmuş Türkiye’nin 
en büyük kadın 

ağıdır. Kurulan bu
ağın amacı,

kadınları iş hayatına
dahil etmek, kendi
işlerini kurmalarını

sağlamak ve girişimci 
olmaları yolunda

kendilerine yardımcı
olmak. 

Hatice Dinçbal KAL
TOBB İst. Kadın Girişimciler Krl. Bşk.





24
Haziran 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Farkındasınız değil mi? Etrafınıza dikkatli
gözlerle bakarsanız nasıl bir değişim ya-
şandığını görmemeniz imkansız. Özellikle
de gıda ve gıdayla ilgili alanlarda muaz-

zam bir değişim yaşanıyor. Artık tercih-
lerde en önemli kriter ucuzluk değil.
Kalite, hijyen, konfor, çevreye saygı
gibi unsurlar da önemli tercih ne-
denleri arasında yer alıyor. Özellikle

de gıda ve gıdayla ilgili alan-
larda seçiciliğin önemi
artmış durumda. İşte bu

yeni trend pasta, tatlı ve

unlu mamuller pazarında markalaş-
mayı sağladı.
Diğer yandan kahve zincirleri en po-
püler dönemini yaşıyor. Bu tür me-
kanlar insanlar için kahve içmenin ya-
nı sıra sosyalleşme ortamlarına da dön-
üştü, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet
vermeye başladılar. Aralarında bayilik ya da
franchise verenler de var. Peki hangi marka ne-
relerde mağaza açacak? Franchising ya da ba-
yilik için hangi illerden gelecek taleplere öncelik
veriliyor? Yatırım şartları neler? Bu soruların ya-
nıtlarını dosyamızda bulacaksınız…

Geleneksel Türk
kahvesi ve Da-

ha Fazlası’’ sloganı ile Avm ’lerde ve
Caddelerde hizmet veren Kahve Dük-
kanı, 35 şehirde 110, yurtdışında 2
farklı noktada ziyaretçilerine hizmet
vermektedir. 2016 sonuna kadar veril-
mesi hedeflenen franchise sayısı ise
150. Yatırım  bedeli 75.000 TL + KDV
olan Kahve Dükkanı için yatırımın geri
dönüşü süresi 3-6 ay arasında öngö-
rülmekte ve royalty bedeli talep edil-
memektedir.
Franchise verilmesi hedeflenen ilk 5

şehir Tokat, Van, Trabzon, Kütahya, De-
nizli iken, yurtdışı hedefinde Almanya,
İngiltere, Bulgaristan bulunmaktadır. 

Girişimciye Not: Kahve Dükkanı uy-
gun fiyat politikası ve lezzetli ürünle-
riyle müşterilerine hizmet vermekte-
dir. Fiyat ve kalite dengemiz, müşteri-
lerimizde süreklilik oluşturarak Kahve
Dükkanı’nı tercih etmeleri için etkili ol-
maktadır.
Tel: (0224) 246 35 12 
www.kahvedukkani.com.tr      
info@kahvedukkani.com.tr

Kafe ve Tatlı’da 
Konsept Yarışı…

?Dosya Konusu

Gönül Kahvesi, butik kahve evidir. İlk şube-
sini 2002 yılında İzmir’de açan marka, bu-

gün Türkiye’de ve yurt dışında 90 şubesiyle,
kendi iş alanında en bilinen marka olma he-
defi ile kendine özgü ürün gamı, mağaza kon-
septi ve yaratıcı - yenilikçi yaklaşımıyla, hede-
fine her geçen gün daha da yaklaşmaktadır.
Mevcut franchise şube sayısı 90 olan Gönül
Kahvesi’nin 2016 hedefi yurtiçinde 30, yurtdı-

şında ise 10 şube açmaktır. Franchise giriş
bedeli 40.000 $ olan markanın yatırım dönüş
süresi 18 aydır. İç mekan min. 80 m2, dış me-
kan min. 100 m2 olması gerekirken cadde ve
alışveriş merkezleri tercih edilmektedir.

Girişimciye Not: Risklerin yok edildiği en iyi
işletme modeline sahip markayız.
Tel: (0216) 688 81 10 - 11 
www.gonulkahvesi.com.tr
gonulkahvesi@gonulkahvesi.com.tr  

Konforlu ve sıcak bir ortam sunan kafeler buluşma, 
sohbet etme, çalışma alanları haline geldi.



Kocatepe 1949 Kahve Evi geçmişten
edindiği bilgi ve tecrübeleri geleceğe

taşırken kahve sektörünün mevcut kalitesini
ve niteliklerinin artırıl-

ması konusunda başrol oyuncusu
olmuştur. Yurt içinde 40 franchise sa-
yısına sahiptir. 2016 yılı için yurt içinde
15 şube, yurt dışında 1 şube planlan-
maktadır. Franchise giriş bedeli  40 bin
dolar olup yatırım geri dönüş süresi
ortalama 48 ay olarak belirtiliyor. Lo-
kasyon olarak cadde dükkanları tercih
edilirken AVM işletmeleri de markanın
hedefleri arasındadır.

Girişimciye Not: Güvenilir, köklü,
dinamik bir marka olmamız bizi
tercih etmeniz için büyük bir etken.

Yatırımcıları Ko-
catepe Kahve Evi
ailesinde gör-
mekten mutlu-
luk duyacağız.
Hedefimiz sizler-
le daha da büyüyerek büyük bir aile olmak. Bunun
için çalışmalarımıza durmadan üreterek devam
ediyoruz.
Tel: (0312) 424 14 54 / www.kocatepekahveevi.com.tr 
info@kocatepekahveevi.com.tr 

Her şey 1982 yılında Kemeraltı’ndaki küçük bir
dükkanda başladı... Kemeraltı’ndakİ Bolulu

Hasan Usta,Türkiye’nin sevdiği Bolulu Hasan Usta
oldu. Bugün birlikte milyonlara lezzetin ve mutlu-
luğun en bolunu vermek için çalışıyor.  Marka, tat-
lıdan böreğe, kahvaltıdan tost çeşitlerine, çikolata
ve sıcak, soğuk içeceklerle birlikte tatlı cafe konseptinde hizmet ver-

mektedir. Yurtiçin-
de 110, yurtdışın-
da 4 franchise şu-
besi bulunmakta-
dır. 2016 franchise
hedefi yurt içinde
10, yurt dışında 2
mağaza daha aç-
maktır. Franchise
giriş bedeli 30.000
$ olup yatırım geri
dönüş süresi  yak-

laşık 3 yıldır. Lokasyon kriteri olarak cephesi geniş, yoğun yaya trafiği
olan AVM ya da caddeler düşünülmektedir.

Girişimciye Not: Birbirinden lezzetlİ tatlılarımız malzemenin en bo-
luyla bir ustanın elinden nasıl çıkıyorsa aynen öyle, en güzel haliyle
paylaşıyoruz. Türkiye’nin Sütlü tatlı sektöründe lider markasıyız. Ay-
rıca marka bilinirliğimizin ve kar marjımızın yüksek olması girişimciye
avantaj sağlamaktadır.
Tel: (0232) 328 02 75/ www.bhu.com.tr / bhu@bhu.com.tr
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Dosya Konusu

Kahveland, misafirlerine günümüz çağının mekanik ve soğuk algısını kıran
sıcacık bir konsept sunuyor. Yurt içi - yurt dışı toplam mevcut franchise

şube sayısı 17 olan Kahveland’in 2016 yıl sonu hedefi  toplamda 30 şubeyi
ulaşmak. Franchise giriş bedelini 10 bin dolar olarak belirleyen markanın
yatırımcıya yatırım geri dönüşü ise 12 - 24 ay arasında olmaktadır. Trafiğin
yoğun olduğu cadde ve bahçe alanlı Avm mağazalarını tercih eden Kah-
veland franchising ile büyüyecek.

Girişimciye Not: Girişimcilerle aynı dili konuşan, heyecanlı, makul yatırım imkanları su-
nan, kalite ve fiyat dengesi olarak en doğru çözümleri uygulayan bir yapıya sahip oldu-
ğumuz için tercih ediliyoruz. Girişimcilere bir bayi olarak değil bir aile bireyi olarak yak-

laşımda bulunduğumuz için farklıyız.
Tel : (0532) 283 03 04  / www.kahveland.com.tr / info@kahveland.com.tr

İzmir’den başlayarak, yurdumuzun bütün
bölgelerini sarmaya başlayan Kahve Aşkı-

na zinciri, hem yatırımcılarını hem de misa-
firlerini farklı ve üstün kalite odaklı anlayışla

karşılamaktadır. Farklı konsep-
ti ve menüsüyle dikkat çeken
Kahve Aşkına, doğru konum-
landırma ve altyapı çalışma-
larıyla benzerlerinden ko-
layca ayırt edilmektedir.
Yurt içinde 22, yurt dışında
1 franchise şubesi bulu-
nan Kahve Aşkına 2016
sonuna kadar 10 şube
daha açmayı planlamak-
tadır. Franchise giriş bedeli
25 bin dolar olan marka için yatırımın geri
dönüş süresi en fazla 1 yıldır. Lokasyon olarak yaya ve araç tra-
fiğinin yoğun olduğu caddeler ve prestijli avm ler tercih edil-
mektedir.

Girişimciye Not: Farklı konsepte sahip ve sektöre yön veren li-
derler kuruluşuyuz… Adımız “Kahve Aşkına”, çünkü işini aşkla
yapmanın getirdiği tecrübe ve yeteneklerle dolu bir ekibiz…
Tel: (0850) 304 1 304 
www.kahveaskina.com.tr  
guneleskisari@kahveaskina.com.tr   



1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve Beyoğlu’nun sokak atmosferini nostaljik Be-
yoğlu tramvayı konsepti ile birleştirdi. Şu an Antalya’da hizmet vermekte-

dir. Mart 2016’da bayilik sistemi ile büyümeye karar veren marka  bu yılı 6 şube
ile yılı sonlandırmayı planlıyor. İlk aşamada franchise giriş bedeli alınmaya-
caktır. Yatırım geri dönüş süresi 12-24 ay arası belirtilmektedir. Cadde üzerleri
ve AVM’ler konsept için uygun olan yerler arasında öngörülüyor.

Girişimciye Not: İşin içinde çikolata olunca cafe’ye herkes gülen yüzlerle
giriyor ve dekorasyonu inceleyip, kitabını okuyarak yanında bir parça çi-
kolatasını alıp kahvesini yudumluyor. Ayrıca personel eğitimleri, işe alma,
yetiştirme konularında da destek sağlıyoruz. Reklam, PR ve sosyal medya
yönetim desteği sağlıyoruz.
Tel: (0242) 242 1983 / www.1983beyoglu.com / 1983beyoglu@gmail.com            

2007’de Kocaeli’nde faaliyete başlayan Osmanlı Tulumbacısı yatı-
rımcılarına, Kiosk, Tatlı ve Tatlı Kafe ve Tatlı Kafe Restaurant Kon-

septi olmak üzere 3 farklı konsept sunuyor. Yurt içinde 50, yurt dışın-
da ise 4 mağazası bulunmaktadır. 2016 Yılı için planlanan yatırım he-

deflerine ilk 5 ayda ulaşan Osmanlı Tulumbacısı yurtiçinde 10 mağa-
za, yurtdışı 2 mağaza açmış olup hali hazırda açılışlarına devam etmek-

tedir. Franchise giriş bedeli 25.000-50.000 TL olan marka yatırımın geri dönü-
şünü 6-18 ay olarak belirtiyor ve Avm – yoğun caddelerde olmak istiyor.

Girişimciye Not: İlk başta kolay ustalık gerektirmez, az personel yüksek kar marjı sun-
maktadır. Yatırım Maliyetleri düşük olduğundan yatırım riskiniz düşüktür.  Sadece yap-
manız gereken İyi Müşteri ilişkileri ve kurumsal sisteme uymaktır.
Tel: (0262) 311 21 11 / www.osmanlitulumbacisi.com / info@osmanlitulumbacisi.com          
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2014 'te uluslararası bir marka oluşturmak amacı
ile Edy`s New York Cafe, kendisine ait olan Chee-

secake Dünyası ve 5 Kardeş Pizza markaları ile  hiz-
met veriyor. Kampus, Cadde, AVM, müze ve kiosk

konseptleri ile 25 m2 den 1000 m2 ye kadar hizmet
olanağı sağlıyor. Amerikan ürünlerimizin bolca oldu-

ğu  konseptle-
rimizde ana menülerimizi
kahve, cheesecake, pizza
ve türevleridir. 3 kendi şu-
besi, 1 de franchise şube ile
faaliyet gösteren markanın
2016 hedefi 24’tür. İlk 5 iş-
letmeden giriş bedeli alın-
mayacaktır. Yatırımın geri
dönüş süresi 6 ay -2 yıl ara-

sındadır. Mağaza için uygun alanlar, AVM, cadde ve hava-
limanlarıdır.

Girişimciye Not:  Her misafirimize uygun fi-
yatta menü var.  Et ve süt ürünlerimiz %100
helal gıda sertifikasına sahip tedarikçilerden
temin ediliyor. Pizza hamuru da dâhil sipariş-
ten sonra hazır hale getirilir ve taze olarak su-
nulur. Bu özelliklerimizi 12 yıllık Amerika
franchise deneyimi ile birleştirdiğimizde bir
yatırımcının isteyebileceği bütün şartları oluş-
turuyoruz.
Tel: (0224) 99 99 173 / www.newyorkcafe.com.tr 
info@newyorkcafe.com.tr        

2009 yılında yolculuğa başlayan Kahve
Durağı, konsepti, iç dekorasyonu, kon-

forlu, ferah ve şık bir tasarımı ile müşterile-
rin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yurt

içinde mevcut franchi-
se şube sayısı 94 olan
Kahve Durağı’nın 2016
franchise hedefi, yurt
içi toplam 150,  yurt dışı
master franchise olarak
5 şubeye ulaşmaktır.
Franchise giriş bedeli
25.000 $ olan markanın
yatırım geri dönüş sü-

resi 18-24 aydır. Lokasyon kriteri olarak AVM ve caddeler tercih
edilmekte, 100 m2 kapalı alan, 100 m2

açık alan kriteri aranmaktadır.

Girişimciye Not: Yatırımın geri dönüş
hızının en yüksek olduğu sektördeyiz.
Marka bilinirliğimiz yüksek şu an Türki-
ye’nin 35 noktasında 94 şubemiz ile
kahve severlere hizmet veriyoruz.
Ürün kalitemiz de çeşitlilik ve beğeni-
len zincir kafelerimizde mutlu müşte-
rilerimizin her geçen gün tercihi ol-
maya devam ediyoruz.
Tel : 444 3 975
www.kahveduragi.com.tr  
info@kahveduragi.com      

Dosya Konusu

Osman BİLGEFranchise & More Danış.İ ş kahve satmaktan iba-ret değil, sosyalleşmemekanı sağlanıyor. Kahvebahane, sohbet şahane, herkes müşteri.Haliyle “havalı” mekanlar tercih ediliyor,
markalı yerler hep doluyor. Taklitçiler boş
bölgede iş yapıyor, aşırı yüksek bedellerle
franchise veriyor ama bölgeye markalı bir
kafe açılınca müşteri kaçıyor. Alınacak böl-
geyi, yeri, markayı, fiyatı, desteği çok iyi araş-
tırmak şart.





Dosya Konusu

2010 yılında kurulan Cezve Coffee Food
Point İstanbul ‘da 3 şubeye sahip. 2016

franchise hedefi yurt
içinde 12 şubeye ulaşmak. Franchise giriş be-
delini 55.000 TL olarak açıklayan markanın
toplam yatırım bütçesi mağaza büyüklüğü-
ne ve lokasyona göre 150.000 – 300.000 TL
arasında değişiklik göstermektedir. Yatırım
geri dönüş süresi 6-12 ay arası olmakla bera-
ber ve lokasyon olarak cadde mağazaları ter-
cih edilmektedir.

Girişimciye Not: ‘’Cezve Közde Türk Kahvesi’’ni koku, lLezzet,
görsel olarak misafirlerimizin ruhuna, damağına ve gözüne hitap

eden orjinal sunumlarla yapıyoruz. Gelecek va-
ad eden markamız yatırım bedelini kısa sürede
amorti ederek yatırımcılarımıza karlı ve keyifli
bir iş fırsatı sunuyor. Bir kahvenin kırk yıl hatırı
vardır diyor, yatırımcılarımızı bu kahveyi içme-
ye ve bol kazançlı iş kurmaya davet ediyoruz.
Tel: (0216) 355 13 72
www.cezvecoffee.ticiz.com  
cezvecoffeefoodpoint@gmail.com          

Kuruluşu 1952 yılına dayanan Seyi-
doğlu’nun  A’la, Vusta ve Suğra ol-

mak üzere üç farklı konsepti mevcuttur;
A’la ,100- 200 m² arası büyüklükte iç me-

kan ve bahçesinde hizmet vermektedir. Vusta:, 200 m² ve üzeri
büyüklükte bir alana sahiptir. Suğra konsepti ise 50-100 m² ara-
sı büyüklüğe sahiptir. 
Seyidoğlu, yurt içi franchise şube sayısı 24, yurt dışı mağaza
sayısı ise 8’dir. Yıl sonuna kadar yurtiçinde toplam 50 şube he-
deflenmiştir. Anadolu’da her şehre bayilik verilecektir, bölge
bayiliği de verilmektedir. Başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu

ile ilgili de ciddi talepler de-
ğerlendirilmektedir. Franc-
hise giriş bedeli, yıl sonuna
kadar 30.000 $,  yatırımın
geri dönüş süresi ortalama
24 aydır. Lokasyon kriteri ise,
meydanlar ve alışveriş cad-
deleridir.

Girişimciye Not: Seyidoğ-
lu’nun bugünkü konumuna

gelmesinde etkili olan unsurlar; ürün çeşitliliği, ve yabancı or-
taklarla güçlü işbirliği altyapısı, dağıtım noktalarına uygun çö-
zümleri, güçlü firma algısı, ürün ve pazar geliştirmede doğru
tercihler yapması ve sürekli Ar-ge çalışmalarıdır.
Tel: (0212) 876 69 69 
www.seyidoglu.com / iletisim@seyidoglu.com    

Waffle’cı Akın 1994 yılında özel ve benzersiz karı-
şımların kokuları arasında yoğun geçen 40 yıllık

profesyonel hayatın ardından kuruldu. Markanın he-
defi Waffle ve mutluluk dendiğinde akla gelen ilk
marka olmak ve  “Waffle mutluluktur” söylemini tüm
yurda yaymak. Waffle’cı Akın’nın 4 farklı modeli bulunmaktadır.

Plus (100 m2 ve üzeri +
açık alan), Waffle Hou-
se (min. 30 m2 iç +20
m2 açık alan),  Kiosk- (9
m2) ve son olarak Mo-
bil (9 m2). Markanın
yurt içinde 30, yurtdı-
şında 1 franchise’ı bu-
lunuyor. 2016 franchi-
se hedefi, yurtiçinde 4,
yurtdışı 2 noktaya ulaş-

mak. Franchise giriş bedeli 30.000 TL + KDV olan Waffle’cı Akın’ın yatı-
rım geri dönüş süresi  ortalama 1 yıldır. Lokasyon kriterleri yaya trafi-
ğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar, üniversiteler ve AVM lerdir.

Girişimciye Not:  Farklılığımızı ortaya koyan noktalar; 20 yılı aşan tec-
rübemiz, sektörde ilk akla gelen isim olmamız, düşük yatırım ve ham-
madde maliyetleri, firesiz üretim, günün her saati yenilip içilebilen
ürünler, waffle yanında cafe menüsü zenginliği, az sayıda personel ile
iş yürütebilme ve paket servise uygunluğumuzdur.
Tel: (0232) 330 07 00 
www.waffleciakin.com / info@waffleciakin.com          

Yurt içinde 324 , urt dışında ise 26 mevcut franchise şube sa-
yısına sahip Mado’nun 2016 yılı sonunda hedefi yurtiçinde

340, yurtdışında 36 şubeye ulaşmak. Franchise giriş bedeli
100.000 $ olup yatırım geri dönüş süresi ise 36 aydır. Lokasyon
olarak ortalama 300 m2 ve üzeri kapalı alan dükkanlar. Ortalama
100 m2 ve üzeri bahçe ya da teras, cadde üzerinde (yaya ve taşıt
trafiğinin uygun olduğu ana arterler), yürüyüş alanı üzerinde,
park kolaylığı olan, köşe başı, etrafında kurumsal firmaların oldu-
ğu işlek ve gelişmiş olan caddeler,  alışveriş merkezlerinde ise or-

talama 200 m2

civarında kapalı
alan ve bahçesi
olan tercihen ana girişler.

Girişimciye Not: Büyük bir marka değeri, kalite standardı ve gü-
venirliliğe sahip Mado doğru yatırımın adresi.
Tel :  (0216) 472 53 04
www.mado.com.tr / mado@mado.com.tr    
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Chay Tea&Coffee kon-
septinde dünya çayları

ile birlikte damak tadı se-
çeneklerine uygun iki çe-
şit Türk çayı, Dünya Mut-

fağı’ndan lezzetler, kahve çeşitleri
ve Chay markasına özel soğuk içecekler
bulunmaktadır. Sıcak ortamı ve kaliteli
ürünleri ile Chay, yatırımcılarına hızlı geri
dönüş sağlıyor. Yurt içinde 2 franchise ‘ı
bulunan Chay’ın,  2016 hedefi 4 şube.
Franchise giriş bedeli, şubenin konsepti

ve büyüklüğüne göre 20.000 TL den başlıyor.
Yatırım geri dönüş süresi, 24-36 aydır. Chay’ın
lokasyon kriterleri ise,  Chay Kioskları  için
AVM’ler, Chay Express’ler için AVM ve Cadde,
Chay Bistro için ise caddeler olarak belirtiliyor.

Girişimciye Not: Yepyeni marka, inovatif
ürün gamı, keyifli konsept ve diğer markalar-
dan ayrılan marka yüzümüz ile sizleri Chay
Tea&Coffee ailesine davet ediyoruz.
Tel: (0312) 517 27 17 / www.chay.com.tr

franchising@chay.com.tr  

LunchBox, Meksika Amerika, Fransa,
İtalya gibi ülkelerin kendine özgü

ürünlerini Türk damak tadına uygun
hale getiren dünya mutfağı restoran zinciri, The Box Coffee ise,
nefis tatlılar eşliğinde, dünyanın en lezzetli ve kaliteli kahvesini
misafirlerine sunan ; beğenen misafirlerin taze kavrulmuş Türk
Kahvesi, espresso, filtre kahveyi de paket alabileceği bir kon-
septtir. LunchBox, 12 şubeye sahiptir. 2 şube merkeze bağlı 10
şube ise franchisedir. The Box Coffee, 4 şube olup 1 şube mer-
kez bağlı, 3 şube franchisedir. 2016 yılı hedef LunchBox için, 4
şube olup The Box Coffee için hedef, 8 şubedir. Franchise Giriş
Bedeli LunchBox  için 30.000 Euro, The Box Coffee için 15.000
Euro ‘dur. Yatırım geri dönüş süresi ise 24 - 30 aydır. Lokasyon

olarak avm ve caddeler
tercih edilmektedir.

Girişimci ye Not: Her
türlü desteği ilk aşama-
dan itibaren devamlı
olarak sağlayan, girişim-
ciyi olumlu yönlendiren
ve sizin yerinize düşü-
nen merkez yönetimi-
miz bulunmaktadır.

Tel: (0212) 657 88 47 / www.lunchbox.com.tr
www.theboxcoffee.com.tr / franchise@lunchbox.com.tr   

Kahve Kültürü, kahvelerini özel olarak seçip it-
hal ediyor, bünyesinde, orjinal tatlar yarat-

mak amaçlı harmanlayıp misafirlerine sunuyor.
Konsept özelliği olarak konforu seçen Kahve

Kültürü; modern çizgisi ile de fark yaratıyor.
''Kahve bahane, sohbet şahane'' sloganı ile misafir-

lerini karşılayan Kahve Kültürü'nün tüm bayilerinde ulaşmak is-
tediği hedef; misafirleri-
nin mutluluğu ve mem-
nuniyeti… Yurt içinde
mevcut 2 şubeye sahip
Kahve Kültürü’nün 2016
hedefi 15 şubeye ulaş-
mak… Markanın franchi-
se giriş bedeli 45.000 $
olup yatırım geri dönüş
süresi 1yıl olarak belirtiliyor. Lokasyon olarak avm ve işlek cad-
deler ve açık alanı bulunan mekanlar tercih edilmektedir.

Girişimciye Not:  Hayallerini gerçekleştirmek adına doğru yerde,
doğru zamanda ve doğru kişilerle olmak gerekir. Girişimciler için
bu şartları sağladığımızı düşünüyor ve bayi değil 'ailemize üye'
arıyoruz. 'Gelecekleri için; gelecekleri yer burası'…
Tel: (0284) 2132601 / www.kahvekulturu.com

Serdar DENİZTowerlife Marka Danışmanlığı2 007 yılında ‘’Önceliğimiz Kahve’’sloganı ile çıktığımız yolumuzakurucusu veya danışmanı olarakgörev aldığımız kahve evleri ve kafe konseptlerin-
de  261 mağaza açarak devam ediyoruz. 1.Dünya Sa-
vaşını takip eden yıllarda hazır kahve ile başlayan 1.
Dalga Kahve  daha çok ticari bir akım olsa da şu an
dünyada yüzlerce mağazası olan bir çok zincirin 1.
Dalga Kahveyi de içine alarak küçük sanatsal kahve
evleri açmasıyla 2. Dalga başlamış oldu. 90’lı yıllarda
ilk filizlerini veren yüksek kalitedeki nitelikli kahve
kavramı 2002’de 3. Dalga Kahve ile karşımıza çıksa
da ülkemize ancak 2011 sonlarında gelmiştir. Şu an
açılan onlarca 3. Nesil Kahve Evleri kahve ve kahve
kültürünün daha çok gelişeceğinin bir örneğidir.

Kahveci Efendi konsept olarak piyasa or-
talamasının üstünde kalmayı tercih edi-

yor. Sebebi ise sıradan cafe-bistro görünü-
münün defalarca yapılmış olması. Marka, şu
anda Ankara’da yer alan iki şubesi ile faaliyet
gösteriyor. Mevcut fizibilite raporlarına  %80
derecesinde uyan tüm franchise taleplerini
değerlendiriyor. Franchise giriş bedeli
20.000 $ olan Kahveci Efendi, yatırımın geri
dönüş süresini 12-18 aydır.

Girişimciye Not: Girişimcileri aile bireyi gibi
görerek değer veriyoruz ve başarının bu şe-
kilde geldiğini belirtmek isterim. 
Tel: (0312) 466 9 467

www.kahveciefendi.com.tr / info@kahveciefendi.com.tr      





KahveTuru 2015 yılında Manisa’da genç
bir girişimci tarafından kurulmuş ve

amacı Türkiye’de kaliteli kahveyi uygun fiyat
politikası ve farklı sunumu halkla buluştur-

mak olmuştur. KahveTuru’nun diğer kahve fir-
malarından farklı, kahve
konseptini take-away ile
birleştirerek, kalitesinden
ödün vermeden Türkiye
genelinde yer almayı he-
deflemiştir. Kahveler ken-
di enerjisini kendi üreten
bir bisiklet üzerinde ha-
zırlanarak müşterilere su-
nulmaktadır. Mevcut 16
franchise’ı bulunan mar-

kanın 2016 sonu hedefi 50 şubeye ulaşmak. Franchise giriş be-
deli 50.000 TL olan markanın yatırım geri dönüş süresi 5 ay ci-
varındadır. KahveTuru iş modeli Türkiyenin her yerinde iç ve
dış mekanlarda uygulanabiliyor.

Girişimciye Not: Minimum yatırım ile maximum kazancın sağ-
lanabileceği ve 5 ay gibi kısa bir sürede kendi yatırımını çıkar-
tan tek iş modelidir. Diğer ön plana çıkan avantajı ise işinizi is-
tediğiniz her yere götürebiliyor olmanız.
Tel: (0532)1740921 / www.kahveturu.com/emre@kahveturu.com

İİtalyan tarzı pizza ve geniş İtalyan mutfağıyla Tür-
kiye genelinde 17 ildeki restoranlarıyla 17 yıllık

tecrübesi bulunan Pizza House, 2006 yılında Coffee
Corner markasını yaratmıştır.  Coffee Corner, 2006 yı-
lından beri Orta Amerika'nın muhteşem lezzetlerdeki
farklı kahvelerini sunuyor.  Coffee Corner da müşteriler ge-
leneksel Amerikan kahve çeşitlerinin yanında çok geniş içecek
grubunu tatma şansına sahip oluyor. Markanın mevcut franchise

şube sayısı 23’dür. 2016 Franc-
hise hedefi, 10 şube daha aç-
mak… Franchise giriş bedeli,
19.500 USD+KDV olup yatırı-
mın geri dönüş süresi  24 ay
olarak belirtilmektedir. Marka-
nın lokasyon önceliği, cadde-
ler, eğer kirası uygun olursa
avm lerde tercih edilmektedir.

Girişimciye Not: 17 senelik
tecrübemiz ve güvenirliğimiz,
hizmet ve kalite anlayışımız, gi-

rişimcilere bakış açımız ve iş bilincinin artması için verdiğimiz
eğitimler, tercih sebebimiz olarak görülebilir.
Tel: (0549) 735 93 42
www.coffeecorner.com.tr,  info@coffeecorner.com.tr
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Faruk Güllüoğlu’nun Geleneksel Mağaza adını verdiği tatlı ve
kahvaltıya yönelik 80-150 m2 büyüklüğündeki dükkanlardan

oluşan ve bir diğeri ise 150 m2 ve üstü mağazalar içerisinde Dünya
Mutfağı ve Geleneksel tatları barındıran Kafe/Restoran konsepti
dediği 2 farklı konsepti bulunuyor. 
Yurt içi ve yurt dışında toplam 72 mağazası bulunan marka, 2016
yılsonuna kadar 80 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Franchise isim
hakkı bedeli 50 bin $ olan Faruk Güllüoğlu yatırımın geri dönüş
süresini 3.5 - 4 yıl olarak belirtiyor. Geleneksel konseptli mağazalar
için; 100 - 175 m2’ ler arası, FGİ Cafe & Restaurant konseptli mağa-
zalar için 175 m2 ve üzeri, bahçeli, ana yol üzeri, AVM’ lerde ise dış

girişi ve oturu-
mu olan lokas-
yonlar tercih
edilmektedir.

Girişimciye Not:  Kurumsal yapımız ile
girişimcilerin ufkunu açıyor ve her zaman “kazan-kazan”
prensibi ile hareket ediyoruz. Bu noktada kendilerine ailenin bir
ferdi olarak görüyoruz. Onları dinliyor ve markamızı geleceğe hep
birlikte taşıyoruz.
Tel: (0212) 451 48 00 / www.farukgulluoglu.com.tr

Coffee House en iyi hizmeti sunan lezzetiy-
le fark yaratan, her müşteriye ulaşan, hiç-

bir kimsenin mut-
suz ayrılmasına izin vermeyen mut-

lu çalışanlar, mutlu misafirler oluşan ve
tamamıyla mutluluk üzerine kurulmuş
konsepte sahiptir. Yurtiçinde 5 şubeye
sahip marka 2016 da 5 şube daha açma-
yı planlıyor. Franchise giriş bedeli 25 bin
dolar olan Coffee House ‘ın yatırım geri
dönüş süresi 18 aydır. Lokasyon olarak,

ulaşımı kolay noktalar, ayrıca kalabalık cadde üzerleri, avm  gir-
işleri ve öğrencilerin bulunduğu yerler tercih edilmektedir.

Girişimciye Not:  5 yılda 5 şubemizi aç-
mış bulunarak önemli bir başarı elde
ettik. Coffee House franchise sistemine
dahil olmak adı da tadıda bizden olan
kültürel bir lezzet değerimize sahip çık-
maktır. Markamızın global pazarda hak
ettikleri yeri almaları için girişimcileri ai-
lemize davet ediyoruz.
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Pastannecim; “Bu işte
bir anne eli var” sloga-

nıyla 2013 yılında çıktığı
tatlı yolculuğuna lezzetten

ve kaliteden ödün vermeden
devam etmektedir. Ev yapımı tadında
müşterilerine sunduğu birbirinden
özel ürünler katkı maddesi kullanılma-
dan üretilir. Pastannecim’in lezzet ve fi-
yat garantisi her yerde standarttır. Past-
annecim’in çağın son teknolojilerinin,
hijyen ve sanitasyon kurallarının titizlikle takip edildiği fabrika-
sında günlük olarak üretim yapar.  Yurt içinde 8 şubeye sahip
markanın 2016 franchise hedefi 16 şubeye ulaşmak. Franchise
giriş bedeli almayan  Pastannecim yatırımcısına 24 ayda geri dö-

nüş sağlıyor. Marka cadde mağazalarını
tercih ediyor.

Girişimciye Not: Pastannecim dekoru,
kurumsal kimliği ve günlük taze üreti-
len pastalarıyla Ankara'nın en çok ter-
cih edilen markalarından biri haline
gelmiştir. Pastanın sadece doğum gün-
lerinde değil her zaman aynı kalite, lez-
zet ve hafiflikte bir ürün olduğunu be-
nimseten bir marka olan Pastannecim,

ürün çeşitliliği ve konseptiyle büyülü bir dünyayı müşterilerine
sunmaktadır. 
Tel: (0312) 394 76 40 / www.pastannecim.com.tr 
info@pastannecim.com.tr, franchise@pastannecim.com.tr

Kahve Sarayı, ’Kahve Sarayı Cafe’’  ve “’Kahve Sarayı
Bistro’’ konseptleriyle hizmet vermektedir. Marka-

nın şu an 11 şubesi mevcut; bunlardan 3’ü franchise…
Kahve Sarayı 8’i  franchise  olmak üzere 20 mağazaya
ulaşmayı hedeflemektedir. 5 yıllık hedef ise 150 ma-
ğaza. Marka, franchise giriş bedeli olarak 20.000 $ talep ediyor olup
yatırımın geri dönüş süreleri ortalama üç yıl olarak öngörüyor. Hem
AVM hem de cadde mağazacılığı tercih edilmekte, mutlaka dış alan
kullanımı şartı konmaktadır. İç mekan ise 100 m2 üstü olmalıdır.

Girişimciye Not: 
Biz marka olarak büyü-
meye devam ederken,
lokasyon seçimlerimizi
bize  ve franchise’larımı-
za her türlü katma değeri
katacak bölgelerden se-
çiyoruz. Bu büyümenin
getireceği zorlukların farkında olarak alt yapımızı sağlam temellere
oturtarak, perakendenin içinde yer alan misafir, hizmet, ürün ve ra-
kamsal değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu bilerek hare-
ket ediyoruz. Büyümenin sadece mağaza sayısıyla değil marka değeri
ve bilinirliğiyle de doğru orantılı olduğunu bilerek seçimlerimizi, kül-
türümüzden ve değerlerimizden ödün vermeden yapıyoruz.
Tel: (0212) 593 93 28
info@kahvesarayi.com / www.kahvesarayi.com

Sıfır yağ ve şekersiz waff-
le çeşitleriyle Waffle-

Stop konsepti 20-100 m2

büyüklüğünde mağazalar
veya kiosklardan oluşmak-
tadır.  Yurt içi -Yurt dışı
mevcut  toplam franchise
sayısı 24 olan Waffle-
Stop’un 2016 franchise he-
defi 20 mağaza daha aç-
maktır. Franchise giriş bedeli 30.000 TL + KDV ola-
rak belirleyen marka, yatırımın geri dönüş süresini
ise  6-13 ay arası öngörmektedir. WaffleStop, lo-

kasyon kriteri olarak yaya tra-
fiğinin yoğun  olduğu cad-
deler ve avm’leri tercih et-
mektedir.

Girişimciye Not: 
Waffle alanında, organize
perakende sektöründe faali-
yet gösteren tek marka ola-
rak girişimcilere gerçek eği-

tim ve pazarlama desteği sunuyoruz.
Tel: (0212) 327 74 15

www.wafflestop.com / info@wafflestop.net        

Best Coffee Shop
“En İyi” mekan,

“en iyi” ürün ve fiyatlar ile “en keyifli” zaman geçireceğiniz bir ortam
ve hizmet sunuyor. Mevcut franchise şube sayısı 61 olup, 2016
franchise hedefi 80 dir. Franchise giriş bedeli 50.000 Euro olan mar-
kanın yatırım geri dönüş süresi  2 yıldır. Lokasyon kriterleri, kirala-
ma bedeli ciro payının makul olması (% 20’yi geçmemesi), açık ala-
nı olması, giriş katı ve tek kat olması, haftanın tüm günleri ve gün

içinde uzun süre
yoğun yaya trafi-
ğinin olmasıdır.

Girişimciye Not:
Cafe grubunda
en temel ürün
olan kahve için,
Türkiye tek yetki-
li distribütörü ol-
duğu Dünya’nın
en kaliteli kahve

üreticisi Lavazza İtalya’nın ürünleri kullanılmaktadır. En zorlu sü-
reçlerden olan kiralama tarafımızca yapılmaktadır. Hem franchise
hem personel eğitimleri kısa sürede tamamlanıp hemen uygula-
maya geçilebilmektedir.
Tel : 444 0 591/ www.bestcoffeeshop.com.tr  
franchise@bestcoffeeshop.com.tr   





Oza Coffee House & Bistro, her yaştan insana hitap
edecek oturma gruplarıyla örneğin genç topluluklar

için kütüphane kö-
şesi, iş adamları için iş

görüşebilecekleri otur-
ma grupları, aile ve orta yaş kişileri
için ev rahatlığında hissedebilecek-
leri oturma gurupları, şehrin  karga-
şası ve iş stresinden kaçan çalışan ki-

şiler için yemek
yiyerek ve kah-
ve içerek  vakit
geçirebilecek-
leri, fransız ve İngiliz mimarisi, dekorları arasında sı-
cak ve samimi bir konsept. Markanın KKTC’de 1, Tür-
kiye'de 1 şubesi var. 2016 franchise hedefi  5 şubeye
ulaşmaktır. Franchise giriş bedeli 50.000 $ olup ya-
tırım geri dönüş süresi bölgeye göre 6-9 aydır. Lo-
kasyon olarak AVM ve caddeler tercih ediliyor.

Girişimciye Not: Konseptimize ve markamızla
üretimini yapmış oldugumuz kahvemize sonsuz
güveniyoruz ve yatırımcıları Oza Coffee House &
Bistro ailesine bekliyoruz.
(0392) 365 4017 / (0392) 365 1949
www.ozakahve.net / info@ozakahve.com   

Kahve Der-
yası cafe ve

cafe-restoran konsepti dahi-
linde kahve çeşitleri, çikolata, pasta , waffle
ve dünya mutfağı ile dikkat çekiyor. Yurtiçin-
de 92, yurtdışında 4 franchise şubeye sahip-
tir. 2016 Franchise hedefi yurtiçinde 110,
yurtdışında ise 10 şubeye ulaşmak. Franchi-
se giriş bedeli 30.000 dolardır. Yatırım geri
dönüş süresi 24 aydır. Lokasyon kriteri, araç
ve insan yoğunluğunun yoğun olduğu lo-

kasyonlarda min. 120 m2 kapalı, 80
m2 açık alan sahip mekanlardır.

Girişimciye Not: Şık konsepti ve
zengin menüsü ile kendini her ge-
çen gün geliştiren bir marka olma-
mız bizi tercih etmeleri için iyi bir
sebeptir.
Tel: (0232) 388 10 13 
www.kahvederyasi.com.tr 
info@kahvederyasi.com.tr        
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Hayatta en beklenmedik şeyler bile her zaman “Evet!” demekle
mümkün! Sir Winston bu bakış açısıyla kapılarını misafirlerine

yıllar önce İzmir’de açtı. 2015 yılında Osmanlı Gıda çatısı altına gi-
rerek Osmanlı Grup ailesinin bir parçası oldu. 
Sir Winston markası üç farklı alt marka ile ilerliyor. Sir Winston Hou-
se (casual dining restaurant sınıfında), Sir Winston Cafe ve Sir Wins-
ton Express (kahve/buffet sınıfında). Sir Winston House 3, Sir Wins-
ton Café 5, Sir Winston Express 1 franchise şube sayısına sahiptir.
2016 franchise hedefi, Sir Winston House için 3,Sir Winston Café
için 8, Sir Winston Express için 3’tür. Franchise giriş bedeli, Sir Wins-
ton House 75.000 $, Sir Winston Cafe 50.000 $, Sir Winston Express
25.000 $. Mevcut konseptlerde yatırımın geri dönüş süresi 1.5- 2.5
yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Lokasyon kriteri olarak
avm ve caddeler tercih edilmektedir.

Girişimciye Not:
Tüm şubelerine
yarı hazır ya da ha-
zır şekilde ürünler gönderebi-
len bir yapıya sahip olmasıyla Sir Winston mar-
kası, mutfak personeli sayısının rakiplerine göre azaltılmasını, ope-
rasyonun kolaylaşmasını hedeflemiştir. 
Hızlı servis; optimum yatırım maliyeti; pazarlama ve iletişim gücü
gibi birçok avantaja sahip olan Sir Winston markaları, yatırımcıla-
rının doğru hamleler ile günümüz tüketim alışkanlıklarına karşı
atabileceği bir adımdır.
Tel: (0232) 472 21 49 – (0530) 108 77 36
www.osmanligida.com.tr  / www.sirwinstonhouse.com 
info@osmanligida.com.tr

Neşve konsepti çay ve kahve üzerine kuru-
ludur. Mevcut Franchise şube sayısı  yurtiçi

olmak üzere 28 ‘dir. 2016 franchise hedefi 20 şu-
be daha açmak… 2016 yılı için franchise giriş
bedeli talep edilmemektedir. 2 yıl içerisinde ya-

tırımcılarımıza geri dönüş
sağlandığını belirten marka-
nın lokasyon kriterleri, büyük
AVM’ler Cadde üzeri merkezi
noktalardır.

Girişimciye Not: Franchise siste-
minin gücüyle, küçük halkalardan
büyük bir çember oluşturmayı
hedefleyen firmamız şu an Türki-
ye’nin en genç ve en dinamik, yerli
kültürümüze uygun ve yüzde yüz
yerli sermaye kahve zinciri olarak
yoluna devam etmektedir.
Tel : 444 10 76
www.nesve.com / info@nesve.com  

Şerif BAŞARAN
SCAE Avrupa Nitelikli Kahve Der. Türkiye Koord.

Son 5 yıl içerisinde İstan-

bul’da da bulunan café

konseptleri yeni bir kahve

akımı ile kişiye özel ve kali-

teli taze kahve çekirdekleri

ile birlikte yerlerini almaya

başladılar. Butik kahve kavurucular ve yeni

akım kahve mekanları önümüzdeki 3-4 yıl

daha da yaygınlaşıp İstanbul dışı illerde de

kendini göstermeye başlayacaktır. 

Yeni bir Franchise sektörünü de beraberinde

getirecektir.
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Ata Türk Kahvesi, Türkiye ve
dünyada Türk Kahvesi se-

verlere, Ata Türk Kahvesi’ni tanı-
tıp, Bir dünya markası oluşturmayı hedefli-
yor. Üretim sürecinde, geleneksel üretim
methodlarını en son teknolojilere adapte
ederek kullanan marka, geniş ürün yelpa-
zesi ve kampanyaları ile ilgi görüyor. Türkiye
genelinde franchise vererek büyüme he-
deflenmektedir. Franchise giriş bedeli
100.000 TL, anahtar teslim maliyet ise
300.000 TL’dir. AVM ve cadde lokasyonları

değerlendirmeye açık, yatırımın geri
dönüşü ise azami 3 yıldır.

Girişimciye Not: Ata Kahvemiz.... Ata-
larımızdan bizlere yadigar, Türk Kah-
vemiz.... Türklerin Dünyaya Armağa-
nı.... Sloganıyla ATA Türk Kahvesi’ni
gelecek nesillerle de buluşturma bilin-
cini taşıyoruz.
Tel: (0212) 438 01 50
www.ataturkkahvesi.com    
info@ataturkkahvesi.com

PööLabs  sıvı nitrojenle dondurma yapan ve Türkiye’nin ilk dondurma konsept
mekanı olmuştur. Taze, doğal, sağlıklı ve müşterilerinin gözü önünde yaklaşık

1 dakika içinde sihirli dondurma sunan etkileyici bir konsept sunan markanın,
2016 franchise hedefi 10 şubeye ulaş-
mak. Franchise giriş bedeli, 120 bin + KDV olup yatırım geri dö-
nüş süresi 6-12 ay arasında olmaktadır. AVM ve kalabalık cadde-
ler tercih edilmektedir.

Girişimciye Not: Yatırımcılar Pöölabs ile yenilikçi, özgün ve kar
marjı yüksek bir iş modeli sahibi olacaklar.
Tel:  (0531) 696 91 59 / www.poolabs.com.tr / info@poolabs.com.tr  

Modern mimariyi,
konfor, ihtişam

ve ahşap sıcaklığıyla
birleştiren Kahve So-
kağı, mağaza konsepti

ile kahve kültürünü müşterileriyle buluş-
turuyor. Yurt içinde 19 mağaza ve 2 kiosku
bulunan markanın, 2016 franchise hedefi
yurt içi 30 mağaza, 10 kiosk; yurt dışı 5
mağaza… 15.000 $ isim bedeli + mağaza için m2 başı 2.000 TL.
talep edilmektedir. Yatırım geri dönüş süresi 18-24 aydır. Lokas-

yon kriterleri, AVM, Üniversite karşısı, iş-
lek caddeler, özellikle köşe dükkanlardır.

Girişimciye Not: Kahve Sokağı franchi-
sing sistemi sayesinde yatırımcılar, mar-
kanın kendilerine sunmuş olduğu lokas-
yon seçimi, operasyonel destek, personel
seçimi ve eğitimi ve reklam desteğinden
faydalanır.

Tel: (0532) 767 82 17
www.kahvesokagi.com / info@kahvesokagi.com

2012 yılında hizmete giren Kahve Kutusu fay-
ton kiosk tasarımına sahiptir. Toplam 6 şubesi

bulunan markanın 5 şubesi merkeze bağlı, 1 i ise
franchise dır. 2016 yılında 1 şube daha açan Kahve
Kutusu’nun hedefinde 2 şube daha açmak var.  Ya-

tırımın geri dönüş süresi
12-18 ay aralığı olarak
belirtilirken lokasyon
olarak Avm ler tercih
edilmekte. 

Girişimciye Not: 
Sadece kiosk olarak de-
ğil masa sandalye ve
konsept olarak değer-
lendirilmesi gereken bir
markayız. Kiosk markası

olmamıza rağmen çok geniş ürün içeriğine sahibiz ve ayrıca ürünlerimiz
kiosk fiyatlarında değil cafe fiyatlarıyla müşteriye sunulmaktadır.
Tel: (0532) 7481855
www.kahvekutusu.com.tr / info@kahvekutusu.com.tr   

Kahvemo, tek içimlik hazır kahve-
ler üretmektedir. Kahveler, Os-

manlı kahvesi, Menengiç, Sütlü Türk
Kahvesi ve hazır Türk kah-
vesi olarak dört grupta
toplanmaktadır. 2016 he-
defini yurt içi ve yurt dı-
şında 100 şube olarak he-
defliyor. Franchise giriş
bedeli, 30-40 bin TL arası
değişmektedir. Yatırım ge-
ri dönüş süresi azami 1 yıl

olarak belirtilmektedir. Lokasyon olarak avm, cadde ve üniver-
site kampüsleri tercih edilmektedir.

Girişimciye Not: Girişimciler, hazır kahve sektörüne olan ilgi-
nin artması, kahve evlerinin  hızla yayılmakta olması, sektörün
düşük yatırım maliyeti ve karlılık oranının yüksek olması dola-
yısıyla yatırım için Kahvemo’yu  tercih etmeliler.
Tel: (0348) 834 10 79 -80    
www.sekeroglubaharat.com / info@sekeroglubaharat.com   



Tea & Pot, 2009 yılında tasarlanmış,
2010 yılında aynı isimle butik kafeler

hizmete sokulmuştur. 50-100 m2  Vintage
dekorasyonlu Tea & Pot ‘ta, dünya çaylarının
sunumları özel döküm demliklerden yapılmaktadır. 2016 franc-

hise hedefi 3 şube açmak olan markanın
franchise giriş bedeli 50 bin TL dir. Yatırı-
mın geri dönüş süresi  ise 1 yıl olarak be-
lirtilmektedir. 

Girişimciye Not: Pazarda belli bir yer
edinmiş, müşterileri arasında bilinirlik ka-
zanmış bir markayız. Sunduğumuz ürün-
ler ile fark yaratıyoruz. 
Tel : (0232) 463 57 52
www.teapot.com.tr / info@teapot.com.tr   

David People, dünyanın en seçkin
kahve çekirdeklerinden elde edil-

miş leziz
kahveleri ile dünya mut-

fağından güzel lezzetlerin buluştuğu
Türkiye’nin genç ve dinamik kafe kon-
septidir. Aktif  60 şubesinde, nezih ve
rahat bir atmosferde eğitimli personeli
ve sıcak hizmet anlayışıyla ön plana
çıkmaktadır. Mevcut franchise şube sa-
yısı yurt içinde 60, yurt dışında Kıb-
rıs’ta olmak üzere 1’dir. 2016 franchise
hedefi yurt içinde 80, yurt dışı 5 şube açmak. Franchise giriş bedeli
50 bin dolar olan markanın yatırım geri dönüş süresi 18 aydır. Lo-

kasyon olarak, tabela bilinirliği yük-
sek ve yatırımcıya geri dönüşü hızlı

ve karlı olacak tüm
lokasyonlar uygun
görülmektedir. 

Girişimciye Not:  
Yatırımcısına iyi  ve
karlı bir yatırım sağ-
layan sektöründe alt yapısı güçlü, kendi ürünlerini
kendi üretebilen ve eğitimde kendi kahve akade-
misi olan güçlü bir markayız. 

Tel: (0216) 414 34 34 
www.davidpeople.com / info@davidpeople.com
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By Trileçe, Trileçe Tatlısı ve Boşnak
Böreği çeşitlerini Cafe Konsepti

ile sunuyor. Yurt içi franchise şube sa-
yısı 10’dur. Hedef, 2016 yılını 20 şube ile tamamlayıp 2017 yılında
40 şubeye ulaşmak. Yıl sonuna kadar bayilik ücreti talep etmeyen

marka yatırım geri dönüş sü-
resini 12-18 aydır. Marka lo-
kasyon olarak cadde dükkan-
larını tercih etmektedir.

Girişimciye Not: Küçük yatı-
rımlarla kendi İşlerini kurma
imkanı sağlıyoruz.
Tel : (0212) 493 09 98 – 99 
www.bytrilece.com



Coldwell Banker Türkiye sponsor-
luğundaki program, Stratejik İşler
Danışmanlık tarafından İstan-

bul’da hayata geçirildi. Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak dü-
şünen tüm üniversite mezunlarını hedefleyen program 10 ayrı se-
miner başlığı, yüz yüze mentörlük programı ve bir zirve ile Eylül

ayında tamamlanması
hedefleniyor. 
Stratejik İşler Kurucusu
İsmail Haznedar, Girişim
Hareketi programının
önemli bir fark oluştur-
duğunu belirterek, "Bu

program ile üniversite mezunlarına ulaş-
mak istiyoruz. Bizimle girişimciliğe ilk
adımlarını atsınlar. Kurum içinde veya
dışarıda program sonrasında girişimci-
lik deneyimleri ile mutlaka değer üret-
meye başlayacaklar ve ekonomiye kat-
kıları yükselecektir" şeklinde
programın hedeflerini özetli-
yor. www.girisimhareketi.com
web sayfasından Girişimci
Geliştirme Programı hakkın-
da daha detaylı bilgilere ula-
şılabilir.

Dünya markaları çıkarmak için
Türk insanı neler yapmalıyız?
Türkiye birçok konuda Dünya markası!

Atılacak ilk adımlar, markalaşmanın geniş kit-
lelere anlatılması, şirket sahiplerinin

ve markaların bu konuda bilgilen-
dirilmesi, herkesin bu sürecin içe-
risine katılmasının sağlanması di-
yebiliriz. Bu tip çalışmaların, kısa,
orta ve uzun vadeli planlanma-
sı, uygulamadan vazgeçilme-
mesi büyük önem arz ediyor.

Eğitim: Çocukluktan başla-
yarak ülkesini iyi tanıyan, tarihini bilen, markalarına sahip çıkan
bireyler yetiştirebilirsek yolun büyük kısmını ilerlemiş oluruz.  Ül-
kemizin  geleceği olan çocuklarımız, markalaşmayı bilecek, ülke-
sinin markalarını tanıyacak, kullanacağı ürünlerde Made in Turkey
ibaresini arayacak. Sadece, Türk markalarını bilmeleri ve kullana-
cakları ürünlerde bu markaları seçmelerinin sağlanması bile çok
büyük bir adım. 
Birlik: Türkiye’mizin ve ürünlerimizin markalaşmasında ve dün-
yaya tanıtılmasında birlik olmamız gerek. Devlet kurumları,
STK’lar, üniversiteler, öğretmenler, kısacası herkes, bu sürecin içi-
ne katılmalı, inanmalı ve bunun yararını bilmeli. 
Algı: Günümüzün en çok konuşulan kavramlarından biri olan
algının iyi yönetilmesi, markalarımızı dünya pazarlarında rakip-

lerinden bir adım öne geçirecek çalışmalardan biri olarak düşü-
nülebilir. Ürünün ne olduğu kadar, markasının ve algısının ne ol-
duğu  da çok önemli. Bunun için dünyada mevcut algımızı araş-
tırmak, anlamak, bu süreci yönetmek, Yani uzun soluklu bir ça-
lışma gerektiriyor. 
Tanıtım: Türkiyemizin ve markalarımızın algısına karar verdi-
ğimiz an itibariyle, global anlamda bir tanıtım, geleceğe yatırım
olacaktır. Bu sayede Made in Turkey ibaresini gören her insanın
aklında o algının oluşması için, uygun olan her mecrada tanıtım
faaliyetleri düzenlemek, varsa o ülkede yaşayan Türk vatandaş-
larını bu konuda bilinçlendirmek ve marka elçileri olmalarını
sağlamak algımızı yaymamızı sağlayacaktır. İlk önce, hedef kit-
lemizin, ülkemiz hakkında genel bilgilere sahip olmaları da ge-
rekiyor. Diğer ülkelerde yapacağımız sonuç odaklı etkinlikler ve
o ülkelerin insanlarının katılımının sağlanması bu çalışmaları pe-
kiştirecektir. 
Teknoloji: Tüm dünyada teknolojik markaların artık çok bü-
yük değerler oluşturduklarını düşünürsek, teknolojide ilerlemek
artık çağımızın olmazsa olmazı. Yeni nesillere uygun ürünler ve
markalar geliştirmek, Türkiye’yi teknolojide bir dünya markası
haline getirmek, ulusal bir vizyona ve çalışmaya ihtiyaç duyuyor.
İrlanda’nın teknolojideki büyük atılımı tüm ülkelere örnek ola-
cak bir çalışma ve hepimizin alacağı dersleri bünyesinde barın-
dırıyor. İnovasyon ve ar-ge çalışmaları ürünlerimizin değerini ar-
tırıyor, katma değerli ürünler üretmemizi sağlıyor. Sonuç olarak,
Türkiye’den dünya markaları çıkar! Yeter ki biz inanalım, hep bir-
likte çalışalım.

Özel Oytun TÜRKOĞLU
ozel@ozelturkoglu.com

Türkiye’den dünya 
markaları çıkar!

Dünyada herkesin markalaşmayı konuştuğu günümüzde, Türkiye’den
dünya markası çıkar mı? sorusuna cevabım kesinlikle EVET! 

Sadece ve sadece hepimiz istersek 
olabilecek bir süreçten bahsediyoruz. 

Konuk Yazar
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Türkiye Girişim Hareketi hızlanıyor!
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Konuk Yazar

“Doğru bir tanıştırma, köprü inşa etmek gibidir,
bilgi paylaşmak kadar değerlidir…”

Türkiye’de Networking denince akla
ilk gelen halen “Kartvizit Ninjaları”
oluyor; karşılaştığı herkesle konuş-

maya çabalayan, daha doğru dürüst ta-
nışmadan kartvizitini yapmacık bir gü-
lümsemeyle sunan ve talep eden, perfor-
mansını dağıttığı kartvizit ve kendi ko-
nuşma dakikasıyla ölçen kişiler… Oysa,
Networking “güçlü ve güven odaklı, sür-
dürülebilir bir çevre oluşturmak” anlamı-
na geliyor. Bu bakış açısını daha iyi anla-
mak için son 10 yılda başta Türkiye olmak
üzere uluslararası çapta araştırma, yayın
ve uygulama odaklı çalışmalar yapan Bu-
siness Networking Akademi’nin Tanışma,
Tanıştırma ve Tanınma metodolojisiyle in-
celemek gerekiyor.

1- Tanışma
Tanışma sürecini üç noktada gözlemle-
mek gerekiyor:
Etkinlik Öncesinde: İster “Bayim Olur
musun? Fuarı” gibi birçok kişinin katılaca-
ğı bir etkinlik, ister birebirde gerçekleşe-
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Güçlü ve güven odaklı, sürdürülebilir
bir çevre oluşturmak; Networking

cek bir toplantı olsun, kişilerle hazırlık
şart! Yıllardır farklı sektörlerde yapılan ça-
lışmalar, özellikle fuar performansının
stantta yer alan ekibin özverisi ve networ-
king yetkinlikleriyle doğrudan bağlantılı
olduğunu gösteriyor. Yani, stant ekibinin
müşterilerini hatırlaması, yeni tanıştıkları
kişilerle hızlı ve seviyeli yakınlık kurabil-
meleri, sohbet konularını unutmadan not
almaları ve takip alışkanlıkları, sonucu be-
lirleyen asli etkenler oluyor. Fuarlara katı-
lan yöneticiler ve ekiplerin, normalde üç
ayda görüşebilecekleri kadar ziyaretçiyle
4-5 gün içerisinde karşılaşacaklarını unut-
mamaları gerekiyor. Bunun için sadece
stant düzeni ve ürün anlatımından çok
daha özenli bir hazırlık gerekiyor. İnsanlar
yıllardır ziyaret ettikleri ve hatta alışveriş
yaptıkları kurumlar ve ekiplerinin isimle-
rini hatırlamamalarını samimiyetsizlik ola-
rak görüyorlar. Fuar öncesi hazırlıkta stant
kapısına müşterileri tanımayan şık hos-
tesler koymak yerine, kendi mekanlarına
giriyor hissini veren tanıdık simalar olması
gerekiyor. O gün alınacak kartvizitler üze-
rine hatırlatma notlarının nasıl yazılıp
dosyalanacağı, önemli bilgi ve geri bildi-
rimlerin nereye hangi detayda kayıt edi-
leceği, hep hazırlık aşamasında belirlen-
melidir. Ziyaretçiler için de benzer hazır-
lıklar yapmak başarıyı getirir.  
Etkinlik Sırasında: Etkinlik bir fuarsa her-
kesin zamanı kısıtlıdır. Asansör konuşması
kavramının önemi burada öne çıkar. Yani
asansör yolculuğu kadar kısa bir sürede
tanışabilmek… Stant ekibi ve ziyaretçile-
rin kendilerini 30 saniye gibi kısa bir süre-
de güven odaklı tanıştırabilmeleri gerekir.
Her iki taraf da neden orada oldukları ve
nasıl birbirlerine destek olabileceklerini ilk
dakika içerisinde ifade edebilmelidirler.
Alınan kartvizitler üzerine mutlaka konuş-
ma, sima ve geri dönüş için verilen sözler
ve süreler yazılmalıdır.
Etkinlik Sonrasında: Maalesef, yönetim
ve ekipler nadiren etkinlik sonrası Networ-

king, yani tanıştıkları kişiler odaklı toplan-
tılar yaparlar. Bu da “sattık” ya da “satama-
dık” şeklinde çok sıradan bir değerlendir-
me olur. Oysa, kimlerin ziyaret ettiği, ta-
lepler hakkında ekip ve yönetimin katıldı-
ğı bir değerlendirme toplantısı, hayati fay-
da sağlar.

2- Tanıştırma
İş bir araçtır. İnsan hayatı sadece ticaretten
ibaret değildir. İş dünyasında, kurumlar ve
bireyler bu gerçeği unuturlar. Ortak nokta-
da sadece iş konuşulur. Bu durumda, işler
iyiyken yakınlık oluşur. İşler sakinken ilişki-
ler zayıflar ve kopar. Güçlü networking viz-
yonunda, iş dünyasında insanlar iş yapma-
nın yanı sıra birbirlerinin işlerini ve hayat-
larını kolaylaştıracak kişilerle de birbirlerini
tanıştırmalıdırlar. Doğru bir tanıştırma, ay-
nı köprü inşa etmek gibidir… Tanıştırmak,
bilgi paylaşmak kadar değerlidir.

3- Tanınma
Tanınmak, etkili tanışma ve tanıştırmaların
bir sonucudur. Elbette ilk izlenim önemli-
dir. Yaşadığımız yeni dünyada ilk izlenim
dijitalleşmiştir. İnsanlar tanışmadan önce
birbirleriyle ilgili bilgi edinmek isterler. Bu
sebeple LinkedIn gibi profesyonel ağlarda
etkili bireysel ve kurumsal profil oluştur-
mak ve temasları takip etmek doğru ta-
nınmak için kritiktir.

Son Söz
Networking’i iyi yapan birinin hiçbir za-
man networking yaptığını anlamazsı-
nız. Çünkü doğal ve içten yapıldığında
networking’de başarı kendiliğinden
gelir. Sadece konuşacağınız konularla
değil, karşınızdaki kişileri daha yakın-
dan tanımaya çalışarak hazırlanın. Net-
working, çiftçilik gibidir. 
Toprağın bile meyve vermek için zama-
na, nadasa ihtiyacı vardır. Sabır ve sü-
rekliliği olan bir çevre, iş dünyasının
mutlak başarı formülüdür.





yurtdışı pazarı!
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Girişimci Akademisi

2
F, 2014 yılında hizmet sektörüne başla-
mıştır. Sadece kaliteli ürün yelpazesine
sahip marka,1500m2 lik alanda, partneri

olduğu reklam markası ile üretim sahası aynı
bünyede olup faaliyet göstermektedir. 
2F donuk pasta sektöründe arge ve saha
araştırmalarının sonunda, yenilikçi ve farklı
oluşunu ön plana çıkaracak şekilde üretim
yapıp bunu destekleyen reklam ürünleri ile
de bu boşluk ve açıklığı bir fırsat haline çe-
virmeyi başarmıştır. 
2F, kendi konsept cafe zincirlerini oluştur-
mayı hedeflemektedir. Bu hedefi doğrultu-
sunda birçok firmaya göre 2F donuk pasta

üretimi dışında tedariğini sağladığı yaklaşık
296 çeşit ürünü ile işin mutfağında olup,
partneri olduğu marka ise shop dizayn an-
lamında bir fiil herşeyi kendi bünyesinde
üreterek daha uygun maliyetlerde iş fırsatı
sunmaktadır. 

Artık hedefler büyük;

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

deyse tamamına yakını yurtiçinde yeni şu-
beler açıyorlar. Bu durum franchise sektörü açı-
sından umut verici. Önce yurt içinde büyüyen, ardın-
dan yurtdışına açılan markalarımız arasına yeni isimler ka-
tılmaya başladı. Girişimcilik başarısı açısından şirketlere ilham

kaynağı olan Mado aslında
bu işin öncülerinden. Mado
Avustralya, Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan, S.
Arabistan, Katar ve Dubai’nin ardından Bah-
reyn’de bir şube daha açtı. Şimdi bir başka mar-
ka, Dilek Pastanesi yurtdışında büyüme planları
doğrultusunda önemli bir hazırlık içerisinde. Kı-
sa bir süre önce Dilek Pastanesi Katarlı bir grup
ile master franchise anlaşması imzaladı ve bu iş-
birliği sayesinde 7 Arap ülkesinde şubeler açı-
lacak. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Yurtdı-
şında franchising sistemiyle şubeler açan mar-
kalarımız arasında her sektörden firmalar var.
Ortak özellikleri ise güçlü bir franchise altyapı-
sına sahip olmaları…
Eğer yurtdışında iş kurma planlarınız varsa söz
konusu şirketlerin franchise koşullarına bir göz
atın derim. Zira yatırımcı, girişimcilere önemli
destekler sunuyorlar. Yurtdışında yatırım yap-
mak isteyenlerin her şeyden önce mevzuatı iyi
inceleyip, iş modellerini ona göre oluşturma-

sında yarar var. Örneğin Almanya’da şube ya da bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip şirketler
kurulabilir. Ancak muhtelif sebeplerden dolayı bağımsız bir şirket kurmak şube açmaktan
daha avantajlı bulunuyor. 
Eğer franchise veya acente sistemiyle Almanya’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 kurabilirsi-
niz. UG, GmbH’nın bir türü. Girişim şirketi olarak adlandırılıyorlar. Bu şirket sadece 1 euro
sermayeyle bile ve son derece hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Sorumluluk şirketin malvar-
lığıyla sınırlandırılıyor.

Eğer yurtdışında şube açma planlarınız varsa devletin hibe yani kar-
şılıksız desteklerinden yararlanmayı ihmal etmeyin. Devletin

yurtdışı destek programlarından restoran ve kafeler de yarar-
lanabiliyor. Yabancı bir ülkede franchising sistemiyle şube

açarken kuruluş maliyetinden kira desteğine kadar birçok
farklı konuda hibe desteği almanız mümkün. Devlet des-
teklerinden yararlanabilmek için öncelikle müracaat eden

markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor.
Ardından hedef pazarların en az birinde markanızın

tescil edilmesi şartı var.
“Markamı yurtdışında nasıl koruma altına ala-
bilirim” sorusuna verilecek cevap, onu hangi

ülkelerde tescil ettirmek istediğinize bağlı ola-
rak değişebiliyor. Marka koruması “tescil” ile sağlanabiliyor.

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

Fark yaratan 
yenilikler…

Uluslararası prestijli araştırma şirketi GfK'nin
yaptığı araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin

en prestijli sucuk üreticisinin Şahin Sucukları
olduğunu ortaya koydu. Cumhuriyet ile yaşıt
olan Türkiye’nin en köklü sucuk üreticisi Şahin
Sucukları, aynı zamanda Türkiye’nin “en prestijli”
sucuk üreticisi olarak belirlendi.

En prestijli sucuk
markası seçildi
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Haberler

International Preschool Curriculum
(IPC), Türkiye genelinde daha geniş

alana ulaşmak istediklerini belirtirken
Türkiye’deki Master
Franchise haklarının
sahibi, MİN Eğitim ve
Danışmanlık’ın (IPC
Türkiye) Genel Müdü-
rü, aynı zamanda Okul
Öncesi Eğitim ve Ço-
cuk Gelişimi Uzmanı
olan Şule Fırat, 2020
yılına kadar Türkiye’de
en az 50 anaokuluna
franchise vermeyi he-
deflediklerini söyledi.
IPC, 2008 yılında, Amerika’nın Florida
eyaletinde faaliyet gösteren Clarenter
LLC eğitim Merkezi tarafından hayata
geçirildi. Erken çocuklukta yabancı dil
edinimini anadil öğrenir gibi, doğru yön-

7 ülkede okul öncesi çocuklara 
anadil seviyesinde İngilizce öğretiyor

tem ve sistemle vermeyi amaçlayan IPC
eğitim programı, franchise sistemiyle Ka-
nada, İsviçre, Prag, Portekiz, Moskova,

Azerbaycan, Çin
ve Japonya’nın da
aralarında bulun-
duğu 37 ülkede
120’den fazla ana-
okulunda uygula-
nıyor. Türkiye’de,
İstanbul’da Bey-
koz ve Kemerbur-
gaz’da, Antalya’da
ve Gaziantep’te 4
anaokuluna franc-
hise verdiklerini

söyleyen IPC Türkiye Gen. Md. Şule Fırat;
’’İstanbul, Kocaeli ve İzmir’de de 6 ana-
okulu daha IPC’ye katılacak. 2020 yılına
kadar Türkiye’de en az 50 anaokuluna
ulaşmayı hedefliyoruz“ dedi.

Florida merkezli Clarenter LLC Eğitim Merkezi’nin
Okul Öncesi Eğitim Programı, 2010 yılında girdiği

Türkiye anaokulu sektöründe hedef büyüttü. 

Fitintime Türkiye genelinde 52 stüdyosuyla, fitness sektöründe kısa sü-
rede önemli bir başarı kazandı. 2011 yılında yüzde 100 Türk sermaye-

siyle kurulan ve kısa sürede şu-
beleşerek Türkiye genelinde bü-
yüyen fitintime, fitness sektö-
ründe iş kurmak isteyen girişim-
ciler için imkanlar sunuyor. 2016
yılında tüm Türkiye’de ve yurtdı-
şında Azerbaycan, Dubai ve
İran’a açılmayı hedefliyor. Tek-
noloji ve sporu bir araya getiren
Miha Bodytec teknolojisini kul-

lanan fitintime stüdyoları, 25 dakikalık antrenman süresi ile müşterilerine
fit ve sağlıklı bir vücut imkanı sunuyor. 

Fitintime üyeleri markaya franchise oluyor
Fitintime stüdyosunun ortalama yatırım maliyetinin 250 bin lira olduğunu
belirten fitintime Pazarlama Md. İbrahim Subay; “Yakaladığımız hızlı büyü-
me trendi tamamen sonuç odaklı sistemimizin getirisi oldu. Yatırımcılarımı-
zın çok büyük bir bölümü eski fitintime üyeleri. Sistemden sonuç alan ve
bunun bir parçası olmak isteyen üyelerimiz yatırımcılarımız haline geldiler.
Bir sonraki hedefimizi bulunmadığımız illerde franchise adaylarını ailemize
dahil etmek ve sonrasında uluslararası bir marka olma yolundaki ilk adım-
larımızı atarak yurtdışı operasyonlarımızı başlatmak” dedi.

Türkiye’nin en lüks ve
popüler restoranları
arasında başı çeken

Gelik, şu anda İstanbul’da 5
şubesiyle faaliyet gösteri-
yor olup franchise yoluyla
büyüme kararı aldı. Başta
İstanbul olmak üzere Ana-
dolu’ya da yayılması planla-
nan Gelik’in yakın gelecek-
te 100 şubeli bir restoran
zinciri haline getirilmesi
planlanıyor.  
Self servis  şeklinde hizmet
vermeyi amaçlayan franchi-
se mağazaların ilk etapta
ağırlıkta İstanbul’da olması, zaman içinde büyük iller baş-
ta olmak üzere Anadolu’ya sonrasında yurtdışına açılma
hedefi  bulunuyor. Gelik Yön. Krl. Bşk. Mahmut Atom Du-
ruk, şu anda İstanbul’daki 5 şubesiyle faaliyet gösteren
Gelik’i yakın bir gelecekte 100 şubeli bir restoran zinciri-
ne dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “5 yıl önce
şubeleşebilirdik ancak her yerde aynı kalite standardını
tutturmak için büyük çalışmalar yaptık. İstanbul’daki üre-
tim tesisini kurduk ve artık gönül rahatlığıyla şubeleşe-
biliriz” dedi.

Türkiye’nin teknoloji ağırlıklı 
ilk kişisel antrenman stüdyosu fitintime…

100 şubeli 
zincir olacak…

Sporda yatırım zamanı

Yaptığı çalışmalarla franchising sisteminin en
büyük çözüm ortaklarından olma yolunda

kendini kanıtlayan
Mektepli Tasarım
yeni şubeleşmeye
başlayan firmalara
sunduğu hizmet-
lerle dikkat çeki-
yor. Bunun yanın-
da sektörde söz
sahibi olmaya baş-
layan firmaların en
büyük güçlerin-
den biri halini almış durumda. Sektörün ihtiyaçla-
rını birlikte çalıştığı markalarla birlikte belirleyen
Mektepli Tasarım, yaptığı işlerle sektörün gelişme-
sine öncülük ediyor. 
Firmaların isminden menüsüne, franchsing kata-
logundan sosyal medyasına kadar tüm işlerini ta-
kip eden firma, marka oluşumu sırasındaki bütün
çalışmaları kontrol ederek, tam hizmet ajansı ola-
rak 14 yılın birikimiyle çalışmaktadır. Mektepli Ta-
sarım, müşteri odaklı yaklaşımı ile ihtiyaçları ön-
ceden belirleyerek, tüketici memnuniyetini pekiş-
tiren çalışmalara imza atmaktadır.

tasarım 
sektörde fark yaratıyor





48
Haziran 2016 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Yatırım Anahtarı

Markanın doğuş 
sürecinden 
bahseder misiniz?   
Kısa zamanda dünyanın
her yerinden gelen talep-
lerin artmasıyla tasarımları
bana ait olan doğal taşlardan
yapılan incileri ve özel takıları ih-
raç ettik. 2014 yılında “SHERPA
Secrets of Mallorca” markasını tes-
cil ettirdik ve Sherpa markasıyla
ürünlerimizi başta İspanya’nın Ma-
yorka Adası olmak üzere yurt dı-
şında birçok ülkeye sattık.

Franchise ile büyüme 
kararını nasıl aldınız? 
Neden franchise? 
Bir Türk iş kadını olarak kendi ül-
keme hizmet için “Sherpa Secrets

Of Mallorca” markasını Türkiye’ye getirme
kararı alarak ilk bayiliği  Bayim Olur mu-
sun Franchising Fuarı’ndan İstanbul Ni-
şantaşı’na verdik. Dünyada markalaşma-
nın yolunun bayilik ve franchising siste-
minden geçtiğine inandığım için bu ka-
rarı aldım. 

Franchise  şartlarınızdan 
bahseder misiniz?  
İsim bedeli olarak 2 yıl için 17.500 Euro +
KDV istiyoruz. Sonrasında; her yıl için
2.500 Euro + KDV  talep ediyoruz. Ürün
konsepti olarak; 5 bin -10 bin ve 20 bin Eu-
ro’ luk paketlerimiz var. Birde konsept pro-
jemiz var; metrekareye göre bir bedel çı-
karıyoruz. Yer olarak ise en ufak 10 m2 ile
30 m2 arasında olabiliyor. Bir de bayilik-
franchising alanlar her ay 2.000 Euro’luk
ürün almak durumundalar. Bu arada; Tür-
kiye’nin çeşitli şehirlerinden ve Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinden bayilik için yoğun ta-
lepler alıyoruz.

Lokasyon tercihiniz nereler? 
Sherpa markası icin lokasyon çok önemli.
İlk tercihimiz cadde üzeri olması. Daha

sonra Avm ve diğer alternatifler
değerlendirilebilir. Türkiye ge-
nelinde ilk başta İstanbul, İz-
mir, Ankara, Bodrum, Antalya,
Bursa, Yalova, Çanakkale, Kay-

seri, Adana, Mersin, Gaziantep
başta olmak üzere diğer illerden

de talep  gelirse değerlendirebiliriz.

Yurtiçi ve yurtdışı 
hedefleriniz nelerdir? 
Sherpa markasını tüm dünyaya tanıtmak
ve mağazalar zinciri kurmayı hedefliyoruz.
Her kadın güzeldir, dünya üzerindeki bü-
tün kadınların Sherpa şıklığı ile tanışması-
nı sağlayacağız.

Son olarak girişimci neden 
Sherpa’yı tercih etmeli?  
Türkiye ve yurt dışında tanınmayı hedef-
leyen Sherpa’nın eşsiz takılarını kadınlar-
la buluşturuyor. 
Sherpa ailesine katılmak isteyen, yeni iş
kuracak yatırımcılara önerimiz bizi tercih
etmeleridir. Nedeni ise ürünlerimizin kişi-
lere göre özel olmasıdır. Sherpa ürünleriy-
le en kısa zamanda tanışmalarını ve bizi
sosyal medyadan takip etmelerini tavsiye
edebiliriz.

Bize biraz kendinizi
tanıtabilir misiniz?  
Ben aslen Gaziantepliyim önce Av-

rupa'ya giderek orada doğal taşlar konu-
sunda eğitimler aldım. Daha sonra Ameri-
ka'ya giderek orada büyük araştırmalar
yaptım. 2004 yılında İspanya' nın Mallorca
Adası’na geldim ve burada küçük bir atöl-
ye açarak Sherpa’yi kurdum. Şirketimiz
adını Everest tepesindeki Himalaya Dağ-
ları’ndan aldı.

Gamze Karslıgil / SHERPA Secrets of Mallorca Kurucusu

Ünlü Mayorka incileri artık 
markasıyla Türkiye’de…

Adını Himalaya Dağları’ndan alan Sherpa 2004 yılında 
İspanya’nın Mallorca Adası’nda küçük bir atölye açarak kuruldu.
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Perakende Dünyası

Güçlü dağıtım filosuyla 2 bin noktaya hizmet!

Pastat’ın kurulu-
şu 1983 yılında

İstanbul Kocamustafapaşa’da açılan sütlü
tatlı ve yoğurt imalatına uzanıyor. Marka,
kurulduğu günden beri lezzet ve kaliteyi
önemseyerek üretim tesislerini genişletti.
Kalitesi ve ürün lezzetiyle kısa sürede ya-
yıldı ve tüketicilerden gelen yoğun talep

üzerine 1986 yılında ikinci şu-
besini açıp yaygın dağıtım

ağıyla sütlü tatlı sek-
töründe İstan-

bul’da ilk ve
tek olma-
nın gururu-

nu yaşadı.

Marka, ürünlerini, Türk ve dünya mutfağı-
nın lezzetleriyle genişletmek üzere 1993
yılında tavuk göğsü, fırın sütlaç, keşkül,
krem şokela, aşure çe-
şitlerinin yanında bak-
lava ve profiterol üreti-
mine de başladı. Kul-
landığı tüm malzeme-
leri en kaliteli üreticiler-
den temin ederek son
derece hijyenik bir üre-
tim ile 3000 m² lik bir
ortamda %100 doğal,
sağlıklı, besleyici mal-
zemelerle üreten mar-
ka, ürünlerini 10 araçlık

dağıtım filosu ile 2000'e yakın noktaya za-
manında ulaştırarak tüketici ile buluştur-
maktadır.

Ülkemizde enerji ve spor içe-
ceklerinin kullanım amacı

birbiriyle karıştırılıyor. Pazara
sağlam bir giriş yapmayı hedef-
leyen Ge-Man bu karışıklığı orta-
dan kaldırmak üzere hem günlük
yaşamımızda bize ihtiyacımız
olan enerjiyi vermek hem de
spor esnasında bize ekstra güç
sağlamak üzere Avrupalı uzman-
lar tarafından özel olarak formüle
edildi. Ge-Man Türkiye ve KKTC
Distribütörü Murat Yiğitbaşı, Tür-
kiye Enerji İçeceği sektörüne su-
nacakları Ge-Man ile ilgili iddialı
açıklamalarda bulundu. Yiğitbaşı,

“Enerji içeceği pazarında şu an
büyük payı alan 2-3 markanın dı-
şında bilinen başka bir marka bu-
lunmuyor. Merdiven altı diye ta-
bir ettiğimiz birçok ürün var an-
cak biz kesinlikle ilk 2’yi oynaya-
cağız. Sektöre yenilik sunmak
için çok özel bir formülle hazırla-
nan Ge-Man tüm dünyayla aynı
anda Türkiye’de de piyasaya su-
nulacak. Şu an ürünün bayilik sis-
temini oluşturmak için yoğun bir
çalışma temposu içindeyiz. Ge-
Man hem tadı hem de enerjisiyle
kısa sürede tüketicilerin beğeni-
sini kazanacaktır” dedi.

özel formülüyle Türkiye’nin enerjisini yükseltecek!
Enerji içeceği sektörüne 

Avrupalı uzmanlar tarafından 
özel olarak formüle 

edilen yeni bir marka giriyor. 

Türkiye’de üretilen gazozların tanıtıldığı ve 
satıldığı e-ticaret sitesi gazozhane.com yayında…

Özlenen tarihi tatlarla buluşma zamanı…

Eskiden gazoz üretilirken kristal şeker kul-
lanılıyorken gerçek gazoz tadını alınabi-

liyordu. Zamanla daha düşük maliyetli olma-
sı sebebiyle yapay tatlandırıcılar kullanılma-
ya başladı.
Gazozhane.com da sıvı pancar şekeri ya da
kristal pancar şekeri ile üretimi ya-
pılan gazozlar yer alıyor. Bu ga-
zozların çoğu eski markalar... Ör-
neğin Safranbolu’da üretilen Bağ-
lar gazozu 1936 yılında kurulmuş,
Zafer gazozun geçmişi de 1930 lu
yıllara dayanıyor. En çok tanınan-
lardan Niğde gazozu da 1960 lı
yılların bir ürünü. Bu anlamda sa-

dece bir ürün değil bir tarihin temsilcileridir.
Gazozhane.com öncelikle bu gazozların ula-
şılabilirliğini artırmaya çalışıyor. İlk olarak
kendi bünyesinde bulundurduğu gazoz mar-
kalarını artırmaya çalışırken Türkiye’nin dört
bir yanından gelen gazozları da İstanbul’da

bir çatı altında topluyor. Cafe, market, bakkal,
büfe, pastane vs… ticari olarak bu gazozları
satmak isteyen herkese İstanbul içinde sıcak
satış hizmeti götürüyor. Bu grubun özel fiyat-
ları var ve belli bir rut düzeninde alışveriş ya-
pabiliyorlar. Rut düzeninde sıcak satış şu an

için sadece İstanbul’da var. Başka
şehirlerdeki esnafları da düşündük.
Sonuçta onlar da bu gazozların tü-
ketilmesi için emek veriyorlar, tanın-
ması için uğraşıyorlar ve sonuçta
işin ticaret kısmındalar. Bu yüzden
İstanbul dışındaki esnafların da ‘Es-
naf Hakkı’ var ve düşük fiyatlarla
ürün alabiliyorlar.



Advertorial
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fuar ile ilgili olarak açıklama yapan Medya-
fors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacı-
oğlu; ‘’2016 fuarının konuk ülkesi Katar; Ka-
tar Heyeti Türk Markaları ile görüşmek adı-
na fuarda olacak. Fuarın önemli bir misyo-
nu da Türk markalarının yurt dışına açılması
olup, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Körfez
Ülkelerinden yatırımcı ve girişimciler ile
kapsamlı ziyaretçi çalışmaları yapılmakta-
dır. Kendi eko sistemini yaratan franchising
sektöründe, bu yıl da önemli bir büyüme
yaşanacak. Hızını arttıran markalar 2016’da
da dur demeyecek’’ dedi. Helvacıoğlu şöyle
devam etti: 
‘’Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın di-
ğer fuarlardan ayrıştığı nokta, başarısının öl-
çülebilir olması. Bu da firma, katılımcı sayısı,
m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Or-
tadoğu’nun birincisi olarak bizlere yansıyor.
Fuarımız, yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi
potansiyeliyle katılımcılarının takdir ve te-
şekkürlerine layık olabilmenin haklı gururu-
nu taşıyoruz. İstihdam oluşturma ve yeni iş
alanları yaratma anlamında Türk ekonomisi-
ne önemli katkılar sağlayan franchisee siste-
minin bir parçası olmak da bizim için başlı
başına bir gurur kaynağı.”

Aycan HELVACIOĞLU 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü

BU FUARDA “İŞ” VAR
Markanı Seç, İşini Kur!

organizasyonu, UFRAD işbirliği ve
Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleşe-
cek 14. Bayim Olur musun Franchising Fuarı bu yıl 
13-16 Ekim’de, CNR Fuar Merkezi 5. 6. 7. salonlarda…

Coğrafi konumu ve kıtalar arasında
oluşturduğu köprü görevi açısından
Türkiye, bayilik ve franchise vermek

isteyen uluslararası markaların öncelikli ter-
cihi oluyor. Bu kapsamda yeni iş ortakları
arayan markalar, ülkemizin franchising ala-
nındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda
girişimcilerle bir araya geliyor. Birçok firma-
nın franchise sayısını arttırdığı bir platform
olan fuar, birçoğunun da ilk çıkış, gelişim ve
lansman noktası olma özelliğini taşıyor. Tür-
kiye de bulunan 2 bin 500 zincir işletmenin
sahip olduğu 60 bin bayi sayısı günden güne
artarken, 2016 sonunda franchise sektörü-
nün sahip olduğu pazar payının 50 milyar
dolara ulaşması bekleniyor. Büyüyen franc-
hise hacmi ile birlikte sektörün önde gelen
platformu Bayim Olur musun Fuarı; katılımcı
marka sayısı, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında
Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özel-
liğini de taşıyor. 
Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD
işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana
Sponsorluğunda gerçekleştirilecek 14. Ba-
yim Olur musun Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı bu yıl 13–16 Ekim’de, CNR Fuar

Merkezi 5-6-7. salonlarda gerçekleştirilecek.
Dört gün sürecek olan organizasyon süre-
since UFRAD Seminerleri, hem girişimcilere
hem markalara yol gösterici rol oynayacak. 
Yurt dışı katılımlarının da yoğun yaşandığı



İtalya Franchising & Retail
Expo Fuarı’ndaydık…

Fuarla eş zamanlı gerçekleşti-
rilen WFC (Dünya Franchise

Konseyi) toplantılarında üye ül-
kelerin dernek temsilcileri ve fir-
ma yetkilileri   deneyim paylaşı-
mında bulundular. UFRAD Baş-
kanı Dr. Mustafa Aydın liderliğin-
de 16 kişilik   Türk yatırımcı heye-
ti fuar süresince önemli görüş-
meler gerçekleştirdi. Çoğunlukla
hotel, restaurant, cafe, tekstil ve
hizmet sektöründen olan firma-
lar ürünlerini ve konseptlerini
yatırımcılara sunma fırsatı buldu.
Özellikle  İtalyan kafe ve restoran
konseptleri ziyaretçilerin büyük
ilgisini çekti. 

Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’nın uluslararası bilinilirliği
ve tanıtımı için önemli adımların
atıldığı organizasyon sonrası İtal-
yan Franchise Derneği tarafın-
dan gerçekleştirilen Gala Yemeği
ve ödül töreni katılımcı markalar
ve WFC Üyesi dernek temsilcileri
arasında işbirliği ve sinerji ortamı
oluşturuldu. 
Ayrıca gecede İtalyan Franchise
Derneği Başkanı Italo Bussoli’ye
Medyafors Fuarcılık Genel Mü-
dürü Aycan Helvacıoğlu tarafın-
dan plaket takdim edildi. İki ülke
arasında ileriye dönük güzel
adımlar atıldı.

Bologna Franchising ve Pera-
kende Fuarı’nda yerini alan
Medyafors Fuarcılık A.Ş. stan-
dına ilgi yoğundu. İtalyan ve
uluslararası firmaların temsil-
cileri 14. Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı ve Türkiye Franchising
sektörü hakkında bilgi alarak
katılım olanaklarını değerlen-
dirdiler. 
Medyafors Fuarcılık Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu
ve ekibi katılımcı firmalar, fuar

organizatörleri, dernek baş-
kanları ve ticaret odası temsil-
cileriyle önemli görüşmeler
gerçekleştirdi. 
Özellikle 2015 yılından itiba-
ren karşılıklı işbirliği içinde ol-
duğumuz Rusya Buybrand
Franchising Fuarı temsilcisi
Ekaterina Soyak ve Franchise
Derneği CEO’su Yury Mikhay-
lichenko ile karşılıklı işbirliği,
tanıtım, girişimci heyeti ve fu-
ar katılımı için mutabakata
varıldı. 

Helvacıoğlu; “Türk markalarını tanıttık,
Türkiye franchising sektörünü anlattık”

İtalya’nın Bologna şehrinde ilki gerçekleştirilen Bologna Franchising &
Retail Expo Fuarı yaklaşık 200 marka ve 6 binden 
fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. 
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Yurtdışı Fuar





Gayrimenkul Dünyası
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2milyar dolar portföy hacmine sahip olan
ABD’li Reology Grubu bünyesinde yer

alan ERA, bu ölçüde kendine çizdiği farklı
vizyonuyla yoluna devam ediyor. ERA Türki-
ye olarak bu oranları yakalamak için büyük

bir emekle çalışıyor. ERA Türkiye atak yılı ilan
ettiği 2016’nın ilk yarısını, tanıtım, insan kay-
nakları, portföy yatırımları ve işbirlikleriyle
büyüyerek tamamlıyor. Kıbrıs dahil 8 şehirde
33 ofisle hizmet veren ERA Türkiye'nin hede-
fi 2016 sonunda 60 ofise ulaşmak. Tüm Tür-
kiye’de ofis açma stratejisiyle hareket eden
ERA Türkiye, İstanbul’da olduğu kadar Ana-
dolu’da da zincirlerine yeni halkalar ekleme-
ye devam etti. ERA Türkiye, 2016 yılında ERA
Artı ile Kozyatağı, ERA Koza ile Antalya/Lara,
ERA Adres ile Maltepe ve ERA Lider ile Kurt-
köy bölgelerinde hizmet veren 4 yeni ofisini

hizmete açtı. ERA Türkiye; KKTC’de Nisan
ayında gerçekleştirdiği 'IBC Türkiye 2016’da
sektör uzmanlarını, broker ve gayrimenkul
danışmanlarını bir araya getirdi. Gayrimen-
kul danışmanlığı sektörünün masaya yatırıl-
dığı organizasyon; ERA Global ve ERA Türki-
ye'nin üst düzey yöneticileri, dünyanın 1 nu-
maralı satış otoritesi Aaron Sansoni ve ala-
nında uzman konuşmacıların katılımıyla ger-
çekleşti. Kıbrıs'ta 12-14 Nisan tarihlerinde
gerçekleşen kongrede, sosyal etkinlikler ve
ödül organizasyonu da yer aldı.

ERA Türkiye-Ağaoğlu işbirliği
ERA Türkiye, gerçekleştirdiği önemli işbirlik-
lerine de devam ediyor. ERA Türkiye nisan
ayında, Türkiye’nin yaşam mimarı Ağaoğlu
ile önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşmay-
la birlikte Ağaoğlu projelerinin Avrupa ve As-
ya / Pasifik bölgelerindeki satışlar aynı za-
manda ERA Türkiye üzerinden gerçekleşme-
ye başladı. ERA Türkiye bünyesinde çıkarttığı
sektör dergisiyle de adından söz ettiriyor.
MAGAZİNERA, sektörün en içerikli, kapsamlı,
referans yayını olma özelliğini taşıyor.

“Girişimcilik zeki insanların zengin olmasındaki anahtardır”

Gayrimenkul; bir insanın hayatı bo-
yunca aldığı veya sattığı en önemli

ve en değerli alım- satım kararıdır.
Coldwell Banker, insanların gayrimen-

kul hayallerini 1906’dan beri gerçeğe dönüştürüyor ve
tam 110 yıldır girişimcilerin küçük sermayelerle büyük iş-
letmeler kurmasını sağlıyor. Şu anda dünyada 6 kıtada 54
ülkede 3500 ofis ve 100 bine yakın gayrimenkul profesyo-
neliyle hizmet veren marka, yıllık 250 milyar dolar gayri-
menkul satışına ve 6 milyar dolar gibi bir komisyon geliri-
ne sahip. 2013 Nisanda operasyonlarına başlayan Cold-
well Banker Türkiye üç yıl gibi bir sürede şuan 100’ün üze-
rinde ofis ve 1000’in üzerinde gayrimenkul danışmanıyla
hizmet veriyor.
Coldwell Banker Türkiye Ülke Direktörü Gökhan Taş ; ‘’Dün-

yada ki her zengin insan gerçekten çok zeki ama her zeki
insan zengin değildir. Girişimcilik zeki insanların zengin
olmasındaki anahtardır.
Sizler de kendi geleceğinizi değiştirmek, çocukları-
nızın geleceğini değiştirmek istiyorsanız Cold-
well Banker ile bir adım atabilirsiniz. Bir işi ya
yaşayarak öğrenirsiniz yada yaşayandan. Bizler
Coldwell Banker Türkiye olarak işin içinden
geldik, işin içinde kalmaya, işin zirvesinde
olmaya devam edeceğiz. 
Siz de bu yolu bizimle birlikte yürüyerek
dünyanın bir numarası kendi bölgenizin
bir numarası olmak istiyorsanız, gelin
bizimle tanışın bu geleceği beraber çi-
zelim” diyor.

ERA Türkiye atak yılı ilan ettiği 2016’da tanıtım, insan kaynakları, 
portföy yatırımları ve işbirlikleriyle büyümesini sürdürüyor. Yeni ofislerini 
hız kesmeden açan ERA Türkiye’nin hedefi 2016 yılında 60 ofise ulaşmak.

2016 yılının ilk yarısını büyüyerek tamamlıyor…

Franchising sistemi için
hazırlanıyor…

Kazandıran Tecrübe; sloganıyla yola çı-
kan Bölge Gayrimenkul, tecrübelerini

gayrimenkul danışmanlığı  yapmak iste-
yen girişimcilere aktararak sektöre katkıda
bulunmak istiyor. Franchise almak isteyen
yatırımcılara  ”Yerli sermaye ile siz kazanın,
Türkiye kazansın” mesajını
veren Bölge Gayrimenkul
A.Ş kurucuları Fuat Özdağ
ve Gökhan Adıgüzel; “Gay-
rimenkul sektörü büyüyen
bir sektör, şu an ABD ve Av-
rupa’nın çok gerisindeyiz.
Türkiye’de yeni kuşak bu işi
profesyonel yapmak istiyor.
Yerli sermaye olarak bizde
bu sektörde varız. Bu sektö-
re hizmet etmek istiyoruz.

Ülkemizde yabancı menşeli firmaların ağır-
lıklı olarak hizmet verdiği bu sektöre yatı-
rımlar yaparak, elde edilen gelirleri ülkemi-
ze kazandırmak istiyoruz. Franchise almak
isteyen girişimcilere yerli firmaları tercih
etmelerini öneriyoruz” dedi.





22. satış noktasını açtı…

Türkiye’de bulunan yaygın APC Noktala-
rı (Aksa Power Center) ile müşterilerine

doğrudan hizmet veren jeneratör sektörü-
nün lider markası Aksa, satış ağını genişlet-
meye devam ediyor.
Dönemsel ve sürekli enerji ihtiyacını karşı-
lamada kullanıcılarına kesintisiz enerji des-
teği sağlayan Aksa Jeneratör, Türkiye’de

bulunan APC Noktalarına (Aksa Power
Center) bir yenisini daha ekledi. Trak-
ya’nın önemli sanayi bölgesi Çorlu’da
açtığı 22’inci satış noktası ile kaliteyi ve
güvenilir unsurları bir arada toplayan
Aksa, Türkiye’nin dört bir yanında bu-
lunan geniş satış noktaları ile kullanıcı-
lara ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanına kesintisiz enerji desteği sağlayan
Aksa, yeni satış noktasını Trakya’nın merkezi Çorlu’da açtı.
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16. şubesiyle Sakarya'da açıldı

Gobitte, özel Gobit ekmeği, tazeliği, doğallığı ve eşsiz lezzetiyle
tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Gobitte’nin hızlı

büyüme hedefi fast food sektörüne yeni bir rekabet gücü kazandıra-
rak franchising sistemine uy-
gunluğu yatırımcıların dikka-
tini çekmektedir. “Anadolu ye-
mek kültürünün en doğal ve
katkısız lezzetlerini fast food
konsepti ile birleştiren 'Gobit-
te' İstanbul da ilk, Türkiye ge-
neli 9. şubesini Moderneast
AVM’de açtı.
Gobitte kurucusu Sabri Hosta,
Natavega Holding Yön. Krl. Bşk.
Namık Tanık, Medyafors Fuar-
cılık Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu, ve Stratejik Yön. Danış. Kurucusu İsmail
Haznedar’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Sabri Hosta, Anka-
ra’dan başlayan Gobitte yolculuğumuz artık İstanbul’da  devam ediyor.
Gobitte’yi Tüm Türkiye ile buluşturacağız ‘’ dedi.

İstanbul’da 
ilk şubesini açtı…

Türkiye’nin lider oyuncak markası Toyzz Shop, Muğla’daki
yeni mağazalarının açılışlarını 13 Mayıs Cuma günü Bod-

rum MidTown
AVM ve Muğla
Festiva AVM'de
gerçekleştirdi. Be-
bekler, arabalar,
eğitici oyuncak-
lar, peluşlar gibi
çocuklara yönelik
oyuncakların yanı
sıra "Hiç büyüme-
yen çocuklar" için

de zengin ürün çeşidiyle neşe ve eğlencenin merkezi olan
Toyzz Shop, sevenlerini yeni mağazalarında keyifli vakit ge-
çirmeye davet ediyor.
Toyzz Shop’un Bodrum ve Muğla’daki çocuklar ve aileleri için
oyuncağın yeni adresi olacağını ileten Pazarlama Grup Mü-
dürü Didem Özgüven, Toyzz Shop ailesi olarak yeni mağaza
açılışlarıyla daha çok aileye ve çocuğa ulaşmanın mutluluğu
ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bilinen Fast Food anlayışını 
tamamen değiştirmeye geliyor!

Gaziantep'ten dünyaya sloganı ile Ga-
ziantep’in ilk ve tek franchise veren

baklava markası olma özelliğini taşıyan
Fıstıkzade Baklava, 16'ıncı konsept mağa-

zasını Sakarya Serdivan'da hizmete açtı. Açılışa katılan Serdivan
Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, kurdele kesiminde yaptığı ko-
nuşmasında, firmanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, Serdivan'da hizmet verecek olmasından dolayı memnuniyet
duyduğunu söyledi. Türkiye’nin her yerine günlük baklavayı ana-
vatanından tüm dünyaya ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade
eden Fıstıkzade Baklavaları Genel Koordinatörü Vedat Diri, "16. şu-
bemizi açtık. Sırada Beylikdüzü, Acıbadem ve Kemerburgaz şube-
leri var. Türkiye'nin her yerine günlük olarak Gaziantep'ten baklava
getirmeye çalışıyoruz" dedi. 

Şeker hastalarına 
stevialı baklama müjdesi 
Güney Amerika kökenli stevia bitkisi
ile doğal yöntemlerle tatlandırılmış,
düşük kalorili baklava ile Fıstıkzade
diyabet hastalarının iyileşmesine
yardımcı oluyor. Baklava yiyeme-
yen diyabet hastaları günlük 2-3
dilim kadar yiyebiliyor. Kalorisi düşük eve içeri-
sinde sıfır şeker bulunuyor. Amaçlarının Gaziantep'in adını Tür-
kiye'ye ve dünyaya duyurabilmek olduğunu ifade eden Diri, "Bu
anlamda yatırımcılarla buluşup, mağazalarımızı açıyoruz. Hem on-
lar kazanç sağlıyor, hem de biz Gaziantep'in adını daha iyi duyur-
maya çalışıyoruz” dedi. 

Ege’de daha 
da büyüyor…

Kurdele
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Tekin Acar Cosmetics, Mayıs ayından bu
yana açtığı 5 mağazasıyla, Türkiye gene-

lindeki mağaza sayısını 82’ye yükseltti.
En son Ümraniye Modern East Park AVM ve
İskenderun Park Forbes AVM’de mağaza
açan marka, 20 binin üzerinde ürününü
müşterileriyle buluşturuyor. Cilt bakımından
makyaja, parfümden saç bakımına kadar
dünyaca ünlü markaların birbirinden renkli
ürünlerini açılışa özel fırsatlar ile sunuyor.
Tekin Acar Cosmetics Exclusive markaları,

Trakya'nın ödüllü çiftliği Palivor Çiftliği Cafe & Şar-
küteri, Bursa'da ilk franchise şubesinin açılışını

Balat Turkuaz Plus Çarşı'da gerçekleştirdi. 
Açılış, Burcu Çilingir Ürkmez'in ev sahipliğinde ve Palivor Çiftliği'nin Ku-
rucularından Emre Oral'ın katılımı ile yapıldı. Ürkmez hedeflerini "Taze,
lezzetli ve doğal
ürünleri, Palivor'a
özgü misafirperver-
lik ve güler yüzle
cafemizde misafir-
lerimize ve paket
servisle tüm Bur-
sa'ya sunmak" ola-
rak özetlerken, Em-
re Oral ise "Palivor
Çiftliği'nin Bursa
mağazasında suna-
cağı pizza, hot dog,
salata ve sandviç
ürünleriyle çok özel
bir deneyim yaşata-
cağını" belirtti.

Şube açılışları hızla sürüyor…

1999 yılından beri estetik cerrahi ve medikal
uygulamalar alanında hizmet veren Estetik

International Sağlık Grubu, İstanbul, Ankara,
Bursa ve İzmir’den sonra İnegöl’de 7. şubesinin
açılışını gerçekleştirdi.
Estetik International Sağlık Grubu kurucusu
Op. Dr. Bülent Cihantimur, bu gelişmiş ilçeye
yakışır bir merkezle merhaba dediklerini dile
getirdi ve şöyle ekledi: “İnegöl şubemiz için di-
ğer kliniklerimiz de olduğu gibi titizlikle çalış-
tık. İnegöl AVM içerisinde yeni, modern bir yer-

leşke ile yaşayan halkın medikal estetik ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri, profesyonel bir hiz-
met sağlamayı hedefliyoruz”.
Op. Dr. Cihantimur, “Estetik International İnegöl
şubesinde saç tedavileri, lazer epilasyon, böl-
gesel incelme, cilt tedavileri, ameliyatsız gen-
çleşme uygulamaları gibi hizmetlerimiz mev-
cut. Son yılların favori uygulaması olarak görü-
len, geliştirdiğim Örümcek Ağı estetiği de yine
İnegöl şubesinde verilecek hizmetler arasında
yer alıyor” dedi.

Mağaza açılışlarına her gün bir yenisini daha ekliyor
modern mağaza dekorasyonu, tüm markala-
rın servisini sunabilen kendine ait eğitimli
personeli, her mağazada özgür ve güvenli
alışveriş imkanı sunan ürün bilgi monitörle-
riyle, kozmetik tutkunlarına birçok ayrıcalık
sağlıyor. 
Türkiye'de selektif kozmetik pazarında lider
konumda olan Tekin Acar Cosmetics, önü-
müzdeki aylarda da yeni illerde, yeni mağaza
açılışlarıyla pazar payını her geçen gün artı-
rarak liderliğini korumaya devam edecek.

Estetik International Sağlık Grubu, 7. şubesini 
Bursa’nın en büyük merkez ilçesi İnegöl’de açtı.

Palivor Çiftliği 
lezzetleri Bursa’da…

Kurdele

Hayalleri gerçeğe
dönüştüren marka

Pöölabs, her çocuğun ve her dondurma severin hayalle-
rinin gerçeğe dönüştüğü bir dondurma laboratuarı.
Ürünleri tamamen katkısız olup, herhangi bir fabrikas-

yon işlemi görme-
den, gözlerinizin
önünde taze, gün-
lük ürünlerle yapı-
lıyor. Bağdat Cad-
desindeki ilk şube-
sinden sonra 2. şu-
besini bodrumda
açtı. 3. şubesinin
de anlaşmasını ya-
pan Pöölabs önü-
müzdeki günlerde
en popüler avm-
lerden birinde olacak. Pöölabs kurucusu Ozan Çiçek;  yerel ve
klasik lezzetleri en saf haliyle sizlere sunmak için, profesyonel
ekibimizle 2016 yıl sonuna kadar franchise şubelerimiz ile bir-
çok noktada olacağız dedi.






