






40yıllık geçmişe sahip
Meşhur Safranbolu

Lokumcusu butik tarzını
koruyarak, hem
üretim kapasi-
tesini hem de
şube sayısını
büyütüyor. İhra-
cat ve kurumsal
çalışmalarının
yanı sıra; Vatan

Cad., Maltepe E5 üzeri ve Zümrüt Evler’de ken-
di satış mağazası bulunmaktadır. Bu yıl bir ta-
nesi Çamlıca’da yapımı süren yeni caminin kar-
şısında, diğer iki tanesi yeni İstanbul-İzmir oto-
banı gemlik mevkiinde 3 şube daha açılması
planlanmıştır. Bu doğrultuda aynı zamanda da
UFRAD üyesi olan Meşhur Safranbolu Lokum-
cusu franchise sistemini oluşturmuştur. Lokum
Cafe, AVM içi kiosk ve çarşı satış mağazaları
konseptleriyle fuardaki yerini aldı.
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Erkek giyimde kalite
ve tarz yayılıyor

Çiğköfte sektöründe yeni bir aktör yerini aldı

2015 sonlarında kurulan
Çiğköfte Evi, mağaza

konsepti ve iddialı ürünle-
riyle sektöre farklılık getirdi.
Kısa sürede 100 bayi ve satış
noktasına ulaşan firma yıl
sonuna kadar Türkiye gene-
linde 150 bayiye ulaşmayı
hedefliyor. Şirketin Pazarlama Direktörü Bekir
Altunok, çiğköftenin en doğal, en sağlıklı ve en

Girişimcilere iş kurduruyor

Türkiye’deki 30 yıllık geçmişiyle katılım ban-
kacılığına yön veren Albaraka, iş kurmak

isteyenlere yeni bir fırsat sunuyor. ‘Franchise
Destek Paketi’yle Türkiye’de franchise siste-
miyle çalışan yaklaşık 2 bin markayla işbirliği
imkanı yakalayacak girişimciler, 48 ay vadeli
leasing ve KFD avantajına ek olarak; 6 ay öde-
mesiz dönem imkanı, ücretsiz sabit POS ve uy-
gun fiyatlarla mobil POS hizmetinden de ya-
rarlanabilecek. 
Albaraka yetkilileri, “Franchising sistemi, iş sa-
hibi olmak isteyenler için riski en düşük yön-
temlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Albara-
ka olarak girişimcilerin iş dünyasına entegre
olabilmesi için sunduğumuz fırsatlarla hem
ekonomimize can suyu olmayı hem de yeni
çalışma sahaları açarak çok daha fazla kişinin
istihdam edilmesini hedefliyoruz” değerlen-
dirmesini yaptı.

lezzetli halini tüketicilerle bu-
luşturabilmek için uzun ve ke-
yifli bir arge çalışması gerçek-
leştirdiklerini ifade ediyor. Al-
tunok ayrıca, çiğköftenin ge-
leneksel lezzetler içerisindeki
önemini, sektördeki hizmetle-
ri tek tek analiz ettiklerini ve

çiğköfte sektöründe yapılacak daha çok fazla şe-
yin olduğunu gördüklerini dile getiriyor.

Kalite ve 
lezzetin adresi

Gıda sektöründeki 26 yıllık tec-
rübesi ile  By Puli geleneksel

Türk mutfağından en lezzetli, en ka-
liteli; kol böreği çeşitleri, sade bö-
rek, su böreği çeşitleri,puli pide ve
puli açma ürünlerinin yanı sıra sıcak
ve soğuk içecekleri ile İstanbul Pen-
dik’te 800 m2 kapalı modern üretim
tesisinde üretime başlamıştır.

Hedef; kaliteli ve lezzetli ürünleri
hijyenik şartlara uygun olarak üre-
tip, uygun fiyatlarla öncelikle İstan-
bul ve çevre illerde müşterilerine
sunmaktır. By Puli Gıda ürün ve ka-
litesini devam ettirebilecek ve fir-
manın gelişmesine olumlu katkı
sağlayabilecek bayiler arıyor. Mar-
ka, anlaşma sağlandıktan sonra mi-
mari çalışmalara başlayıp şubeyi en
kısa zamanda teslim ediyor.

Yomumu Frozen Yogurt & More  meyve, çi-
kolata, tahıl ürünleri ve çerezler ile doğallığı

en lezzetli şekilde yaşamanızı sağlıyor. Marka,
ilk şubesiyle 2016 yılı ocak ayında İzmir’de; ni-
san ayında da Alaçatı’da açtığı 2. şubesiyle hiz-
met vermektedir. Şeker oranın çok düşük olma-
sı, en doğal koşullarda üretilmesi ve sadece
%1.5 yağ içeriğine sahip olması markayı bir
adım öne taşıyan en
önemli unsurlardır.
Türkiye’de ilk defa 50
çeşit toping seçene-
ğine sahip Yomumu
Frozen Yogurt & Mo-
re müşterilerinden
gelen yoğun franchi-
se talepleri doğrultu-

sunda ilerleme kararı aldı.
Kısa süre içinde Türkiye’de
stratejik noktalarda olmayı
hedefleyen Yomumu, fu-
arda girişimcilerle bulu-
şacak. Tüm girişimcileri
standı davet eden Yo-
mumu Frozen Yogurt &
More kurucusu Özcan
İçli ‘’Lezzeti Hissedin sloganı ile yola çık-
tık. Ürünlerimiz, vücudunuz için gerekli kalsi-
yum, protein ve B2 vitaminlerini içererek, bağı-
şıklık sisteminizin güçlendirilmesine yardımcı
olur. Enerji ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz Yo-
mumu ile keyifli bir lezzet şöleni yaşayacaksınız.
Sağlığınızı düşünerek, vücudunuz için yararlı
bütün besinleri bir araya getirdik” diyor.

Kendi seçtiğiniz malzemelerle, kendi damak tadınıza
göre Yomumu'nuzu oluşturabilirsiniz.

Yomumu ile lezzete yatırım yapma zamanı

Hızla büyüyor…

Battalbey erkek giyim, % 100
Türk üretim ve yerli sermaye ile

sektörün liderleri arasına girmeye
hazırlanıyor. ‘’Battalbey erkek giyi-
min modellerinden biri mutlaka si-
zin tarzınız olacaktır’’ anlayışı ile iler-
leyen Battalbey, klasikten spor giyi-
me, çoraptan iç giyime, ayakkabı-
dan kemere erkek giyimde  “A Kali-
te” sunuyor. Battalbey; artan marka
değeri, fiyat politikası ve hizmet an-
layışıyla her kesime hitap ediyor.
Bayi kârını her zaman ön planda tu-
tan bir anlayışla yola çıkan Battal-
bey bayilik destekleriyle de bir far-
kındalık oluşturuyor.
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“Türkiye'nin en iyi 10 döneri arasındayız…”
Dönerci Orhan, en iyi bildiği işi, kalitesinden ve lezzetinden ödün 
vermeden müşterileriyle paylaşmaya ve 11 şubesiyle hızla büyümeye devam ediyor.

1975 yılından bu yana geleneksel et döner lezzetini
ve sunumunu bozmadan sürdüren Dönerci Orhan,

İzmir'li Döner Markası olarak bu işe gönül vermiş Rah-
manoğlu ailesinin en önemli ürünü ve en büyük gücü-
dür. Dönerci Orhan bugün, 11 şubesiyle hızla büyüyor,
lezzetiyle tiryakilik yaratıyor. Dönerci Orhan, üç nesil, 41
yıldır, müşterilerine et döner yapmaktadır. Yıllardan beri
‘sağlıklı gıda’ sunmanın sorumluluğu ile kalitesinden
ödün vermiyor, etin cinsine, içeriğine, işlenmesine ka-
dar işine büyük bir özen gösteriyor. Katkısız %100 dana
eti kullanıyor. Doyurucu porsiyonları ve makul fiyatla-
rıyla kalite-fiyat dengesini koruyor. Tüm bunların sonu-
cunda 2016 yılında büyük jürinin gerçekleştirdiği araş-
tırma sonucu, Türkiye'nin en iyi 10 döneri arasında ye-
rini almış bulunmakta.
Kurumsal çizgisini modernize eden, hizmet ve kalite standardını
tüm şubelerinde eşitleyen firma, bayilikler vermek ve Dönerci Or-

han Franchise  sisteminin akıllıca uygulan-
masını sağlamaktadır. Kolay kurulan ve işle-
tilen Dönerci Orhan franchise işletmesi karlı
bir bir yatırımdır. Bayilerin reklam, eğitim,
güçlü sistem ve tedarik ile sürekli olarak des-
teklendiği Dönerci Orhan bayilik sistemi ba-
şarılı bir iş modelidir.
Üretim ve merkez ofisinde 15 kişilik ekibiyle,
2009 yılında projelendirdiği ve yatırımlarını
yaptığı bayilik sisteminin ilkeleri doğrultu-
sunda çalışıyor, müşteri memnuniyetini dai-
ma en üst düzeyde tutuyor. Bayi  İşletmeci-
leriyle kurduğu yakın iletişim sayesinde, her
geçen gün güzel, güçlü bir aile kimliği kaza-
nıyor. Dönerci Orhan, en iyi bildiği işi kalite-

sinden ve lezzetinden ödün vermeden müşterileriyle paylaşmaya
ve hızla büyümeye devam ediyor.

Ge l e n e k s e l
döner lez-

zetini farklı sos-
larla yepyeni bir
alışkanlığa dön-
üştüren Döner
Stop, daha ilk ta-
nışmada “Daha
önce neredey-
din” dedirtiyor.
Döner Stop nefis
dönerleri, köfte-
si, salataları, gençlik ve deneyimi birleştiren
keyifli çalışanları ve hijyen konusundaki titiz-
liği ile takipçilerinin sayısını her geçen gün ar-
tırıyor. Döner Stop iddia ediyor: “Bu döneri yer-
sin, döner yine gelirsin!”.

Döner lezzetini dünyaya 
Döner Stop kalitesiyle tanıtacak
Döner Stop yerinde saymıyor, hem menüsünü
her geçen gün zenginleştiriyor hem de resto-
ranlarına durmadan yenilerini ekliyor. İstan-
bul, Çanakkale, Bolu ve İzmit’teki toplam 10
lezzet durağında hizmet veren Döner Stop,
tüm Türkiye ve hatta dünyaya döner lezzetini

en yenilikçi haliyle
tanıtmayı kendine
görev biliyor. Döner
Stop’ta franchise gi-
riş bedeli 10.000 $
olarak belirlenmiş
durumda. Yatırım
bedeli ise açılacak
yerin büyüklüğü ve
nitelik farkı nedeniy-
le 100.000-150.000
$ arasında değişebi-

liyor. Örneğin cadde restoranlarının maliyeti,
AVM’dekilere göre daha maliyetli olabiliyor.
Yüzde 2’lik reklam katılım payı ve yüzde 5’lik
isim hakkı ödemesi de yatırım şartları içerisin-
de bulunuyor. 
Pazarlama ve isim hakkı ödemesi, eğitim, el
kitabı, yer seçimi, bölge koruması, ortak rek-
lam ve mal temini gibi çeşitli destekleri kap-
sıyor. Franchisee’ler Döner Stop’un pazarlama
desteğinden ve pazar payından da faydalana-
biliyorlar. 
Lokasyon olarak ise AVM’ler ve ana caddeler
gibi olabildiğince çok kişiye ulaşılabilecek
merkezi noktalar tercih ediliyor.

BID International Arch of Europe
Convention, Frankfurt'ta toplana-

rak, dünya çapında iş liderleri ve pro-
fesyonelleri yakaladıkları mükemmeli-
yet ve başarıları için ödüllendirdi.  Bu
sene topluluk, kaliteye odaklı değer-
lendirme yapıp, özellikle QC100 TQM
modeli kriterlerine, müşteri memnuni-
yetine ve maliyet verimliliğine önem
gösteren firmaları ödüle layık görüldü.
Bu doğrultuda Gönül Kahvesi'nden Ya-
man Yardımcı ve Kemal Yardımcı; Arch
of Europe Kalite ve Teknoloji Altın Ka-
tegoride ödül aldılar. Bu ödül, marka-
nın geçtiğimiz yılki başarılarını ödül-
lendirmek, gelecek senenin kalite yak-
laşımından ve kaliteyi 1. sıraya koydu-
ğu için verilmiştir.  

Madrid'ten ödül aldı
Durmak yok, lezzet çok!

Takipçilerinin sayısını her geçen gün artıran Döner Stop 
bugün 4 şehirdeki 10 lezzet durağı ile hizmet veriyor 

ve menüsünü sürekli genişletiyor. Genç ve enerjik 
ekibi ile Döner Stop’un ritminde durmak yok.
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Her nesilin kahvecisi 

2006 yılından beri  Maa Althahab, Arap dün-
yasında parfüm sektöründe yüksek kalitesi

ile bilinen ve yaklaşık 200’e yakın franchise ba-
yileri ile çok hızlı büyüyen iş modeli. 
En yüksek kalitede ve iyi fiyatlarda “Maa Altha-
hab” adı taşıyan hazır ürünler sunuluyor. Kendi
karakterini kokulara ilham ederek ve benzersiz

oryantal şişeleri ile piyasaya sunuyor. Parfüm,
deodorant, saç bakımı, kozmetik, makyaj ve
aksesuarlar ürünleri sunmaktadır. Maa Altha-
hab, en hızlı büyüyen parfümeri zinciri  şirketi
olarak Mısır'da 65, Suriye’de 30, Lübnan’da 6,
Suudi Arabistan’da 1 ve Türkiye'de de 8 dükkan
ile yer alıyor.

Döner sektörünün sı-
radışı markası Ka-

sapDöner’den kadın girişimcilere büyük
destek! KasapDöner, franchise
giriş bedelini kadın girişimciler-
den yüzde 50 indirimli alacak.
‘Hamburger çocuklarına döner
yedirme’ iddiası ile özgün rek-
lamları ve tamamen bifteklik et-
ten ürettiği dönerinin lezzeti ile
tanınan KasapDöner bir ilke da-
ha imza atıyor.

Personelin yarısından 
fazlası kadın olursa…
KasapDöner markası, 50 bin do-
lar olan Franchise bedelini kadın
girişimcilere yılsonuna kadar % 50 indirim ile
25 bin dolara veriyor. Firma ayrıca, kadın giri-
şimcilerin kuracağı KasapDöner şubelerinin
personelinin yüzde 50’den fazlasının da kadın
olması halinde, mal alımında da yüzde 5 indi-
rim sağlayacak. Global Restoran Yatırımları A.Ş
Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner ola-

rak kadın girişimciliğine ve kadın istihdamına
destek vermenin ekonomik gelişmeye katkısı-
nın altını çizerek “Kadın çalışan ve girişimci sa-

yısını arttırmak için buna yönelik
getirdiğimiz teşviklere firma ola-
rak devam edeceğiz” açıklaması-
nı yaptı.
Özürün, 2011 yılından bu yana

yurtdışı dâhil 40 şubeye sahip en
büyük döner zinciri olduklarının
altını çizerek, “Gıda sektöründe
kadın girişimci ve çalışan sayısını
arttırmak istiyoruz. Kadın eli de-
ğen işletmelerin fark yarattığına
inanıyor, döneri dünya markası
yapmak için çıktığımız yolda ka-
dın girişimcilerin varlığını ve sa-

yısının artmasını önemsiyoruz. Tüm girişimcile-
rimize açılış, eğitim, işletme gibi süreçlerde ih-
tiyaç duydukları konularda destek veren ope-
rasyon ekibimiz zaten bulunuyor. Bunun yanın-
da isteyen kadın girişimcilerimize özel olarak
restoran yönetimi eğitimi verip, tüm bilgi biri-
kimimizi kendileri ile paylaşacağız” dedi. 

&  
çözüm ortaklığı 

anlaşması imzaladı 

Asüer A.Ş. ve Medyafors Fuarcı-
lık A.Ş;  karşılıklı kurumsal yarar

sağlamak ve sektörün gelişimine
katkıda bulunmak adına  çözüm or-
tağı oldular. MedyaFors Fuarcılık
Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu
ve  Asüer Yatırım Danış. A.Ş. YKB Dr.

Aydoğan Süer arasında sağlanan iş-
birliği kapsamında ortak çalışmalar
geliştirilecek. Medyafors, katılımcı
markalarını ihtiyaçları doğrultusun-
da, marka- AVM yatırımları konu-
sunda  Asüer  Danış. A.Ş.‘ye yönlen-
direcektir. Bu doğrultuda Asüer A.Ş
ise Medyafors Fuarcılık mecraların-
da tanıtılacaktır.

Kurulduğu günden bu yana sürekli kaliteyi
hedefleyen, her türlü yeniliği takip etmiş ve

yatırımı yapmış bir firma olan Pastat Tatlı, bü-
yüme evresinde geleneksel üretimden asla vaz-
geçmemiş, geleneksel üretimle teknolojiyi bir-
leştirmiş bir markadır.
Pastat tüm şehirlere +4 derece soğuk zincir ola-
rak ürünlerini zamanında teslim etmektedir. Bu
özelliklerinden dolayı Türkiye’nin neredeyse
tüm ulusal marketlerinde değişik çeşitlerde Pa-
stat ürünleri bulunmaktadır. Pastat, bu bilgi ve
tecrübesini paylaşmak üzere 2016 yılında bayi-
lik sistemiyle büyüme kararı almıştır. Bu yapı-
lanmasına İstanbul Anadolu yakası bayiliğini
oluşturarak adım atmıştır. Pastat’ın bayiliğini

alan kişi ve kurumlar as-
lında Pastat’ın 3000 m2

lik alt yapıyla, sektördeki
tecrübesini almış ol-
maktadırlar. Marka yet-
kilileri, karşılıklı kazan-
ma çatısı altında oluş-
turulan sistemde bu-
gün 23 araçlık dağı-
tım ağıyla faaliyette
bulunduğu İstanbul
satış operasyonu-
nu Anadolu’nun
tüm şehirlerinde doğru yatırım-
cılarla buluşturmak arzusunda.

Pastat bayiliğini alanlar, aslında 3000 m2 lik alt
yapıyla, sektördeki tecrübesini satın alırlar.

Geleneksel üretimle teknolojiyi birleştiren marka

’den kadın girişimciye destek…

Parfüm ve kozmetik
ürünleri ile Türkiye’de

franchise imkanı sunuyor

Gıda sektöründeki önemli mar-
kalardan Bisquitte’in deneyimli

kurucularının bir araya gelerek kur-
dukları Komşu Kahve, yeni nesil kah-
ve tutkunlarının aranan adresi olma-
ya devam ediyor. 
Komşuluk kültürüne dayalı, sıcak
konsepti ile Çeşme Alaçatı ve İzmir
Alsancak’ta faaliyet gösteren iki şu-
besiyle Komşu Kahve, işine bağlı ve
tutkulu girişimcileri kendi işlerinin
patronu olmaya davet ediyor. 
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Röportaj

rurudur. Bu sene fuarımızın 23. senesini gu-
rurla kutlayacağız.

Franchising yönteminin markala-
rın büyümesine ve gelişmesine
olan etkileri nelerdir?
Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı
1850 civarında. Bunların %24’ü yabancı,
%74’ü Türk kökenli markalar. Zincirlere
bağlı şube sayısı ise 50.000 civarında.
Franchise veya bayilik verenlerin sayısı
1471, zincirler içindeki oranı ise %78. Sade-
ce kendi şubelerini açıp kendileri işleten
zincirler %22 oranında. Franchise zincirle-
rin gelişmesindeki en önemli etken, yöne-
timdir. Vasat yönetilen bir zincir büyüye-
mez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyü-
dükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sı-
fırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş
merkezlerinin markalara yer vermesi de,
franchise zincirlerin gelişmesindeki en
önemli etkenlerden biri. Müstakil peraken-
decilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmal-
ler, franchise zincirlerin tüketiciler tarafın-
dan tercih edilmesinde ve gelişmesindeki
diğer bir önemli etken. UFRAD olarak
franchise veren zincirlerin ülkemiz ekono-
misine kalıcı fayda sağlaması için franchise
sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işlet-

Franchise sistemi
tek çatı altında…

Franchising sektörü-
nün sorunlarının
çözümüne yönelik

yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
Franchising sisteminin Türki-
ye’deki tek çatı örgütü olan UF-
RAD Franchising Derneği, 1991
yılında kuruldu. Başarısını ispat-
lamış markaların girişimci ruha
aktarılmasını destekleyen Der-
neğimiz, ülke ekonomisi başta
olmak üzere, yatırımcıların mar-
kalaşmaya yönlendirilmesine,
yerli markaların teşvik edilerek
uluslararası pazarlarda yer edin-
mesine ve rekabet şansı yakala-
malarına hissedilir katkılar sağlamakta.
Dünyanın en köklü franchising dernekle-
rinden biri olan UFRAD, bugün sayısı 200’ü
aşan güçlü markayı çatısı altında toplamış
bulunuyor. 
Yıllık 43 milyar $’lık ticari işlem hacmine sa-
hip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek
temsilcisi olan UFRAD, Franchise sistemi-
nin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenil-
mesini, temel kuralların belirlenmesini ve
uygulanmasını sağlamakta. Markalarımızın
gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası
platformlarda işbirlikleri oluşturmasına
destek olan derneğimiz, Türk firmalarının
dünya pazarında ihtiyaç duydukları huku-
ki, kültürel ve mali konularda en önemli
paylaşım merkezidir. Dünya Franchising
Konseyi (WFC) 2017 yılı dönem başkanlığı
ile Karadeniz Franchise Federasyonu Kuru-
cusu ve Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Ku-
ruluş üyesiyiz.  
Avrupa Franchising Federasyonu (EFF)’in
UFRAD Genel Başkanı olarak Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürütüyorum. Tüm bu
başarılarımız Yönetim Kurulumuz ve Üye-
lerimizin özverili çalışmaları ile elde edilmiş
sadece Derneğimizin değil ülkemizin gu-

Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD Franchising Derneği çatısı
altında her zaman dile getirdiğim bir söz vardır: “Markalaşmak 

bir ülkenin gelişimi için en gerekli etkenlerden biridir.”
melerini gerekli görüyoruz, eği-
timlerimizle destekliyoruz.

Türkiye’de franchising
sektörünün büyüklüğü
hakkında bilgi verir misi-
niz?
Girişimcilerin son yıllardaki yeni
gözdesi Franchising oldu. Özel-
likle gıda sektörü 2015 yılında
gösterdiği başarı grafiğini 2016
yılında da devam ettirecek gibi
duruyor. 2015’te franchise sektö-
rünün ürettiği istihdam sayısı
200,000 kişiyi aştı. 2016 yılı so-
nunda franchising sektörünün
Pazar büyüklüğünün 50 milyar

USD’ye ulaşmasını bekliyoruz. Franchise
sektörüne 2016 yılında 10,000’den fazla gi-
rişimci aranmakta. Türkiye’deki zincir işlet-
melerin sayısı: 2500. Zincir işletmelerdeki
yabancı firma oranı: %29. Zincir işletmelere
bağlı şube sayısı: 60,000. Yurtdışına açılan
Türk marka sayısı: 160.

UFRAD’ın gelecek dönemde ger-
çekleştirmeyi planladığı atılımları
özetler misiniz?
Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD
Franchising Derneği çatısı altında her za-
man dile getirdiğim bir söz vardır: “Marka-
laşmak bir ülkenin gelişimi için en gerekli
etkenlerden biridir.” Bugün tüm güçlü eko-
nomiler dünya pazarlarını markaları ile ele
geçirmektedirler. Birçok inovatif düşüncesi,
dünya standartlarında ürün ve hizmetleri
barındıran Türkiye girişimcileri ve firmaları
artık kabuklarından sıyrılmalı, güçlerinin
farkına vararak dünya standartlarında mar-
kalar geliştirmelidirler. Dünya çapında mar-
kaların yaratılması da ancak Franchising
sistemi ile mümkündür. Çok yol kat etmiş
olmamıza rağmen daha çok işimiz var. Hep
beraber hiç durmadan, yorulmadan çalış-
maya devam edeceğiz.

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın
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Haberler

Türkiye’de 35 çeşit 
köftenin tek adresi

Kocaeli Karamürsel’de Bulgur Fast Food adı al-
tında 3 yıldır hizmet veren işletme, sahibi

M.Salih Güç tarafından 2 yıllık çalışma sonucu or-
taya çıktı. Özellikle insanların hızlı yaşam tarzları
ve zaman darlığı düşünülerek, ek olarak sağlıksız
beslenme ve obezite tehtidine karşı da bir önlem
olduğuna inanılarak hazırlanıp, projenin geliştir-
me sürecinde, günümüz metropol yaşantısının
gerekleri kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Ka-
ramürsel Sepet Pilavı kioskları ya da restoranları-

nın Türk damak tadına ve beslenme kültürüne hi-
tap edecek kriterler dikkate alınarak, sağlıklı bes-
lenmeye önem verenlerin beklentilerini tereddüt-
süz her zaman lezzetle karşılayabilecek mekanlar
olması hedeflendi. 
Karamürsel Sepet Pilavı, yatırımcısına özel franchi-
sing modeli ile yatırım yapma fırsatları sunuyor. İşe
başlamayı kolaylaştıran, kısa zamanda yüksek getiri
ve getirinin yanında uzun soluklu ve sürdürülebilir
yapısıyla sizlere kalıcı bir yol arkadaşlığı öneriyor.

Uzun soluklu ve sürdürülebilir yatırımın adresi…

Köftenin dönüşebileceği en leziz, en farklı hallerini sizlere sunan
Sosyetik Köfte Ekmek, Kadıköy’de 35 çeşit köfte ile rakiplerin-

den sıyrılıyor. UFRAD ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletme-
cileri Derneği (TURYİD) üyelikleri ve Gastronomi Turizmi Derneği
üyesi olarak kalitesini tescilleterek, makul fiyatlarla restoran sahibi
olmanızı sağlıyor. Gecce.com’ da önerilen restoranlar arasında da
ismi bulunan markanın Mexicano, Beğendili, Pesto Moni,  Bluefin,
Polpetta ve İskender
Köfte gibi birbirinden
farklı çeşitleri de müş-
terilerine sunuyor.
Yurtdışında ödüllü mi-
marın titiz çalışması-
nın ürünü olan deko-
rasyonu ile fark yara-
tan marka, sadece bir
köfte restoranı değil, hizmeti  ve sunumlarıyla franchise ile büyü-
meye ve Türkiye’de 1 numara olmaya adım adım yaklaşıyor.

“Yeni Nesil Köfte Restoranı” sloganıyla
yola çıkan ve Türkiye’de 35 çeşit 

köfteyi bulabileceğiniz tek adres…

Metropol hayatına yeni bir renk katacak, önemli bir yiyecek projesi olan 
Karamürsel Sepet Pilavı yatırımcıları ile tanışmaya hazırlanıyor.

Yaptığı çalışmalarla farklı sektörler-
den birçok müşterisi bulunan Mek-

tepli Tasarım, yaptığı çalışmalar ve eği-
timlerle hem reklam hem de
eğitim alanlarında hizmetleri-
ne devam ediyor. Sektörün
ihtiyaçlarını birlikte çalıştığı
markalarla birlikte belirleyen
Mektepli Tasarım, yaptığı iş-
lerle sektörün gelişmesine
öncülük ediyor. Firmaların İs-
minden menüsüne, Franchising katalogundan sosyal medyasına
kadar tüm işlerini takip eden firma, marka oluşumu sırasındaki bü-
tün çalışmaları kontrol ederek, tam hizmet ajansı olarak 14 yılın bi-
rikimiyle çalışıyor. Müşterilerinin formatlarına göre hepsine butik
çalışma biçimleri belirleyen Mektepli Tasarım, müşteri odaklı yak-
laşımı ile ihtiyaçları önceden belirleyerek, tüketici memnuniyetini
pekiştiren çalışmalara imza atıyor.

Sektörün gelişmesine
öncülük ediyor…

Llaollao 2009 yılından beri, 230 şubeye
ulaşmış olup dört kıtada 39 ülkede yer al-

maktadır. Başarısının anahtarı girişim projesi
ve onu gerçekleştirme şeklidir. Yoğurt, yararlı
özellikleri yönünden zengin, temel bir doğal
üründür. Yerinde hazırlanarak 5°C’de servis
edilir ve kremalı bir kıvama sahiptir. Diğer
malzemelerle kolayca kombine edilebildiği
için yeni bir tatlı konsepti oluşturur ve rejim

yapanlar için tamamlayıcıdır. Buna ek olarak,
llaollao pahalı bir ürün değil ve her bütçeye
uygundur. İhraç edilmesi ve dünya çapında
her tür yerleşim yerinde ve her tür iklimde
uygulaması kolay bir iş modelidir. llaollao
maksimum bir kalite, izlenebilirlik ve opti-
mum bir lojistik sağlamak için kendi yoğurt
ürününün hazırlanması ve üretiminde stan-
dart bir sistemle faaliyet göstermektedir.

Başarısının anahtarı, girişim projesi
ve onu geliştirme şeklidir...

Temizlikten eğitime, gıdadan, 
otomotive birçok sektörde 
hizmet veriyor.

4 Kıta, 39 ülkede, 230 şube…
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Girişimci

Kurulduğu günden bu yana
yenilikçi bakış açısı, çevreye

ve insan sağlığına duyarlı orga-
nik kuru temizleme hizmeti,
son teknoloji ekipmanları ve markalaşmaya
verdiği önem ile rakiplerinden ayrışmayı başaran Dry

Clean Express; gelişime açık
yönetim biçimine sahip olup,
müşterileri ve çalışanları tara-
fından tercih ve  takdir edilen
bir marka olma özelliğini ta-
şımaktadır. Hedeflerine doğ-
ru zamanlı odaklanmasın-
dan kaynaklı başarılı iş mo-
deli ile adını "Kuru Temizle-
me uzmanlığı" ile duyuran
marka, kendi kategorisinde
Türkiye'nin en geniş mağa-
za ağına sahiptir.
Dry Clean Express Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fatih

Avşar, yatırımcıların yeni
gözdesi olan sektör hakkında bilgiler verdi: “Kuru temizle-
me sektörüne global çapta baktığımızda işletme maliyet-
lerinin düşük olması ve kar marjının %70 leri bulması se-
bebi ile dünyada yıllık 500 milyon Euro ciroları bulan bir
pazar alanıdır. Çalışan kadın ve beyaz yakalı sayısının her
geçen gün artması, çoğalan otel yatırımları, tekstil ürünle-
rinin çeşitlenmesi ve tüketici bilincinin gelişmesi ile birlikte
kuru temizleme sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme sü-
recine girdi. Dünyanın en çok kazandıran 10 sektörü ara-
sında ilk 4’ün içinde yer alan sektör; Türkiye açısından ele
alındığında ise, toplam 1,5 Milyar liralık pazar büyüklüğüy-
le ülkemizde de yıldızı parlayan yatırım fırsatı olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.” Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avşar;
anahtar teslim bir kuru temizleme dükkanının 80 bin Eu-
roluk bir yatırım maliyetine sahip olduğunu anlattı. Bu
dükkanın aylık en az 33 bin lira ciro yaptığını belirtti. Avşar
şöyle devam etti: “Türkiye’nin gelişen ekonomisini göz
önünde bulundurduğumuzda genel olarak kuru temizle-
me sektörü de hızlı bir büyüme kaydediyor.  Her yıl %10
oranında bir büyüme gerçekleşiyor. Araştırma verileri, pa-
zarın mevcut hacminin 4 milyar TL civarında olduğunu
söylüyor. Tüm bunlar da bize pazarın uzun yıllar dinamiz-
mini koruyacağı sinyallerini veriyor. Önümüzdeki süreçte
rekabet ortamının hareketleneceğine inanıyoruz. Dry Cle-
an Express, kendi sektöründe öncü kuruluş olma misyo-
nundan hareketle Türkiye’de her geçen gün büyüyen ma-
ğaza ağı ve bugün 19 İlde 90 şube ile hizmet veriyoruz.”

Dry Clean Express; girişimcilere, 
düşük işletme maliyetine sahip 

yüksek kar marjı sunan bir
yatırımın kapılarını açıyor.

Başarılı franchise 
sistemi ile büyüyor…

Türkiye’nin Tantunicisi 
Göksel Tantuni hızla büyüyor…

1977 yılında Mersin’de kurulan ve lezzetiyle tantuni severlerin vazge-
çilmez adresi haline gelen Göksel Tantuni,  damakları aşan nefis tan-

tunilerini Türkiye’nin dört bir yanına yaymaya devam ediyor. 40 yıllık köklü
bir geçmişe sahip
Göksel Tantuni, ku-
rulduğu günden bu
yana lezzetten ser-
vis biçimine, hijyen-
den konfora, sağlıklı
gıdadan kaliteye ka-
dar her detayı ile ör-
nek bir işletme ola-
rak gıda sektörün-
deki prestijini koru-
yor.
Dayanılmaz tantuni lezzetini Türkiye’ye yayan Göksel Tantuni, sahip oldu-
ğu helal et belgesi ve lezzet ödülleriyle taçlandırdığı kalitesinden yıllardır
ödün vermeyerek, birçok kişinin tantuni yemek amacıyla Mersin'i ziyaret
etmesine de vesile olurken bu lezzeti Türkiye’ye yaymaya devam ediyor.
Bayilik sistemi ile her geçen gün büyüyen Göksel Tantuni, Türkiye’de  İs-
tanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde açılacak olan şu-
beleriyle tantuni sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ederken, yurt
dışı yatırımcılarından da yoğun talep görerek sayısız yatırım teklifleri alıyor.
Marka, belirli kriterler doğrutulsunda bu teklifleri değerlendiriyor. 

Parfüm uzmanı 
mağazacılıkta hızla büyüyor

Franchise modeliyle Bargello, parfümeri sektöründe son dönemlerde
hızla büyüyen yatırımların başında gelmektedir. 2015 yılının başında

alınan kararla; Türkiye’den de global bir parfüm markası çıkarma vizyo-
nuyla yeniden yapılandı. Bursa’daki fabrikasının yanı sıra dünyanın parfüm
merkezi sayılan Fransa’da Ar-Ge çalışmaları yaptırmaktadır. Yaklas ̧ık 300
kisi̧nin çalıştıgı̆ Bargello, 2015 yılına yurt içinde %40 büyüme hedefiyle gir-

di ve 28 mag ̆aza açtı.
Yurt içinde 2016’da
%60 büyüme hedefi
doğrultusunda; İstan-
bul, I ̇zmir, Antalya,
Kocaeli, Kayseri, Gazi-
antep, Adana, Sakar-
ya, Konya gibi illerde
67 yeni mag ̆aza aç-
mayı planıyor.  
Yurt dışında da Avru-

pa başta olmak üzere, birçok ihracat pazarında yeni mağazalar firmanın
hedefleri arasında yer almaktadır. Bayilerin satıs ̧ performanslarına göre ya-
tırım maliyetleri ortalama 6 ay içerisinde geri dönmektedir. Bargello’nun;
Türkiye’de 128 şehirde, dünyada 24 ülkede 300 satış noktası var. Çevre,
dogă ve hayvan haklarına olan duyarlılığının da farkında olup AB Kozmetik
Yönetmelig ̆i'ne uygun üretim yapıyor. Bu nedenle birçok ürün hammad-
deleri IFRA (Avrupa Parfüm Üreticileri Birligĭ) standartlarına uygun. Ayrıca,
sektöründe uluslararası geçerliliği olan Helal Sertifikası’na sahiptir.





kendi işini kurma fırsatı yaratan franchising
sektörü, alanında Avrupa ve Ortadoğu’nun
en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Bayim
Olur musun Fuarı ile katlanarak büyüyor.
MedyaFors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD
işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana
Sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan fua-
rı, artan m2 alanı, katılımcı ve ziyaretçi ora-
nıyla her geçen yıl dikkatleri üzerine çekme-
yi başarıyor. 

‘’Fuar, ölçülebilir 
başarısıyla fark yaratıyor’’
MedyaFors Fuarcılık Gen. Md. Aycan Hel-
vacıoğlu, “Bu yıl da çok önemli uluslararası
ve ulusal markalara ev sahipliği yapıyoruz.
Suudi Arabistan, Tunus ve Katar heyetleri
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Kapak Konusu

Ünlü isimlerden franchise atağı
“Sanat, spor ve iş dünyasının öncelikli tercihi markalaşmak ve 

franchise oluyor; büyüme stratejisi olarak franchisingi seçiyorlar.
Bu da girişimciyi heveslendiriyor ve markalı bayilik 

yatırımlarını çoğaltıyor”

Aycan HELVACIOĞLU
Medyafors Genel Müdürü

Türk markaları için geliyorlar. Ünlü girişimci-
lerimizin bu yıl katılımcımız olmasının fuara
büyük renk katacağını düşünüyoruz. Hepsi-
nin harika girişimleri var. Artık sanatçıların,
sporcuların öncelikli tercihi markalaşmak ve
franchise oluyor ve büyüme stratejisi olarak
franchisingi seçiyorlar. Bu da girişimciyi he-
veslendiriyor ve markalı bayilik yatırımlarını
çoğaltıyor” dedi. 

Markalar, uluslararası marka 
olma yolunda adımlar atıyorlar
35.000 sektör profesyoneli ve yatırımcı ada-
yının ziyaret etmesi beklenen fuar 4 gün bo-
yunca açık olacak, franchise sektörüne kat-
ma değer sağlayacak hem de ekonominin
canlanmasına büyük katkıda bulunacak.

Bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan Ba-
yim Olur musun Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı 13–16 Ekim 2016 ta-

rihleri arasında, CNR Fuar Merkezi 5-6-7. Hall
lerde gerçekleştirilecek. Franchise ve Markalı
Bayilik sisteminin tüm oyuncularını tek bir
çatı altında buluşturan Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl ti-
carette başarılı çalışmalara imza atan ünlü
isimlere ev sahipliği yapacak. İbrahim Tatlı-
ses’in 2010 yılında Tatlıses Gıda bünyesinde
kurduğu Tatlıses Çiğ Köfte ile başlayan gıda
yatırımı diğer ünlülere de ilham kaynağı ol-
du.  Uzunköprü Köftecisi yatırımı ile oyun-
cu Okan Karacan’ı, bitkisel tedavileriyle
dünya çapında tanınan beslenme uzmanı,
Türk kimya profesörü Prof. Saraçoğlu mar-
kasıyla İbrahim Saraçoğlu’nun,  Kendi Cos-
metics markasıyla şarkıcı Kendi’nin araların-
da olduğu fuarda, 22.500 metrekare kapalı
aland, 3 Hall’de  400’e yakın yerli ve yabancı
firma yer alacak. 
Günümüzde kendi işinin patronu olmak ve
bunu yaparken daha az riskle daha fazla ka-
zanç elde etmek isteyenlerin birinci tercihi;
franchising… Bugünün rekabet koşulları ku-
rumsal ve güçlü bir marka yaratmak için sı-
fırdan başlamak yerine, güçlü, bilinen ve bü-
yük bir zincirin parçası olma avantajı birçok
girişimciyi franchising sistemine yönlendiri-
yor. Hızla büyüyen ve binlerce girişimciye





Osmanlı Grup ve çatısı altındaki 
markalardan bahseder misiniz?
Osmanlı Grup içerisinde filo, lojistik, dağıtım ve

gıda şirketlerimizin bulunduğu bir oluşum. Gıda grubu-
muzun temellerini 2000'li yıllarda attık ve Türkiye'de yiye-
cek/içecek konusunda tüketicilerin harcama kabiliyetlerini

de takip ederek farklı markaları ça-
tımız altında toplamaya ya da yeni
markalar yaratmaya giden yolcu-
luğumuzda şu anda 3 farklı kon-
septi ile Sir Winston (House, Cafe,
Express), LKM Köfte, Defne Ağacı
Lokantası, Şehr-i Ala Döner, Os-
manlı 1453 ile farklı tüketici kitle-
lerine, farklı konseptlerle hizmet
veriyoruz. Sir Winston grubu içeri-
sinde House; casual dining ile
uzun oturumlara hizmet ederken,
Cafe daraltılmış menüsü ile bistro
sınıfında; Express ise dünyadaki
hızlı tüketim trendlerine uyumlu
şekilde kısa oturmalar ya da al/git
şeklinde hazır yiyeceklerin bulun-

duğu ve daha çok içecek odağında cofeehouse olarak ko-
numlandırılmıştır. LKM Köfte tamamen yenilikçi, gelenek-
sel köftenin kişiselleştirilmiş menüsüyle yeni nesile uyar-
lanmış halidir. Defne Ağacı Lokantası; çağdaş esnaf lokan-
tası olarak konumlandırılmış; Şehr-i Ala Döner ulaşılabilir
bir döner markası ve son olarak 1453 ise geleneksel bir
çay/kahve/nargile salonu olarak hizmete açılmıştır. Tüm
markalarımızı, farklı tüketiciler ve farklı ihtiyaçlara hizmet
edecek şekilde oluşturduk. Böylece birbiri ile rekabet et-
meyen, ayrıca farklı yatırımcı taleplerine de çözümler sun-
muş olduk. 

Türkiye’de marka gelişimi hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
Markalaşma, tüketicilerin bilinçlenmesi ile paralel yürüyen,
gelişen ve büyüyen bir olgu. Türkiye'de de dünyada oldu-
ğu gibi tüketicilerin yaşam tarzları ve sunduğunuz hiz-
met/ürünlerin farklılaşması ile oluşuyor. Daha erken dö-
nemlerde konumlandırma, marka stratejisi, tüketiciye ger-
çek anlamda rasyonel ve duygusal faydalarından söz edil-
mez; hatta bu terimler bilinmezken, bilinçlenen ve ne is-
tediğini bilen yeni jenerasyon ve sosyal medyanın hayatı-
mıza daha çok girmesiyle markalaşma da artıyor. Günü-
müzde marka, somut özelliklerden çok olması gereken so-
yut özelliğine, değerine ve anlamına hem global markala-

Ali Osman Enç - Osmanlı Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı

rın çabaları hem de yerel marka sahiplerinin de bu konu-
daki bilgi artışı ile ulaşıyor. Elbette yeme/içme sektörü de
markalaşmadan nasibini alanlar arasında, tek fark ise glo-
bal zincirlerin -özellikle fast food- günümüz tüketicileri ta-
rafından tercih olarak geriye itilmesi oldu. Böylece doğru
tüketici içgörülerini görerek hareket eden ve stratejisini
onların neyi/nasıl/nerede isteyeceğini bilerek kurgulayan
yerel, türk markalarının önü açıldı. Gelecekte bu konuda
daha bilinçli adımların atılacağına, doğru adımları atan iş-
letmelerin markalaşma yolunda sadece Türkiye'de değil
dünyada başarı sahibi olacağını düşünüyorum.

Bayilik sistemi ile büyümek markanıza 
ne gibi avantajlar sağlayacak? 
Bayilik sistemine geçiş sağlamış olan bir markanın imajı ve
bilinirliği kabul görmüştür. Bu da en başta marka değerini
arttırmak ve daha çok tüketiciye ulaşmak konusunda biz
marka sahiplerine kazandırdığı en önemli özelliktir. Franc-
hise sistemi kendiliğinden gelen bir kazan-kazan sistemi
olarak her iki tarafa da faydalar sağladığı için her iki taraf da
işini belirtildiği gibi ve doğru yaptığı sürece günün sonun-
da mutsuz olma ihtimali yoktur. Ticari yapının yanında ay-
rıca markalarla büyüyen bir nesil artık harcama kabiliyetine
ulaşmış ve talep ettikleri şey de markanın bulunabilir ve bü-
yük olması iken, franchise sistemi ile birden fazla lokasyon-
da büyüyerek ve marka elçilikleri kurmak ise markalarımızı
büyütme yolunda bize en büyük avantaj olarak kalıyor.

Girişimciler neden sizi tercih etsinler?
Markalarımızın arkasında vizyoner bir grup var. Bu da bize
öncelikle öngörü sağladığı gibi öngörülü operasyonlar da
sahada hızı ve başarıyı getiriyor. Her konuda pazarın en iyisi
ile çalışmaya özen göstermemiz ise başarının en önemli
anahtarlarından. Menülerimizi hazırlayan kreatif aşçımız-

Girişimcilerin hepsi
fırsat eşitliğine sahip…
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Röportaj

“Korkmayın ve o adımı atın!”



Röportaj
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dan, lokasyon seçimlerini ve franchise taleplerini karşılayan ekibimi-
ze, markalarımızın yol haritalarını çizen ve yöneten ekip arkadaşları-
mıza ve operasyonlarımızı yürüten herkese pazardaki en yetenekli
ekip ile çalıştığımızı söyleyebilirim. Bunun yanında kendi grubumuza
ait bir merkez mutfak ve şubelerimize ürünlerimizi göndermek üzere
üretim yapan yiyecek fabrikamız da planlı ve aksamayan bir operas-
yonun önemli çarklarından. Pazarlama, üretim, finans planları ile bir-
likte iyi planlanmış gelecek her yatırımcı için vazgeçilmez öğeler ve
biz bunları risklerini minimize etmek üzere kurguladık.

Lokasyon tercihinizdeki kriterleriniz nelerdir?
Elbette grubumuz içerisinde bulunan her markanın kendisine özel
dinamikleri var ve hitap ettikleri kitlelerin özelliklerine göre lokas-
yonları tercih ediyoruz. Sanıyorum bir marka ailesine sahip olmanın
en güzel yönü de bu. Hem yatırımcı hem de farklı tüketici kitleleri
için çok seçenekli fırsatlar kapısı olmamız. Genel olarak bakarsak da
AVM ve Cadde konsepti olarak markalarımızın lokasyon tercihlerini
genel 2 noktaya bölüyoruz. Bu noktadan hareketle de marka bazın-
da metrekareler belirlenerek ilerleniyor. Konsepte göre de yaya tra-

fiğinin yoğun olduğu ya da paket akışının hareketli olduğu noktalar
tercih edilebiliniyor. 

Franchising bedellerinizden bahseder misiniz?
Franchise bedellerimiz çatımız altındaki markalara göre değişiklik
gösteriyor. Markalarımız arasında 50.000 TL franchise bedeli ile giri-
şim yapılabilinecek fırsatlar varken, bu bedel marka değeri, potan-
siyel gelecek.

Son olarak girişimcilere ne önerirsiniz?
Hepimizin çevresinde özellikle gıda işine girmek isteyen, bu alanda
yatırım yapmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen birçok kişi var.
Hepsini durduran tek şey ise korku. Oysa, girişimcilik dünyasında
herkes eşit. Nerede yaşadığınızın, hangi okulu bitirdiğinizin girişimci
ruhunda bir önemi yok. Girişimcilerin hepsi fırsat eşitliğine sahip! Bu
yüzden girişimcilere verilebilinecek en iyi önerinin şu olduğuna ina-
nıyorum; "Korkmayın ve o adımı atın!"



20 yıl önce “Geleneksel lezzetleri yaşatmak” sloga-
nıyla yola çıkan Aslı Börek, bugün Türkiye’nin 1 nu-
maralı börek markasıdır. Aslı Börek, İstanbul Dudul-

lu organize sanayi bölgesinde 15.000 m2 kapalı entegre
tesislerinde üretim gerçekleştirmektedir. 350 uzman ça-
lışanıyla 200’e yakın ürün çeşidi üretilmektedir. Türkiye’nin
farklı şehirlerinde 103 mağazaya sahip olan Aslı Börek,
kurulduğu ilk günden itibaren girişimci franchiselar ile
birlikte güvenli adımlarla büyümeye devam ediyor. Aslı
Börek geliştirmiş olduğu yeni bir projeyle girişimcilere da-
ha az maliyetle yatırım yapma ve franchise olma imkanı
sunmaktadır.
Aslı Börek Express yaşam alanlarının kalbinde, Aslı Börek
müdavimlerinin günün her saatinde tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayacak şekilde kurgulanmıştır; “Daha küçük metrekare-
ler, daha kompakt bir yapı“… Daha az yatırım ve işletme
maliyeti. 40-50 metrekare mağazalarda 275.000 TL’den
başlayan yatırım maliyetiyle Aslı Börek ailesinin bir parçası
olma imkanı sunu-
yor. Aslı Börek Exp-
ress sahibi olan ya-
tırımcı, sektör dene-
yimine, üretim kabi-
liyetine, lojistik ola-
naklarına ve müşte-
riler tarafından bili-
nirliğine ortak ola-
caktır.
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Haberler

2016 sonunda 30 şubeyi aşmayı hedefleyen Essi’nin 22 yıllık tecrübeye
ve bu işi gerçekten severek ve inanarak yapan büyük bir ekip olduğunu

belirten Essi kurucusu Zübeyde Nacar, özellikle tüm şubelerde aynı cihaz-
ların kullanılması, aynı dekoras-
yonun uygulanması ve uzman
personelin çalıştırılmasının mar-
kaya çok büyük bir güç kattığını
belirtiyor. 2017’nin ilk çeyreğin-
de Londra şubesi ile hizmete ve-
recek Essi, sonrasında da Frank-
furt, Dubai, Doha ve Bakü başta
olmak üzere dünyanın farklı şe-
hirlerinde şubeler açarak Essi
markasını uluslararası arenaya
taşıyacak. Yurtdışında açılacak şubelerden Türkiye’ye medikal estetik, plastik
cerrahi ve kozmotoloji alanlarında hasta yönlendirecek olan Essi, Türkiye’de-
ki şubeleri ve yurtdışı şubeleri arasında sağlık turizmi de yaparak Türkiye’yi
bu alanda da temsil edecek.
Zübeyde Nacar, “14 ilde 25 şubeye ulaştık. Türkiye’nin en fazla şubeli güzellik
ve estetik merkeziyiz. Haftada ortalama 2 franchise başvurusu alıyoruz. Es-
si’nin hedefi, Türkiye’nin tüm illerinde en az bir Essi şubesi olması ve dün-
yanın önemli illerinde şubeleşmek” dedi.

14 ilde 25 şubeye ulaşarak Türkiye’nin en
fazla şubeli güzellik ve estetik merkeziyiz.

ile güzellik ihraç edeceğiz
Yatırıma hız katıyor…

Konyalı Ahmet Usta Şirketler
Grubu Yönetim Başkanı Meh-

met Zeki Bulut konuya ilişkin ola-
rak yaptığı açıklamada,  etli ek-
mekte, Anadolu yemeklerinde,
kebap çeşitlerinde dönercilikte
zaten iddialı olduklarını, bu de-
neyim ve birikimlerini, mutfak
kültürlerini Konbey markasıyla
pekiştirmek istediklerini belir-
terek şunları söyledi: “Ülke

ekonomilerini ayakta tutan marka-
lardır. İtalyanlar, Fransızlar, Amerikalılar ve İsrailler
markalar konusunda çok ciddi girişimleri olan ül-
kelerdir. Özellikle yemekte uluslar arası arenada
ciddi bir rekabet var.” dedi. Ciddi bir Ar-Ge çalış-
ması yaptıklarını belirten Bulut   “Konbey’’ geniş
mekân, çok büyük yatırım, işçi gerektirmeden genç girişimciler için yeni fır-
satlar doğuracak. Teknik altyapımız ve deneyimlerimize güveniyoruz. Hede-
fimiz Türk mutfağını, Anadolu mutfağını dünya da tanıtmak, mutfak kültü-
ründe tanıtım elçisi olmaktır” şeklinde konuştu.

Amerika ve Avrupa’nın birçok ülke-
sinde kanserojen tehlike içeren

geleneksel kuru temizleme tesislerinin,
yerini organik ıslak te-
mizleme tesislerine bı-
raktığını belirterek, “Bu
sistemde kuru temizle-
me insan ve çevre sağlı-
ğına zarar vermeden ya-
pılıyor. Kuru temizleme-
nin asıl amacı malzeme-
ye hassas işlem uygula-
yarak, deformasyon ol-
madan temizliği sağla-
mak. Lagoon® Advan-
ced Care, bu temizlik işlemini su ve or-
ganik deterjanlar ile gerçekleştiren ve
Woolmark Company tarafından onay-
lanan ilk ve tek ıslak temizleme sistemi-
dir. Cleanlux, Lagoon® Advance Care
sistemini kurmak isteyen girişimcilere

Yeni nesil organik
kuru temizleme…
şu hizmetlerler sunuyor; mağaza lokas-
yonu için ön etüd çalışması, farklı büt-
çelere uygun yatırım alternatifleri ve

dekorasyon desteği, eği-
timler maliyet analizleri,
kimyasal ve sarf malzeme
temini…
Arısoy, “Cleanlux tesislerin-
de, Electrolux patentli La-
goon® Advanced Care ıslak
temizleme sistemi kullanı-
lıyor. Cleanlux, bu yeni ne-
sil ıslak temizleme sistemi
ile müşterilerine %100 do-
ğal ve çevreci bir temizle-

me hizmeti sunuyor. Cleanlux, bu sis-
temin Türkiye’deki uygulayıcısı ve iş or-
tağı. Türkiye genelinde ve yurtdışında
bayilikler verecek olan firma, tesislerin-
de kanserojen madde içeren hiçbir
ürün kullanmıyor” diye konuştu.

Dönerde yeni bir 
marka doğuyor…

Şirketler Grubu,
KONBEY markasıyla 

dönercilikte yeni bir marka
için start aldı.





70 şubesi bulunuyor.
Türkiye'de yakaladığı-
mız başarıyı yurtdışına
da taşıyarak Alman-
ya'da bir girişimciyle 7
şubelik bir master
franchise anlaşması
yaptık. İlk şubemizi
geçtiğimiz yıl Almanya'nın Saar-Brüc-
ken kentinde açtık. Türk halkının vaz-
geçemediği iskenderi yurtdışına taşı-
yarak yurtdışında bir Türk zincir mar-
kası yaratma hedefindeyiz.

Bu yıl kaç şube 
nerelere açacaksınız?
Bursa Kebap Evi olarak, 6 yıl gibi kısa
bir sürede yurtiçinde 30 ilde ve Al-
manya’da şube açtık. Hız kesmeden
büyümek hedefimiz. Bu doğrultuda
da 2016 yılı için yurt içi franchise he-
defimiz 25 yeni şube, yurt dışı için he-
defimiz ise 10 yeni şube. En kısa süre-

de 81 ilde ve özel-
likle yakın coğraf-
yalarda büyümeye
kararlıyız. Kuveyt
ve S. Arabistan ile
franchise görüş-
melerimiz sürer-
ken, Azerbay-
can’dan da ko-
nuya ilişkin ta-
lepler alıyoruz. 

Franchise şartlarınız
nelerdir?
Kendi işinin sahibi olmak is-
teyenlere tarihi lezzetlere
odaklı bir yatırım fırsatı da
sunan Bursa Kebap Evi,
anahtar teslim şube vererek
hem markanın her bölgede
aynı standartlara sahip ol-
masını, hem de yatırımcıya
büyük kolaylıklar sağlıyor.
Franchise giriş bedeli olarak
ise 50 bin dolar talep ediyo-
ruz. Royalty adını verdiğimiz
ve franchisee'lerimizden al-
dığımız aylık ciro payımız
yurtiçi için  yüzde 4.

Şirketiniz ne zaman 
kuruldu?
Bursa Kebap Evi, 2003 yılında ilk

olarak Galeria’da açıldı. Biz markanın ilk
bayisi olarak, ilk şubemizi Flyinn’de,
ikincisini ise Carousel’de açtık. 2010 yı-
lında ise zor durumda olan 3 şubeli
Bursa Kebap Evi’nin imalat ve isim hak-
kını satın alarak, Helvacı Grup olarak
Bursa'nın meşhur kebabı “iskender”i
lezzet ve kalite standardından ödün
vermeden ülkemize ve Avrupa’ya tanıt-
ma yolunda ilk adımı attık. Brüksel’de
bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Ens-
titüsü (ITQI) tarafından, mükemmel tat
ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere ve-
rilen “Üstün Lezzet Ödülü”nü (Superior
Taste Award) almaya hak kazanan ilk ve
tek iskender markası olarak başarımızı
uluslararası açıdan da taçlandırdık.

Konseptiniz hakkında bilgi
verir misiniz?

Daha çok AVM'lerde yer
alan Bursa Kebap Evi,
kalitede standardı ya-
kalamak için tek bir
merkezde hijyenik
koşullarda üretim ya-
pıyor. Leziz, temiz,
kaliteli ürünleri tüm
restoranlarda aynı
standartta, aynı

ürün ve servis kalite-
si ile sunmak önceliği

ile hareket ediyoruz. Öte
yandan Bursa Kebap Evi’ni
diğer döner restoran zincir-
lerinden ayıran en önemli
özelliklerinden bir diğeri de,
ürünlerin tamamen açık
mutfakta, misafirlerin gözü
önünde hazırlanıp, servis
edilmesi ve ürün çeşitliliği-
mizdir.

Kaç şube ile faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Hızla yeniden yapılanan
Bursa Kebap Evi’nin bugün
8 tanesi Helvacı Grup'a ait,
diğerleri franchise toplam

Röportaj
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Üstün Lezzet Ödüllü
ilk iskender markası…

“ITQI tarafından 
verilen “Üstün 

Lezzet Ödülü”nü
(Superior Taste

Award) almaya hak 
kazanan ilk ve tek 

iskender markasıyız”

M. Cem HELVACI 
Bursa Kebapevi Yön. Krl. Bşk.





Türkiye ekonomisinin hızla gelişen sektörlerinden biri haline gelen “franchise sektörü” emin adımlarla
ilerliyor. Kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörde iddialı bir marka haline gelen yüzlerce

şirketimiz var artık. Türkiye’nin her köşesi yerli ya da yabancı firmalar için yüksek
potansiyel sunuyor. Çünkü insanların yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları hızla
değişiyor. Değişmeye de devam edecek. Türkiye’nin genç nüfusu ve gelişen
ekonomisi de bu sektörün büyümesi için ideal şartlar oluşturuyor. Evet, Türkiye gerçek
anlamda franchise’ı, yani “marka ortaklığı”nı benimsedi. Bunu özellikle de yeni

markaların hızla yayılmasından da anlayabiliyoruz. Franchise sektörünün öncü markaları yeni şubeler
açmak için Türkiye genelinde girişimci, yatırımcı arıyorlar. Bu anlamda 14 yıldır aralıksız düzenlenen

Türkiye’nin tek franchise fuarı olan Bayim olur musun Fuarı’nın katkısı tartışılmaz…
Markalar 4 gün boyunca on binlerce girişimciyle bir araya gelip yüz yüze görüşme imkanı buluyor
ve böylece zincir marka olma yolunda büyük aşamalar kaydediyorlar. Bayim Olur musun fuarı;
katılımcı marka sayısı, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini
de taşıyor. Organizasyon süresince Ufrad Seminerleri, hem girişimcilere hem markalara yol gösterici

rol oynuyor. Sizler için fuar alanından çıkan başarı hikayelerinden birkaçını derledik ve hangi marka
hangi başarılara imza atmış hazırladığımız dosya ile sizlerle paylaşıyoruz.

Başarı Dosyası

Kaç yıldır Bayim Olur musun fuarına katılıyorsunuz?
Fuara bu yıl 5. kez katılım gerçekleştireceğiz.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz? 
Fuar sayesinde; Tokat, Konya, Diyarbakır, Uşak’a
bayilik verdik. Bunun yanı sıra İstanbul da Carou-
sel ve Akbatı Avm şube bayiliklerimiz fuar saye-
sinde gerçekleşti.

Fuarda, yurtdışında nerelere bayilik verdiniz?
Bu yıl yurtdışı anlamında fuardan beklentimiz çok yüksek. 

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? Fuarı sadece franchise işbirliği 
sağlamak anlamında görmüyoruz. Sektörün öncülerinin bir araya geldiği, değer- 

lendirmelerin yapıldığı bir platform olmasınında büyük önemi var.

Bu fuardan 
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Orhan Dağhan
BİL KOLEJİ

Öncelikle Türk markalarının

tanınma, yayılma ve sek-

törlerinde daha iyi hizmet vere-

bilmeleri için bir fırsat olan Bayim Olur musun

Fuarı’nı tebrik ediyorum. Türkiyenin tek franchise

fuarı olması ve uluslararası marka ve franchise

birlikleri ile iş birliği halinde olmasını da ayrıca ba-

şarılı buluyorum. 

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayi-

lik Fuarı’nı girişimci ve yatırımcılarımızı cesaret-

lendirme, sistem ve birikim paylaşma anlamın-

da ise bir okul, bir bilgi merkezi olarak değerlen-

diriyoruz.

Girişimcilere 
yeni iş alanları

yaratıp 
deneyimlerini
paylaştılar. 

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına
katılıyorsunuz? 
3 yıldır katılmaktayız.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz? 
20 ilde varız. İller: İstanbul, Ankara, İz-
mir, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Ay-
dın, Muğla, Sakarya, Manisa, Adana,
Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Ordu, Tekir-
dağ, Kars ve Denizli.

Fuarda, yurtdışında nerelere bayilik verdiniz? 
Yurtdışında 2 ofisimiz bulunmaktadır: Girne’deki ofisimiz,
Coldwell Banker Maximum Gayrimenkul ve Lefkoşa’da ki ofi-
simiz ise Coldwell Banker Novest Gayrimenkul’dür.

Fuar başka ne tür 
işbirlikleri sağladı? 
Fuar sayesinde gay-
rimenkul alım - satı-
mı yapmak isteyen müşterilerimiz
ile işbirliği içinde olduk. Öncelikli olarak
Ülke Başkan’ımız Dr. Gökhan Taş Ufrad Yö-
netim Kurulu Üyesi olup üç senedir fuarda
yerimizi alıyoruz ve katılmaya da devam
edeceğiz. 
Buna ek olarak, Bayim Olur musun? Ana

sponsoru olmamız bilinirliğimizi artırmamız yönünde olumlu
etki yarattı. Franchise için adaylar bulma konusunda fuarın
büyük etkisi olup, görüştüğümüz franchise adayları içerisin-
de anlaşmaya vardığımız ve bayilik verdiğimiz ofislerimiz bu-
lunmaktadır.

Dr. Gökhan Taş

M. Cem Helvacı



Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılı-
yorsunuz? 7 yıldır fuara katılmaktayız.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz?  
Yurt içinde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, An-
talya, Samsun, Kahramanmaraş, Adana gibi
daha birçok ile bayilik verdik.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında 
nerelere bayilik verdiniz? 
Batum’da 1 adet şubemiz bulunuyor. Bunun yanısıra Avrupa Ülkeleri
(Fransa, İtalya ..) ve Arap ülkeleri ile partner görüşmelerini başlattık.
Master Franchise sistemi üzerine gerekli altyapı hazır olduktan sonra;
dünya pazarında da ilke olarak benimsediğimiz ‘’1 Numaralı Kuru Te-
mizleme Uzmanı ‘’ olma yolunda ilerleyeceğiz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Hem yurt içi hem de yurt dışı ile olan ticari faaliyetlerimizin gelişmesi
adına; yatırımcılarla ve girişimcilerle buluşma imkanı sağlamaktadır.
Fuar, bizler için yeni iş ortaklarımızla tanışmanın ve bayilikler ver-
menin tek adresi.
Fuar alanında kendi sektörümüzün öncüsü ve bir nevi temsilcisi
olma gururunu her yıl yaşıyoruz. Değerli iş ortaklarımızın ve tüke-
ticilerin markamıza olan güveniyle birlikte; fuarın sağlamış olduğu
bilinirlik bizleri daha da güçlü kılmaktadır.

Fatih Avşar

Başarı Dosyası

  ‘İŞ’ çıktı…
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Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına ka-
tılıyorsunuz? Fuara 6 yıldır katılıyoruz.Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde

nerelere bayilik verdiniz?İstanbul, Afyon, Bursa, Çanakkale, Edre-
mit.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere bayilik 

verdiniz? Yurt dışında; Suudi Arabistan, Fas, Tajikistan.
Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?Sektörü daha iyi analiz ederek

iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz
ile bir araya gelme şansını bu-

luyoruz. Markamıza olan ta-
lepler doğrultusunda hedefler

belirliyor ve yeni pazarlar oluş-
turuyoruz. Fuarın, Çıtır Usta

olarak kendimizi daha iyi gör-

meye ve markanın ileriye yönelik sağlam adımlar atabilmesi adı-

na İnovasyon çalışmaları yapması anlamında fayda ve katkıları

olmuştur. Yurt dışı pazarını tanıma ve yurtdışındaki pastadan

pay almamıza vesile olmuştur.

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyorsunuz? 
Bu yıl 4.kez bu fuara katılıyoruz. 

Katıldığınız seneler içinde
yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz?
2015 yılındaki görüşmeleri-
mizde “Tüm Türkiye hedefi-
miz” cevabını vermiştik. 4
yıllık süre zarfında saymak
gerekirse; Afyon Park Avm,
Alanya, Çanakkale Troypark
Avm, Çorum Park, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir Karaca
Parkı, Eskişehir Sazova, Is-

parta Merkez, Kırşehir Kentpark İçi, Malatya, Samsun gibi lo-
kasyonlarda bayi mevcudumuzu artırdık. Merkez ofisimizin
de bulunduğu Ankara’daki bayilik sayımızda artış gösterdi. 
Bu süre zarfında, Angora Beysukent, Ankara Forum Avm, An-
tares Avm, Arcadıum Avm, Bahçeli 3.Cadde, Bahçeli 7.Cadde,
Batıkent Atlantis Avm, Cebeci, Çukurambar, Elvankent, Etlik

Giresun Caddesi, Göl-
başı, Hamamönü, Ke-
çiören Gazino, Keçiö-
ren Meydan, Kentpark
Avm, Konur Cadde,
Merkez Orduevi, Ol-
gunlar Cadde, Opti-
mum Avm, Orta Do-
ğu Teknik Üniversi-
tesi, Podium Avm,
Selanik 26, Selanik
35, Taurus Avm gibi
yeni noktalarda şubeleştik.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Fuarda önemli işbirlikleri sağladık, yeni bayilik sözleşmeleri-
ne imza atma fırsatını yakaladık. Bizim için Fuar’ın en büyük
özelliği, başarısının ölçülebilir olmasıdır. Fuarda yaptığımız
ön anlaşmalar ve görüşmeler, yıllık franchise hedeflerimizin
oluşmasına katkı sağladı.

Erol ŞahinCHILLBOX

B ayim Olur musun Fu-ar’ına Türkiye de hiz-met vermeye başladığımıztarihten itibaren katılıyoruz. Fuardanbeklentilerimiz çok yüksek. Yatırımcı aday-
larımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Her
yıl fuardan yüzlerce başvuru alıyoruz. Aday-
larla tek tek görüşüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da fuarda olmaya de-

vam edeceğiz.

Hüseyin Gazi Toraman

Atilla Külekçioğlu



Kaç yıldır Bayim olur musun fua-
rına katılıyorsunuz?
2014 yılı dahil olmak üzere bu se-
ne 3. yılımız.

Katıldığınız seneler içinde yurti-
çinde nerelere bayilik verdiniz?
Türkiye’nin çeşitli bölge ve şehir-

lerinde her geçen zaman dilimin-
de artan bayi sayımız ile ilerliyoruz.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere 
bayilik verdiniz?
Yurtdışı ile ilgili Master Franchise için yoğun çalışıyoruz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
“Bayim olur musun?” fuarına ilk kez katıldığımızda 14 bayimiz
vardı. Bu sene ise 120 bayi rakamına ulaştık. Fuar, çeşitli il ve
ilçelerden müşteri portföyümüzü artırarak markamızın daha
çok tanınmasına sebep olmuştur.
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Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz?

Son 3 senedir aralıksız fuara katılıyo-
ruz. Daha önceki senelerde de dö-

nem dönem fuara katılım sağladık.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nere-
lere bayilik verdiniz?
Başta İstanbul olmak üzere fuarda temasa
geçtiğimiz yatırımcılarla anlaşmalar yaparak
Bursa, Ankara, İzmit, Konya, Mersin gibi Tür-
kiye’nin dört bir yanında bayilikler verdik.
Katıldığınız seneler içinde yurt dışında ne-
relere bayilik verdiniz?
2015 yılında katıldığımız fuar sonrasında
Irak Dohuk’ta mağazamız açıldı. Ayrıca Avrupa ve Arap Yarı-
madası’nda da güçlü iş birliklerinin temelleri atıldı.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Katıldığımız fuarlarda franchise adaylarıyla buluşmanın yanı
sıra farklı ülkelerden ticari iş birliği yapabileceğimiz sektör-

lerinin lideri firmalarla tanışma imka-
nımız oldu. Bu sayede ürünlerimiz Av-
rupa’dan Çin’e kadar farklı pazarlarda
tüketicilerle buluşma imkanı buldu.
Aslı Börek olarak Aslı Express konsep-
timizin lansmanını 2015 yılında ilk ola-
rak Bayim Olur musun fuarında yaptık.
Yatırımcılar Aslı Börek’i 20 yıllık unlu
mamuller sektöründen çok iyi tanıyor-
lardı ancak fuarın yeni konseptimizin
hızla yayılmasına ekstra katkı sağladı-
ğını düşünüyoruz. Çok kısa sürede he-

deflerimizi yakalayarak 1 sene içinde yeni konsepte 10 franc-
hise açma imkanımız oldu.

İlhan ErkanTAB GIDA

G eçen yıl düzenlenen fuarda 5 mar-kamızla yer aldık. Bu fuarda ama-cımız bünyemizde bulunan  BurgerKing, Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Usta Dönerci mar-
kalarımızı yatırımcı adayları ile buluşturmak,  Usta
Dönerci markamızı yatırımcı adayları ile tanıştıra-
bilmekti. Bu anlamda çok başarılı geçen fuar kapsa-
mında almış olduğumuz  dönüşler ne kadar doğru
adım attığımızın bir göstergesi oldu.  Yoğun talepler
bizi oldukça memnun etti.  Emeği geçen herkese te-
şekkür ederim.

Başarı Dosyası

Ahmad Al Arfaj
FRANACCESS

Potansiyelini bildiğimiz ve özellikle ziyaret et-

mek istediğimiz  Bayim Olur musun Franc-

hising fuarına Suudi Arabistan’dan 25 kişilik bir

yatırımcı heyeti ile katıldık. Gerçekten çok etkileyici bir organi-

zasyon, bu yıl da katılmayı planlıyoruz.

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına 
katılıyorsunuz? 3 yıldır katılıyoruz. 

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere
bayilik verdiniz? 2013 fuarında Konya, Trab-
zon, İstanbul /Kayaşehir’e; 2014 fuarında Ay-
dın/Kuşadası ve İstanbul /Ataşehir; 2015 fuarında İs-
tanbul /Maltepe, Güngören ve Isparta’ya temsilcilik verdik. 

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere bayi-
lik verdiniz? 2015 fuarında ABD’nin Florida eyaletinde
yer alan Miami’ye temsilcilik verdik. Fuar, ABD Miami
franchise adayı ile tanışmamız için vesile oldu. 

Fuar size başka ne tür  işbirlikleri sağladı? 
Gayrimenkul sektörü ile bugüne kadar bağlantısı
olmayan adaylara da ulaşma şansı yakaladık.

Türkiye’nin franchise veren ilk firması olarak ne
istediğini bilen potansiyel girişimcilerle bağ-
lantıya geçmek, yurt dışı bağlantısı kurmak, sa-
tış kanalımızı geliştirmek, marka görünürlüğü-

müzü ve bilinirliğimizi artırmak, fuar boyunca ger-
çekleşen seminerle gelişen ve dönüşen bayilik sis-
temi hakkında bilgilenmek bizim için yararlı oldu. 

Boğaçhan Göksu

Aslı Baloğlu

Ali Salman Yücel
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Kaç yıldır Bayim olur musun fua-
rına katılıyorsunuz?
Bu yıl 2. kez katılıyor olacağız. 

Katıldığınız sene-
ler içinde yurtiçinde nerelere
bayilik verdiniz?
Geçen yıl ilk katılımımızı ger-
çekleştirdik ve Akdeniz bölge-
sinde 2 noktada showroom
yapıldı.

Katıldığınız seneler içinde
yurtdışında nerelere bayi-
lik verdiniz?
Yurt dışı departmanımız
daha farklı bir çalışma sis-
temi içinde .Şuan da 106
ülkeye ihracat yapan bir firmayız ve bu ül-

kelerin çoğunda distribütör firmalar ile çalışmak-
tayız.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Biz iç ve dış mekan mobilya sektöründe öncü ve
kaliteden 35 yıldır ödün vermeden üretim yapan
bir firma olarak değişen ve yeniliklerle gelişen Ho-

reca sektöründe sadece damak
tatları ile değil sahip olduklarını
doğru sunumlarla müşteriye
ulaştırmaya çalışan tüm firma-
larla iletişim halindeyiz. Geçen
yıl katıldığımız Bayim Olur mu-
sun Franchising fuarı ile birlikte
franchaise  veren firmalarla da
çalışma fırsatı yakaladık. 
Fuar ile hedef pazarımız olan fir-
malarla daha kaliteli ilişkiler kur-
ma fırsatı sağladık. Biz her yıl en
az 5 yeni ürünü müşterilerimize
sunuyoruz. Ülkemiz çok büyük

olduğundan hedef kullanıcıya mevcut ürünleri ve
yeni çıkan ürünleri doğru aktarımını yapmakta
belli bir süreç.

Kaç yıldır Bayim
olur musun
fuarına 
katılıyorsunuz? 10 yıldır.
Katıldığınız seneler içinde
yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz? 

Yurtiçinde İstanbul başta olmak üzere
pek çok ilde bayilikler verdik. 

Katıldığınız seneler içinde
yurtdışında nerelere bayi-
lik verdiniz? 
Suudi Arabistan, Hollanda.

Fuar size başka ne tür iş-
birlikleri sağladı? 
Yüzlerce girişimci adayıy-
la bir araya gelmenin ya-
nı sıra farklı firmalarla

sektörümüzle ilintili alanlarda işbirliği
yapma olanağı elde ettik. Binlerce gi-
rişimci adayıyla buluştuk ve marka-
mıza dahil olmasa bile markamızı
çok geniş kitlelere duyurma olanağı
elde ettik.

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyorsunuz?
Fuara bu yıl 3. defa katılım sağlayacağız.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde 
nerelere bayilik verdiniz?
Fuar katılımlarımızda birçok ilden franchise
görüşme talepleri aldık ve yaptığımız gö-
rüşmeler sonrası 15 franchise verdik. Önü-
müzdeki yıllarda da bayi ağımızı yine Bayim
Olur musun Fuarı ile geliştireceğimize ina-
nıyoruz.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında ne-
relere bayilik verdiniz?
KasapDöner olarak yurt dışına yeni yeni açıl-
maya başlayan bir markayız. Döneri dünya markası haline
getirme vizyonumuzun bir parçası bu. Geçtiğimiz yıllarda ka-
tıldığımız Bayim Olur musun fuarları esnasında verdiğimiz

franchiselerin hepsi seçkin AVM ve
işlek caddeler de oldu. 

Fuar size başka
ne tür işbirlikleri sağladı?
Bizim fuara katılım hedeflerimiz arasında
direkt sıcak satış veya bayilik vermekten zi-
yade ilişkiler ağımızı geliştirmekti. 
Bu açıdan da Bayim Olur musun Franchising
ve Markalı Bayilik Fuarı bizim için her zaman
olduğu gibi bu yılda çok başarılı geçeceğine
eminiz. KasapDöner markasının bilinirliğini
artırmak, “Hamburger çocuklarına döner ye-
dirmeye geliyoruz” sloganının ne demek ol-
duğunu birinci elden tüketici ve yatırımcıya

anlatmak, “döneri dünya markası haline getirme” misyonu-
muzu hedef kitlemizle paylaşmak açısından fuarın bize ina-
nılmaz katkıları oldu.

Rıdvan GürgönülBOLULU HASAN USTAF uara 2013 yılından beri katılıyo-ruz. Fuardaki görüşmelerimizboyunca, sadece BHU yatırımcıla-rına değil, her bütçeden yatırımcıya yardımcı
olmaya çalıştık. Yatırımcı adaylarımızla görüş-
melerimiz devam ediyor. Marka imajına olumlu katkı  gösterdiğine inan-

dığımız Bayim Olur musun Franchising  Fua-
rı’nda yeniden görüşmek dileğiyle…

İlhan Alpdoğan
BARGELLO

Geçtiğimiz yıl oldukça

başarılı ve verimli bir

fuar geçirdik. Ziyaretçilerin

standımıza ilgisi; fuarın açılışından  ka-

panışa  ve hatta  kapanış sonrasına ka-

dar sürdü. Yoğun  ilgi oldukça memnuni-

yet vericiydi.  

Bayim Olur musun Franchising Fua-

rı’nda edindiğimiz yeni kontaklarla irti-

bat halindeyiz, karşılıklı fayda sağlaya-

cak iş birlikleri olacağı beklentisindeyiz.

Yeni senede görüşmek üzere...

Başarı Dosyası

Hakan Erilkun

Bahar Özürün

Necati Özşirin
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Kaç yıldır Bayim olur musun fua-
rına katılıyorsunuz? 
4 yıldır katılıyoruz. 

Katıldığınız seneler içinde yurt
içinde nerelere bayilik verdiniz? İstanbul,  İzmir,
Bursa, Antalya, Ay-
dın, Çanakkale,
Ankara. 

Katıldığınız seneler içinde
yurtdışında nereler bayilik
verdiniz? K. Kıbrıs /Girne.

Fuar size başka ne tür iş 
birlikleri sağladı?
Fuarda farklı sektörlerden
farklı markalarla tanışma fırsa-
tı buluyoruz. Hem reklam açısından, hem de tedarik açısın-
dan çeşitli sektör markaları ile iş birlikleri sağlayabiliyoruz.

Kaç yıldır Bayim olur musun 
fuarına katılıyorsunuz? 3 yıl.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz?

Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul İlçeleri; Beylikdüzü,
Kurtköy.

Katıldığınız seneler içinde
yurtdışında nerelere bayi-
lik verdiniz? Yurtdışı çalış-
malarımız devam ediyor.

Fuar size başka ne tür işbir-
likleri sağladı ?
Reklam ve tanıtım için fuar
doğru adres. Fuar sayesin-
de tüketici, orjinal Marmaris Büfe 1964’ü daha iyi ta-
nıyarak ne kadar büyük bir firma 
olduğumuzu gördü.

Romana Engman

HOLLANDA FRANCHISE DERNEĞİ

Bir fuar uzmanı olarak Hollanda da

uzun yıllar farklı sektörlerde bir çok

fuar düzenledim. Hollanda da Franchise

alanında ki fuar küçük çaplı ama bu fuara baktığımızda

gerek katılımcı sayısı, gerekse alan büyüklüğü bakımın-

dan çok büyük bir fuar. Özel tasarımlı geniş stantlar etki-

leyici. Bence franchise alanındaki en başarılı fuar.
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Başarı Dosyası

Dato Hamzah Bin ZainudinMALEZYA İÇ TİCARET BAKANIM alezya olarak bu fuara geçen yıl ilk defakatıldık ama inşallah tekrar tekrar katı-
lacağız çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler dışında ya-
bancı markalarla da  ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz bir or-
tamın olduğunu fark ettim. Umarım işbirliğimizle  Avrupa ve
Dünya’daki en iyi franchising fuarı olacak.

Can Ekşioğlu

Mustafa Sargın Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına 
katılıyorsunuz? 2. kez katılıyoruz.

Fuarda yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz? Franchise adayları ile gö-
rüşmelerimiz yoğun biçimde devam
ediyor. Yurt içinden ve farklı ülkeler-
den yoğun ilgi gördük.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere bayilik verdiniz? 
Markamızı yurtdışına taşımak için sürekli görüşmeler yapıyoruz. Or-
tadoğu, Çin ve Almanya gibi bölgelerden master franchise almak is-
teyen adayların başvurularını değerlendiriyoruz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Yerli ve yabancı birçok franchisee adayını standımızda ağırladık.
300’den fazla talep aldık. Adayların markamıza yaklaşımlarını göz-
lemledik ve kendimizi anlatma fırsatı yakaladık.

Can Köseoğlu

Osman BilgeFranchise & More DanışmanlıkF uar, her yıl büyüyerek sektörün buluşmanoktası haline geldi. Başka sektörlerde iş-
ler kötü gidince girişimciler daha güvenli olarak al-
gıladıkları franchise zincirlere yöneliyor. Seçimini de cadde-
lerde, AVM lerde ve fuarda gördüğü markalar arasından ya-
pıyor. Eskiden fuardaki başarıyı sağladığı franchise satışıyla
ölçerdik, artık ziyaretçiler üzerinde bıraktığı olumlu izlenimle
ölçüyoruz.

2015’de Katarlı bir yatırımcının ERA’yı Katar’dan tanıması ve
standımızda bizleri ziyaret etmesi sektör hakkında bilgi almış
olması bu konuya iyi örneklerden biri. 
Gayrimenkul danışmanlık sektörünün yeni bir soluğa ihtiyacı
olduğu dönemde,  yerli ve yabancı potansiyel girişimciler ile
buluşma noktası haline gelen fuar aynı zamanda yüksek katı-
lımcı sayısı ile marka tanıtımında oldukça faydalı. 2014 yılında
büyüme politikalarımız gereği bizim için çok önemli iki kritik
bölgede, kaliteli ve nitelikli girişimcilere ve ofislere sahip ol-
mamızı sağladı.
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Kaç yıldır Bayim
olur musun fuarına

katılıyorsunuz? 2. kez katılıyoruz.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz? Fuardaki görüşmeler ve sonrasında gelen başvuru-
ları değerlendirerek mevcut kurumsal müşterilerimizin bu-
lunduğu, ancak yerinde servis hizmetimizi henüz aktif olarak
sunamadığımız Bursa ili için bayilik verdik. MaproWorld 2007
yılından beri faaliyetlerini ticari banyo yönetimi alanında sür-
dürmektedir. Genel merkez İstanbul olmak üzere, Ankara, İz-
mir, Kıbrıs gibi Türkiye’nin dört büyük bölgesinde hizmetlerini
bayilik anlamında sürdürmektedir. 

Katıldığınız seneler içinde
yurtdışında nerelere bayilik
verdiniz? 
MaproWorld olarak, yurtdışında
Almanya, Bosna Hersek ve BAE
gibi çeşitli ülkelerde de bayilikle-
rimiz bulunmaktadır. 

Fuar size başka ne tür 
işbirlikleri sağladı?
Fuarın her şeyden önce markamıza, Türkiye ve yurtdışında sa-
tış kanallarımızı geliştirmek açısından büyük destek sağladı.
Fuar, hizmet anlayışımızı ve farklılığımız da gösterebildiğimiz,
potansiyel adaylar ile bir araya gelmemizi sağladı.

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz? 
13 yıldır.
Katıldığınız seneler içinde

yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz? 
Muğla / Datça, Muğla / Mer-

kez, Denizli / Merkez, Düzce / Merkez.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağla-
dı? Markamızın ve sistemimizin tanıtıl-
masını, yeni bağlantılar ve network’ümüzün
genişlemesini sağladı. Potansiyel girişimciler ile bağlantı kurup,
markamızın tanıtılması ve büyütülmesi için gerekli adımları sağladı. 

John EllisLCF CLUBSB ayim Olur Musun Fuarına 2 yıldır katılıyo-ruz. İlk sene fuar da önemli görüşmeler
gerçekleştirdik ve ilk şubemizi İzmir’de açtık. Geçen
sene de ciddi yatırımcı adaylarıyla  önemli görüşmeler yaptık.
Standımız ve markamız çok büyük ilgi gördü. Bu önemli or-
ganizasyonda tekrar görüşmek dileğiyle…

Başarı Dosyası

Kaç yıldır Bayim olur musun

fuarına katılıyorsunuz? 

2 yıldır.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nere-

lere bayilik verdiniz? İstanbul; Beylikdüzü, Maltepe,

Ümraniye, Sancaktepe, Avcılar ve

Çorlu.

Fuar size başka ne tür işbirlikle-

ri sağladı?

Sektörel anlamda tanınma, güç-

lü ikili ilişkilerin doğması, franc-

hise’ın gelecek planlamalarımız-

daki önemini kavramak. Bilinirlik,

yeni iş ortaklarını nezih bir or-

tamda bulmak, tanışmak.

A. Doğan Kefeli

Murat Goldştayn

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz? İlk
yıldan beri çeşitli firmalarla
fuarınıza katıldım.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz?
Özellikle tüm markalarımız adına; Manisa, İz-
mir, İstanbul, Siirt, Antalya olmak üzere 30
civarında ile bayilikler verdik.

Fuar size başka ne türlü iş birlikleri sağladı?
Markalarımızın genel satışı için bir müşteri portfoyu oluşturduk.
Fuarın en büyük faydası girişimcilerle bağlantıya geçmek, yurtdışı /

yurtiçi satış bağlantıları kurmak, satış kanallarını geliştirmek için yeni bayi ve
franchise adayları ile bir araya gelmek ve firma  tanıtımımızı  gerçekleştirmek oldu.

Serdar Deniz

Hayati Toka

Efrah Ceyhan Atacan

The Franchise Company Türkiye

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuar, firma-

mızın Türkiye ofisi olarak katıldığı ilk

fuardı. İngiltere direktörümüz Sayın Ken

Rostron da fuar boyunca bizlere eşlik etti. Yerli ve yabancı

pek çok marka ile temas kurmanın yanı sıra, Türkiye’nin ne-

redeyse her bölgesinden gelen girişimci adaylarına marka-

larımızı tanıtma imkanı bulduk.  Yurtdışı fuarlarıyla kıyas-

ladığımızda, 4 günlük bir etkinliğin, bu kadar profesyonelce,

herhangi bir aksaklığa izin vermeden, tüm paydaşların en

yüksek faydayı elde etmelerine uygun ortamlar hazırlaya-

rak organize edilebiliyor olmasını ülkemiz açısından büyük

bir şans olarak değerlendiriyorum.
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Kaç yıldır Bayim olur musun fua-
rına katılıyorsunuz? 2 yıldır.

Katıldığınız seneler
içinde yurtiçinde ne-
relere bayilik verdi-

niz? 2015 yılında katıldık. Fuar sayesinde Mani-
sa’da 3 bayilik, Çanakkale 1 bayilik, İzmir’de 1
bayilik kazandık. Ama hepsinden önce ticaret
yapsak da yapmasak da güzel dostlar edindik
bu sayede.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere
bayilik verdiniz? 
Bosna Hersek’de bir şubemiz mevcut.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Öncelikle standımızı ziyaret eden misafirle-

rimiz arasından
çok güzel dost-
luklar edindik.
Bizim için en değerli iş-
birliği onların ailemizin birer ferdi
olarak yanımızda olmalarıdır. Bi-
zimle emsal teşkil eden markaları
daha yakından tanıyarak kendi
analizimizi daha doğru yapma
şansımız oldu. 2016 yılı Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı’na çok daha güçlü bir
altyapı ile katılıyoruz.

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz? 
Bayim Olur musun Fuarı’na 6 yıldır katılıyoruz. 

Katıldığınız seneler içinde yurtiçin-
de nerelere bayilik verdiniz? 
İstanbul, Bursa, Urfa, Gaziantep ve
Ankara ‘da bayilikler verdik. Fuar bi-
zim için hem Gıda ve perakende sek-
törünün buluştuğu yer konumunda
olurken hem de bayilik arayan kişile-
rin son karar aşamasındaki en önemli
uğrak noktası olmuştur. Özellikle ka-
rarlı ve bilgili yatırımcı adaylarının yo-
ğunlukla bulunduğu bu fuara her se-
ne katılmaya devam edeceğiz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Fuarın markamıza en büyük katkısı, her sene 4 gün boyunca yatı-
rımcı adaylarıyla her seviyeden yöneticimizin bir araya gelmesi ve
yüz yüze kendimizi anlatma fırsatı tanıyor olmasıdır. Fuar sonrası
franchiseemiz olan kişilerden aldığımız geri bildirimler, bizlerle ta-
nıştıktan sonra kararlarını daha hızlı verdikleri ve kararlarının ne ka-
dar doğru olduğu konusunda netleştikleri yönünde oldu.

Patricia BalanaEQUIVALENZA PARFÜMB ayim Olur musun Fuarı açık-çası bizim için sürpriz oldu,
tabi pozitif anlamda. Geçen yıl

ilk kez katıldık. Fuar boyunca standımıza gelen ziyaretçilerin

kalitesi üst seviyedeydi ve çok önemli görüş-

meler gerçekleştirdik. Fuara tekrar katılmak

istiyoruz.

Kaç yıldır Bayim olur
musun fuarına katılı-
yorsunuz? İlk olarak

2015 yılında katıldık.
Katıldığınız seneler içinde yurtiçin-
de nerelere bayilik verdiniz?
Ankara ve Bursa’ya bayilik verdik.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışın-
da nerelere bayilik verdiniz? 
Yurtdışına bayilik vermedik.

Fuar size başka ne tür
işbirlikleri sağladı?
Fuar sayesinde prestijimiz arttı ve hem yurtiçinde hem
yurtdışında yatırımcı talepleri almaya başladık ve 1 yıl içinde
10 şubeye ulaştık.
Şu an itibariyle sektöründe Türkiye’nin en geniş dağıtım ağı-
na sahip,kapıya teslim sağlıklı yemek paketleri ve detoks içe-
cekleri markasıyız.
2016 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 10 ayrı şehirde 12 mutfakla
hizmet vereceğiz ve 2017 hedefimizi şimdiden 25 şube ola-
rak belirledik.

İlhan AlpdoğanBARGELLOG eçtiğimiz yıl başarılı veverimli bir fuar geçirdik.
Ziyaretçilerin standımıza il-gisi; fuarın açılışından  kapanışa  ve hat-

ta  kapanış sonrasına kadar sürdü. Yo-
ğun  ilgi oldukça memnuniyet vericiydi.

Fuarda edindiğimiz yeni kontaklarla irti-
bat halindeyiz, karşılıklı fayda sağlaya-

cak iş birlikleri olacağı beklentisindeyiz.
Yeni senede görüşmek üzere...

Başarı Dosyası

Himmet Doğan

Banu Güney Arıduru

Fatma Kaymakçı





Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyorsunuz? 1 yıldır.
Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere bayilik verdi-
niz? İstanbul: 3, İskenderun: 1, Antalya: 1.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? Fuar, sektöre ait pek çok işletmeyi fuar ala-
nında bir araya getirmekte ve böylece bu işletmeler arasında geleceğe yönelik bilgi

paylaşımlarının yapılmasına ve iş ortaklıklarının kurulmasına
da olanak sağlamaktadır. Bu yıl bağlantıların kuvvetlenerek
artacağına inanıyoruz.

Fuarın markanıza en büyük faydası ne oldu? 
Tüketici tarafından kabul görmüş ve bilinen markamızı Ba-
yim Olur musun fuarı ile girişimcilerle buluşturuyoruz. Bu
anlamda fuar, potansiyel girişimcilerle bağlantıya geç-
mek, enerji ve zamanını minimize etmek isteyen giri-
şimci ruhlu profesyonellerle bir araya gelmek, marka
algısını başka bir noktaya taşıyarak büyümeyi hedef-
leme açısından büyük fayda sağlamaktadır. 
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Kaç yıldır Bayim olur musun 
fuarına katılıyorsunuz? 3 yıldır.

Fuarda yurtiçinde nerelere bayilik verdiniz?
Yoğunluk İstanbul olmakla beraber Anadolu da 13
farklı ile bayilik verdik. Bu da fuarın insanlar tarafın-
dan bilinirliğini kanıtlıyor. 

Fuarda yurtdışında nerelere bayilik verdiniz?
Yurt dışında Ukrayna’ya bayilik verdik. Yıl so-
nuna kadar 10 şube daha açılacak.

Fuar size ne tür işbirlikleri sağladı?
Fuar markamızın tüm Türkiye’de tanınmasını
sağladı, nitelikli franchise bulmamızı sağladı.

Levent BaloğluFUNLAB EĞLENCE MERKEZİG eçen sene ilk defa BayimOlur musun FranchisingFuarı’na katıldık ve beklediği-mizin üzerinde bir ilgi ile karşılaştığımızı
söyleyebilirim. Katıldığımız tüm fuarlardan en
önemli beklentimiz yeni yüzler, yeni yatırımcılar
görmektir. 
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı, beklentimizi tam olarak karşıladı.
Sürdürülebilir ilişkiler kurmak bizim için
önemli, dolayısıyla bir sonraki fuar yerimizi
aldık.

Başarı Dosyası

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarı-
na katılıyorsunuz? 2. senemiz.

Katıldığınız seneler içinde yurti-
çinde nerelere bayilik verdiniz? 
Geçen sene yoğunluktan bayi
adaylarımızın çoğu ile  fuar sonra-

sında görüş-
tük. Hatta  fu-
arda görüp bi-
zi 5   ay sonra
arayan   yatı-

rımcılar oldu.  Geçen sene  İzmit, Bur-
sa, Denizli ve İstanbul’da  2 tane bayi-
lik verdik, yani toplam 5  adet… Açılan
bu 5 mağaza, fizibilitelere uygun ciro-
lar ve karlılıkta   satışlar yapıyor. Bu
hem bizi,  hem de  bayilerinizi  mutlu
ediyor.

Fuar size başka ne
tür işbirlikleri sağladı?
Bize  en büyük katkısı, yurt dışı için alt yapı hazır-
lıklarımızı tamamlamamız konusunda motive
edici oldu. İlave olarak fabrikamızın ve lojistik
ağımızın da  markamız açısından  avantajını ya-
şadık.  Geçen yıl çok ciddi bir ziyaretçi talebiyle
karşılaştık. Fuarın bize çok ciddi  katkısı oldu. Ben-
ce  en önemlisi markamızın tanınmasıydı. 

Volkan Işıltaş
TADEK (TÜRK AMERİKAN DER. YAB. DİL KURSU)G eçen yıl ilk kez katıldığımız “Bayim Olur

musun” Fuarının verimli olduğu kanaatin-

deyiz. Fuar, kurumumuzun eğitim farklılığının tanıtımına ve

marka bilinirliğinin pekişmesine oldukça katkıda bulunmuştur.

Organizasyon profesyonel biçimde yürütülmüştür. Bu konuda

MedyaFors Fuarcılık’a teşekkür ederiz.

Murat Kaytancı

Gürkan Gediz

Murat Ceylan

Kaç yıldır Bayim olur mu-
sun fuarına katılıyorsu-
nuz? 2013’den beri.

Fuarda yurtiçinde nerele-
re bayilik verdiniz?
Bodrum-Kuşadası-Foça-
Manisa-Seferihisar-Oto-
gar-Karabük, Mavibahçe avm-Kipa Çiğli avm.

Fuarda yurtdışında nerelere bayilik verdiniz?
Medine-Saraybosna- -Suudi Arabistan-Bahreyn.
Fuar size ne tür işbirlikleri sağladı?
Diğer firmalarla bilgi alışverişinde bulunduk. Yeni yatı-
rımcı adaylarıyla buluştuk.

Mehmet Zeki Bulut
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Fuar Seminer

Celal TOPRAK - Ekonomi Gazetecileri Der. Bşk.
Chairman of the Association of Economic Journalists

Metiner SEZER - Ekoyes Kur. ve Gözlem Gaz. Haber Koord.
Founder of the Ekoyes & News Coord. of the Gözlem Newspaper  

Bahar ÖZÜRÜN - Kasap Döner Yön.Krl Üyesi
Board Member Of Kasap Döner 

Boğaçhan GÖKSU - Osmanlı Kahvecisi Yön.Krl.Bşk.
Chairman of Osmanlı Kahvecisi

Hamit DEMİR - Demir İnşaat Yön.Krl.Bşk. 
Chairman Of Demir İnşaat

İsmail HAZNEDAR - 2015 JCI Dünya Başkanı 
Former Chairman of the JCI
Global trendler ve gelecek stratejisi/Global Trends&future strategy

Haluk OKUTUR - Simit Sarayı Kurucu Başkanı 
Founder of the Simit Sarayı
Marka olmayana ekmek yok / No brand no gain

Dr. Cem KINAY - Hospitality Innovator
Markalaşma / Branding

14.00-14.50

Sait Tunç GÜNBEY 
Digital Partners  Co-Founder & CEO   
İnternet reklamcılığında yeni ve etkili iş yapış biçimleri
New and Effective Business Styles on the Internet Advertising

Osman BİLGE - Franchise & More Danışmanlık
Franchise & More Consultancy
Zincirleşme yolundaki mayınlar ve kaçınma yolları 
Problems and solutions at the path of the Chain Branding

Zekeriya BİLİCİ - Tab Gıda Pazarlama Direktörü
Marketing Director of the Tab Gıda 
Markalara özgü pazarlama stratejisi nasıl olmalı?
How Should we create a Marketing Strategy Special to Brands 

Dr. Nilay ALACALI - Arifoğlu Doğal ve Organik Ürünler
Arifoğlu Natural & Organic Products
Fonksiyonel tıp ve bütünsel arınma 
(Doğal beslenmenin önemi) / Naturel Diet

Murat BOZOK - Şef  / Chef
İşletmelerde eğitimin önemi ve yeni trendler
The Importance of training and new trends in enterprises

12.00-12.30

Gökhan DURMAZ 
Bursa Kebap Evi Gıda Mühendisi / Food Engineer
ITQI – Üstün Lezzet Ödülü / ITQI Award

Barış KILIÇARSLAN - RE/MAX Türkiye
Eğitmen   / Instructor
Hayatımız girişim / Our life is enterprise

Prof. Dr. Sedat AYBAR
İst. Aydın Üni. Öğretim Üyesi / İAU Faculty Member
Küresel ekonomide Türkiye’nin yeri 
Place of Turkey in the global economy 

14.00-14.30

15.30-16.00

13.00-13.30

14.00-15.00

16.30-17.00

16.30-17.30

18.00-18.30

15.00-15.30

16.00-16.30

17.00-17.30

1. GÜN
13 Ekim / October

3. GÜN
15 Ekim / October

4. GÜN
16 Ekim / October

2. GÜN
14 Ekim / October

Marka olmak için
ne yaptılar?

What did they do to
become a brand?

Hakan ERİLKUN - Altın Emlak Genel Md. / General Manager
Mustafa Hakan ÖZELMACIKLI - Altın Emlak Yön. Krl. Üyesi
Emlak sektöründe franchise işletmesi olmanın avantajları ve 
franchise seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
?

Kadir TÜMEN - Era Türkiye Franchise Satış Direktörü
Franchise Sales Director of the ERA Turkey
Keşke franchise firması bazı şeyleri bana önceden söyleseydi 
I wish I know something before buying a franchise

Adly GAMGOUM-Franchise Uzmanı/GTI Franchise Specialists
Uluslararası franchising / International Franchising

Baybars ALTUNTAŞ 
Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı / President of TBAA
Girişimcinin franchising pusulası/Franchising Compass of the Entrepreneur

Dr. Gökhan TAŞ - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı
Country President of the Coldwell Banker Turkey
Doktorluktan milyoner gayrimenkul danışmanına dönüşüm
Transformation from doctor to a milioner real-estate consultant

Dr. Aydoğan SÜER - Marka Yatırım Uzm./Brand Investment Specialist
AVM’lerde lokasyon seçimi / Defining a good location at Shopping Malls

Ahmet İSTİF -  Baic Hukuk Bürosu Yönetici Avukat  / Lawyer
Franchise sözleşmelerinde yapılan hatalar
Most doing mistakes at franchise agreements

12.00-12.30

11.00-11.30

14.00-14.30
13.00-13.30

15.00-15.30

16.00-16.30

17.00-17.30





MedyaFors Fuarcılığın Türkiye tem-
silciliğini üstlendiği The Global
Franchise Market Fuarı, Du-

bai’nin en önemli Fuar merkezi olan Dubai
Uluslararası Zirve ve Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. 14-15 Kasım tarihleri ara-
sında franchise sektörünün Ortadoğu’daki
nabzının tutulacağı fuarda giyimden mobil-
yaya, mücevherden gıdaya kadar birçok sek-
tör yer alacak. 2015 yılı aralık ayı verilerine
göre Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler ara-
sında yüzde 19’luk bir paya sahip olan Orta-
doğu’ya 2 milyar 132 milyon dolarlık ihracat

gerçekleştirildi. Bu veriler ışığında
Türk markaları için büyük bir
yatırım potansiyeli oluşturan
The Global Franchise Mar-
ket Fuarı, MedyaFors aracı-
lığı ile kapılarını Türkiye’ye
açıyor. 14 yıldır düzenlenen
Bayim Olur musun Franchi-
sing Fuarı ile franchise sek-
törünün Türkiye’deki en büyük
öncüsü olan Medyafors Fuarcı-
lık Genel Müdürü Aycan Helvacı-
oğlu “Türkiye ayağı olarak çalışma-
lara başladığımız The Global Franc-
hise Market Fuarı’nı Türk Markala-
rının Ortadoğu’ya açılan kapısı ola-
rak değerlendirmekteyiz” dedi.
Türk markaları ile Ortadoğu’lu ya-
tırımcıları buluşturacak olan fuar,
Dubai Turizm Ajansı, Dubai Ti-
caret Odası ve Ortadoğu’nun en
büyük franchise danışmanlık fir-
ması Francorp tarafından des-
tekleniyor. Fuar, franchise hak-
kında bilgi edinmek, network
kurmak ve aynı zamanda küre-
sel rekabet ortamında büyü-
mek isteyen katılımcılara eşsiz

bir platform sağlıyor. Ziyaretçilerin
büyük bir bölümünün Ticaret

Odaları üyelerinden ve Fran-
corp’un kayıtlı yatırımcıla-
rından oluşacağı fuar, Orta-
doğu ülkelerinden franchi-
se veren tahmini 100 lider
şirketin katılımı ile gerçekle-
şecek. Fuar ayrıca, bu yıl do-

kuzuncusu düzenlenecek olan
Licensing Dubai Fuarı ile eş za-
manlı organize edilecek.

Aycan HELVACIOĞLU 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
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# RoadtoDubai

30 milyar USD’lik franchising sektörüne Türk markaları dahil oluyor

Ortadoğu,
zenginleşen nüfusu ve değişen

tüketim alışkanlıklarıyla yatırımcıların markajında yer
alıyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Birleşik
Arap Emirlikleri’nin önemli şirketlerinden INDEX
Holding bünyesindeki Index Fuarcılık, Dubai’de ilk
defa The Global Franchise Market Fuarı’nı
düzenleyecek. Dünya markalarını franchising 
hacmi 30 milyar doları aşan Ortadoğu’da
buluşturacak fuar, 14-15 Kasım’da düzenlenecek.
Türk yatırımcılar da MedyaFors Fuarcılık
önderliğinde, yıllık %20-27 arasında bir büyüme
potansiyeline sahip olan bölgeye gidiyor. 

14-15 Kasım 
tarihlerinde
franchise 

sektörünün nabzı
Dubai’de 
atacak!

Türk markaları 
Ortadoğu’ya açılıyor!
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Röportaj

Coldwell Banker,  bugün 
dünyada gayrimenkul 
sektörünün değişmez tanım

ve uygulamalarının birçoğunun
altına imzasını atıyor. Bu başarılı
çalışma sistemi nasıl işliyor?
Dünyanın en köklü gayrimenkul danışman-
lık markası olan Coldwell Banker, 1906 yılın-
dan bugüne kadar sektörün öncüsü olan,
profesyonellik ve güvenirlik standartlarını
belirleyen bir kurum olmuştur.110 yıllık ta-
rihinde konut, lüks konut ve ticari gayri-
menkul danışmanlığı alanlarında aracılık
hizmetleri veren ve zaman içinde milyonlar-
ca insanın hayalinin gerçekleşmesine yar-
dımcı olan bir marka haline gelmiştir. Mer-
kez ofisi New Jersey’de bulunan ve %100’ü
halka açık olan Realogy Group’un en büyük
markası olan Coldwell Banker, bugün 6 kı-
tada ve 52 ülkede gayrimenkul danışmanlık
hizmetleri vermeye devam ediyor. 3.600
ofiste 100.000’i aşkın gayrimenkul danışma-
nı ile büyük Coldwell Banker Ailesi olarak
sektörümüzde açık ara liderliğimizi sürdü-
rüyoruz. 
Ülke Başkanlığı görevini yürütmekte oldu-
ğum Türkiye’de gayrimenkul ve franchising
satışı konusunda uzman bir kadro kurduk.
Coldwell Banker Türkiye olarak bu güçlü ya-
pılanmanın ardından Türkiye’de hızla büyü-
meye başladık.

“Bayim Olur musun” fuarının 
3 yıldır ana sponsoru olarak 
Türkiye’deki faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?
Coldwell Banker’ın, Türkiye merkezi olarak
2013 yılının mayıs ayında Türkiye'de de faa-
liyete geçtik.  Faaliyete geçtiğimiz günden
beri Coldwell Banker’ın etkileyici gücüyle
beraber, Türkiye’de hızlı bir büvme ivmesi
kazandık. İlk yılımızda 4 katı büyüdük ve
Coldwell Banker Türkiye olarak Global’de
dünya birinciliğini kazanmayı hedefliyoruz.

2016 yılında 22 şehirdeki ofis sayımızı 104’e
çıkardık. 22 şehirde Coldwell Banker ofisi-
miz var. hedefimiz 2016’da 200 ofis ve 2000
gayrimenkul danışmanına ulaşmak. Ama-
cımız ise Coldwell Banker'ı, dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye'de de 1 numara yapmak.
gelerek meslek içi eğitim zirveleri düzenle-
mekteyiz.

Franchiselarınızın aylık 
gelirleri nedir?
Coldwell Banker, franchise alacaklardan -
bölgeye göre değişmekle beraber- en fazla
100 bin dolarlık bir franchise maliyeti ön-
görmekteyiz. İstanbul gibi büyük şehirler-
de Coldwell Banker ofislerinin aylık gider-
leri 4 bin doların altın, aylık kazançları ise
10 bin doların altına düşmüyor. Franchi-
sing ya da gayrimenkul danışmanlığı yap-
mak isteyenlere profesyonel eğitimlerimiz-
le sürekli destek veriyoruz, girişimcilere kü-
çük sermayelerle büyük işletmeler kurma-
larını sağlıyoruz. Özellikle hangi semtte
franchise açmak istiyorlarsa o semtin gay-
rimenkul açısından analizini içeren rapor-
larını sunuyor ve birçok eğitimden geçiri-
yoruz. Hukuk eğitiminden, pazarlama eği-
timine kadar sürekli verdiğimiz destekleri-
mizle profesyonellerimizin bütün süreç bo-
yunca yanında oluyoruz. 

Franchiselarınıza vermekte 
olduğunuz 'Milyonerden 
Milyonere' eğitimleri var. Bu 
eğitimler Türkiye'ye özgü mü?
Milyonerden Milyonere eğitimi Coldwell
Banker Türkiye tarafından geliştirilmiş bir
proje olup Coldwell Banker Global için de
örnek teşkil etmiştir. Çekilin Ben Doktor
Değilim kitabımın raflardaki yerini almasıy-
la birlikte temellerini atmaya başladığımız
bu projede ilk olarak tüm Coldwell Banker
profesyonellerinin katılımını sağladık. -
Şimdi ise Türkiye’deki sektör profesyonel-

lerinin katılımı ile hala proje-
miz devam etmektedir. 2016 yılı sonuna
hedefimiz, 2.000 kişinin eğitime katılımını
sağlamak. Ayrıca, 2017 yılı hedefimiz ise,
tüm gayrimenkul sektöründe girişimci ol-
mak isteyenlere bu eğitimi vermek. 

Gayrimenkul danışmanlığından
nasıl milyoner olunuyor?
Öncelikle gayrimenkul danışmanı hangi
bölgede çalışıyorsa o bölgede uzmanlık
kazanıyor. Bölge sakinlerinin hepsi tarafın-
dan o bölgenin uzman gd si olarak bilinir,
tanınır ve aranır. Kendi bölgesindeki gayri-
menkullerinin fiyatı konusunda referans
alınan kişidir. 
Her yıl sattığımız gayrimenkullerin ortala-
ma fiyatı en az yüzde 50 artar. Bölge sakin-
lerine, yani artık tanıdığınız kişilere özel bir
yaklaşım ve çalışma modeli sunmaktayız. 1
milyon dolar gayrimenkul değeri üzerinde-
ki portföy sahiplerine portföylere katlamalı
gelir modeli ile mevcut gayrimenkulü daha
da değerlendirecek özel projeler üretiriz.
Sonrasında da bu projeleri muhtemel alı-
cılara sunarız. İşte işin sırrı bu!

Eğitiminizde olmazsa olmaz 
kurduğunuz cümleler, 
tavsiyeler neler?
“Yer gösteren olma yol gösteren ol”…
“Gayrimenkul danışmanlığı sizi tanıyan in-
sanların sizi tanımayan insanlara sizi nasıl
tavsiye ettiği ile ilgili bir iştir.”
“müşteriler sizin elinizin onların elindemi
cebindemi olduğunu görürler.yaptığınız işi
onlara en iyi faydayı sağlamak için yapın”…
“kalbini kazanamadığınız bir insanın para-
sını kazanamazsınız.”
“Ticarette en büyük hile dürüstlüktür.”

CB Türkiye Ülke Bşk. Dr. Gökhan Taş

“Gayrimenkul danışmanlığı sizi tanıyan 
insanların sizi tanımayan insanlara sizi nasıl
tavsiye ettiği ile ilgili bir iştir.”

Franchise ofisi
milyoner olur!
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Haberler

2007 yılında geçmişinden aldığı güç ve
deneyim ile ev dekorasyonu, dekora-

tif mobilya, ev tekstili ve mutfak ürünleri
konusunda uzman bir marka yaratma ça-
lışmalarına başlandı. Tasarıma ve yeniliğe
verdiği önem sayesinde evini, sofrasını ve
mutfağını güzelleştirmek isteyenlere hi-
tap edecek Biev markasını oluşturuldu.
2012 yılında, markanın tüketici tarafından
gördüğü beğeni ve ilgiyle Türkiye’nin
önemli alışveriş merkezlerinde konsept
mağazalar açıldı. Biev, “konsept mağazacılık” fikrini sistemleştire-
rek ev ortamında rahat bir alışveriş deneyim sunmaya başladı. Ku-

rulduğu günden bu yana mağazalarını,
satış noktalarını ve franchise sitemini ba-
şarıyla genişleten Biev, günümüzde Türki-
ye'nin bu alanda en başarılı markaların-
dan biri oldu. Şimdi de ülke çapında ve
yurtdışında franchise mağazalarının sayı-
sını artırmayı hedefliyor. 
Biev’den girişimcilere; ‘’Eğer  siz de Kendi
işinizin sahibi olmak, Biev uzmanlığı ve
deneyimini yanınıza alarak,  güvenebile-
ceğiniz bir işletme çatısı altında olmak, ke-

yifli ve prestijli bir konsept mağaza sahibi olmak isterseniz mutlaka
bir biev franchise mağaza sahibi olmalısınız.’’

BİL Okulları 21. yüzyılda 22 yıllık eğitim geçmişiyle
modern ve çağdaş öğrenme tekniklerini esas alan

Türkiye’nin ilk inovasyon okuludur.
BİL Okulları 2. Yılına “Dünya İnovasyon Okulu’’ modeli ile

5 yeni kampüs; toplam 42 okul, 11.750 kontenjan, 386
eğitim ve 211 idari personel ile hazırdır. Kuruluş misyonunda yer alan
“Disiplinler üstü bakış açısı’’ na eğitim programlarında, öğretmen eği-
timlerine ve öğrenci eğitim ve öğretim süreçlerinde yer ve önem ver-
miştir. Öğrencilerin bü-
tüncül bir yaklaşımla ele
alınması ve gelişimlerinin
bu eksende sağlanması
için özel olarak ‘’pedago-
jik mimari’’ yaklaşımı ile fi-
ziki olarak planlanmıştır. BİL Okulları, başta İstanbul olmak üzere Ana-
dolu’nun birçok bölgesinde yatırım yapmaya devam ediyor, yatırım-
cılara profesyonel olarak mimari proje desteği, kurumsal satış pazar-
lama stratejileri, geliştirme, reklam ve tanıtım desteği sunuyor.

Güven ve özenle İşlenmiş bir marka hikâyesi
1997 yılında ev ve dekorasyon ürünleri ithalatına başlayan Güntay 

Pazarlama, yenilenen koleksiyonlarla ürün gamı her geçen gün gelişti.

Başarılı bir işletme modeli ve kaliteli
hizmet anlayışı, cafe & restoran sek-

törüne girmeden önce detaylı analiz ve
araştırmalar gerçekleştiren Kahve Made-
ni,  2014 yılı itibariyle özellikle konsept ve menü geliştirme

ve deneyimli kadroyu belirle-
me çalışmalarını tamamlaya-
rak ilk iki şubesini 2015 yılında
İzmir’de açtı. Kahve Madeni
Cafe & Restoran ve Kahve Ma-
deni Garden olmak üzere iki
ayrı konsept ile genç ve dina-
mik bir ekibi sayesinde müş-
terilerine memnuniyet garan-
tisi veriyor, kahvenin yanı sıra

dünya mutfağından seçilme yemekler yeni tatlar servis ediyor.
İlk 10 bayilik için herhangi bir isim hakkı bedeli almayacak
olan kahve Madeni, en az  100 m2 kapalı 100 m2 açık alan ola-
rak mağaza kurumlarını yapmayı hedefliyor.

Güçlü bir markanın parçası olun!..

Yüzde 100 Michelin Grubu iştiraki olan
Euromaster, 1992’den beri 17 ülkede

2400’den fazla entegre ve franchise noktası
ile alanında Avrupa’nın en yaygın dağıtım
ağına sahip oldu. Sunduğu kapsamlı çözüm-
lerle müşterilerinin lastik ve araç bakımı ko-
nusunda beklentilerini eksiksiz karşılayan
Euromaster, 2012 yılı Eylül ayından itibaren
Türkiye pazarına giriş yaptı. Euromaster Gen.
Md. Herve Skrzypczak, Türkiye’de 52 ilde 183 franchise servis nok-
tası ile kapsama alanını genişletmeye, yatırımcıları ile birlikte bü-
yümeye ve kazanmaya devam ettiklerini belirtiyor.
Euromaster Servis Noktası’na dönüşen tüm iş yerleri Euromaster’ın

bilgi birikimi, danışmanlık hiz-
meti ve operasyonel çalışma yöntemleri sayesin-
de; daha modern, daha verimli, ürün ve hizmet-
lerin daha profesyonel sunulduğu bir çalışma or-
tamına kavuşuyor. Lastik için gelen müşterilere
ücretsiz uygulanan “11 Nokta Kontrolü’’ sayesinde
araçta var olan diğer sorunlar da tespit edilerek
son kullanıcının tüm ihtiyacı aynı noktada çözü-
lüyor. Euromaster’ın sahip olduğu geniş ağın

avantajlarıyla; lastikte Michelin Grup markaları, yedek parça ve ser-
vis ekipmanı temininde Bosch, motor yağında Exxon Mobil gibi
alanında iyi ve güvenilir dünyaca ünlü markalarla iş ortaklığı kur-
ma ve cazip tedarik koşulları imkanı doğuyor. 

Eğitim yatırımcılarına yeni bir 
vizyon; “dünya inovasyon okulu”

Yeni yatırımcılarını 
bekliyor! 





Hizmetleriniz 
nelerdir?
eOfis olarak Türki-

ye’de Hazır Ofis ve Sanal Ofis
modellerinin ilk kurucuların-
danız. Seçkin plazalarda al-
ternatif çalışma alanları kuru-

lumu yapıp, operasyonel destek sağlayan ek hizmetlerle yaptığınız işi
daha profesyonel bir seviyeye çıkartıyoruz. Bu da rekabette alt yapı ve
fırsat eşitliği sağlıyor.  eOfis’ten ofis kiraladığınızda prestijli bir iş adre-
siniz, güçlü altyapı desteğiyle profesyonel bir ekip tarafından yöneti-
len bir ofisiniz oluyor. Ofis açma maliyetlerine katlanmadan, esnek bir
kira sözleşmesi ile aynı gün işinize başlıyorsunuz. Y kuşağı, e-öğrenme,
home office gibi kavramlardan sonra şimdi de mobiliteyi ve prestiji,
uygun maliyetler ve esn ek sözleşmelerle sağlayan ofis modelleri ha-
yatımıza girdi. Bunları genel olarak Sanal Ofis, Hazır Ofis, Coworking
de dediğimiz Ortak Ofis başlıkları altında toplayabiliriz. Her bir model
farklı bir ihtiyaca ve bütçeye çözüm sağlamak üzere geliştirildiğinden
herkese göre bir ofis var.

Sistem müşterilerinize ne tür karlılıklar sunuyor?
Bir şirket kurmanız gerekiyorsa ya da ofisinizi taşımak istiyorsanız, mut-
laka yeni trend ofis modellerine göz atmalısınız. Bu modeller işinize
prestij, size mobilite sağlamak için en ince ayrıntısına kadar düşünülüp
planlanmış modeller. eOfis’in ofis modellerinde yatırım maliyeti, aidat,
stopaj yok. Elektrik/su faturası, ısıtma-soğutma, mobilya, ofis ekipman-
ları, wi-fi, çay kahve gibi maliyetleri düşünmeden, sadece tek bir kira
bedeli ile ofis sahibi olabiliyorsunuz. Firmanıza tahsis edilen telefona
gelen çağrılar sekreterler, kargolarınız resepsiyon görevlisi tarafından
karşılanıyor. Ulaşımı kolay lokasyonlardaki en seçkin plazalarda ofis ve
yasal adres sahibi oluyorsunuz. Şubelerimizin, A+ plazalarda olmasına
özen gösteriyoruz ki
müşterilerimiz, müşteri-
lerini işlerine yakışan bir
kalite ve donanım içinde
ağırlayabilsinler.

İleriye dönük 
hedefler nelerdir? 
Profesyonel çalışma
alanları yaratarak; ya-
pan, düşünen ve üreten
insanların yanında ol-
mak, birlikte büyümek ve gelişmek misyonuyla 2009 yılında yola çı-
kan eOfis, bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep ol-
mak üzere 5 ilde, 18 merkezi lokasyonda hizmet veriyor. Hedefimiz
Türkiye’nin her ilinde en az bir eOfis kurarak sonrasında yurtdışına
açılmak.

Röportaj
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“Her ilde en az bir eOfis 
kurmayı hedefliyoruz.” 

Hazır ofis 
sektörünün 

lideri

Arzu KALİÇ
eOfis Genel Md.

Yeni yatırımcılarını bekliyor

Dünyanın sevilen ve en çok tercih edilen pizza zinciri mar-
kalarından biri olan Little Caesars, bu yıl da Bayim Olur

musun Franchising Fuarı’na katılıyor. 28 ülkede faaliyet gös-
teren Little Caesars Türkiye’nin hakları
artık Çelebi Holding’dedir. Çelebi Hol-
ding gıda sektörüne de yoğunlaşa-
rak, Türkiye’de hızlı ve istikrarlı bir
büyüme planlıyor.

Günlük hamurun lezzeti
300 şubeye ulaşacak
Türkiye’de 90 şubeyle hizmet ve-
ren Little Caesars, geçen yıl satış-
larını %32 oranında artırarak sek-
törde büyük bir başarıya imza at-
tı. Başarıyı bu yıl da devam ettir-
meyi hedeflediklerini söyleyen
Little Caesars’ın Türkiye Gen.
Md. Banu Arıduru, 2018 hedeflerini 300 şubeye
ulaşmak olarak açıklıyor. Banu Arıduru, yatırımcılar neden sizi
tercih etmeli sorusuna şöyle cevap veriyor;
• Yatırımınız en fazla 3 yılda geri döner. 
• Gıdaya yatırım yaparak krizlerden etkilenmezsiniz.
• Nakit çalışan bir işiniz olur.
• Sektörün en deneyimli profesyonelleri size destek verir.
• İşi nasıl yapacağınızı ve yöneteceğinizi öğretiriz.
• Eğitim verip, takip ederiz.
• Finans ve Karlılık yönetimini öğretiriz.
• Reklam ve Pazarlama desteği sağlarız.

30 yıla yakın tecrübesi ile kali-
tesinden ödün vermeden

ilerleyen Eymer, mermer ve do-
ğaltaş sektöründe tanınmış ve il-
kelerinden asla vazgeçmemiştir. Eymer, doğal taşa es-
tetik katarak ortaya çıkardığı mamuller üzerinde çeşitlili-
ğini yenilemektedir. 3 ayrı fabrikada yapmış olduğu üretim
kapasitesini, 2012 yılında 40.000 m² lik tek üretim fabrika-
sına taşıyarak artırmıştır. 
Marka, 15.01.2009 Conformite Europeen (CE) belgesini de
almıştır. Gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip
eden firma üretmekte olduğu ürünlerini,  “EYMER” markası
ile iç ve dış pazarlarda müşterilerinin beğenisine sunmak-
tadır. Üretiminin %75’ini yurtdışına ihraç ederek ülke eko-

nomisini de katkıda
bulunmayı amaç
edinmiştir. Eymer
60 ülkeye ihracat
yaparak, son 4 yılda
her yıl hedeflediği
%40 büyüme oran-
larına ulaşmayı ba-
şarmıştır.

60 ülkeye ihracat yapıyor
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Büyümeye ve yatırıma
devam ediyor…

Bizim Toptan, stratejik öncelikle-
rinden olan ve 2014 yılından

itibaren tedarik hizmeti vermeye
başladığı iş ortaklığı (franchise) ka-
nalında sisteme dahil mağaza sayı-
sını da 289’a yükseltti. Bu kanaldan
yılın ilk yarısında 74,3 milyon TL sa-
tış geliri elde eden şirket, ciro büyü-
mesine olumlu katkı sağladı. Şirke-
tin sürdürülebilir ve karlı
büyüme stratejisinin
2016 yılının ilk yarısında
da devam ettiğini dile
getiren Bizim Toptan Ge-
nel Müdürü Bayram
Ali Yıldırım “Çok
kanallı ve esnek
satış modelimiz,
global ve yurt içi
g e l i ş m e l e r e
uyum sağlama
gücümüz ve faa-
liyet giderlerini
kontrol etme-
deki başarılı ça-
lışmalarımızla
birleşince, hem
FAVÖK hem de

net karda bir önceki yılın aynı döne-
mine göre çok önemli iyileşmeler
gösterdik. Ülkemize ve ekonomiye
güvenimiz tamdır. 
Yılın kalan döneminde de müşteri-
lerimize kaliteli, markalı ve öz mar-
kalı ürünlerimizi, fiyat avantajı ve
ödeme kolaylığı ile sunmaya, teda-
rik hizmeti verdiğimiz iş ortakları-
mızın kazan & kazan stratejisi ile

yanında olmaya, yatırımcılarımıza
da başarılı mali performansımızı
sürdürerek değer katmaya de-

vam edeceğiz. 
Hem açacağımız yeni
mağazalardaki çalışan-
larımız, hem de iş ortak-
lığı modelimize yeni
dahil edeceğimiz mar-
ketlerdeki çalışanlar
(indirekt) ile ülkemizin
istihdamına 400 kişi-
nin üzerinde ilave kat-

kımız olacak. Bizim
Toptan olarak Türki-

ye’nin her yerine istihdam
imkanı sağlamayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Dört mevsimlik 
tatlı bir yatırım…

Türkiye genelinde mağaza sayısı 
158’e yükselirken, şirketin cirosu yüzde

13,8 artarak 1,35 milyar liraya ulaştı. 

Haberler

Donza, dışı çıtır kada-
yıf, içinde dondur-

ma saklı yepyeni bir tatlı.
Dört mevsim, rahatlıkla
ikram ediliyor, tadanlar
lezzetini unutamıyor. Yo-
ğun talep üzerine Donza
da şimdi yeni bayilerini
arıyor. Sıcak soğuk aşkı,
belli ki eşsiz bir tat bırakı-

yordu. Bu lezzete ilgisiz kalmayan herkes, Donza’nın seri
üretime geçmesi gerektiğinin altını çizmiş oldu. Çünkü
Donza, ne kadar çok kişiye ulaşırsa, o kadar çok beğeni gö-
rüyordu. Sıcacık lezzet Türkiye çapında bayilik vermek adı-
na Bayim Olur musun Fuarı’nda yerini aldı.

Bayim Olur musun Fuarı’nda
kozmetik sektöründe, 100 bayi

ile sınırlı olacak yepyeni bir iş mo-
deli görücüye çıkıyor. Yakaza grup, Termalife ile e-ticaret te küçük
bir sermaye ile yatırımcısının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.
Medya satış ve pazarlamada bir çok ulusal markaya destek veren
ONKA Creative Media Grup’un geliştirdiği,  Termalife doğal peloid
yüz maskesi satış ağını dijital platformda 100 bayi'ye vermeyi he-
defleyen sistem, günümüzde hızla büyüyen ve günde sadece 1
kaç saatinizi ayırarak yapabileceğiniz e-ticaret hayalinizi hızlıca
hayata geçirme şansı sağlıyor.
İlk olarak 4.900 TL sermaye ile işe başlangıç yapıyorsunuz ki bunu
da taksitle yapmak mümkün… Verdiğiniz bedel karşılığında size
yatırım maliyetini karşılayabileceğiniz kadar ürün teslimatı yapı-
lıyor ve size ait domaininize kurulacak sitenizi bir iş günü içerisin-

de kuruyor. Reklam yüzü mü? Oda dü-
şünüldü! Siz sadece kendi iletişim bil-
gilerinizi yazarak her şeyi ile hazır bir
e-ticaret sitesi ve ürünlerinizi alarak
ertesi günü işe başlayabiliyorsu-
nuz; yapmanız gereken siteden si-
pariş oluşturacak müşteriye ula-
şıp teslimatı yapıp tahsilat yap-
manız. Şu an sadece 1 aylık kür ile
10 adetten oluşan Termalife peloid
yüz maskesi yakın gelecekte çıkacak olan yeni ürün gamları
ile zengin bir kozmetik mağazası haline gelecek. Sağlık bakanlığı
onaylı Afyon sandıklıdaki üretim tesisleri ile iddialı bir başlangıç
yapan Yakaza grup küçük bir sermaye ile %35 karlı bir iş imkanı
sağlamayı hedefliyor.

100 bayi hedefleyen yapı, Bayim olur musun Fuarı’nda girişimcilerle 
bir araya gelerek sistemi daha yakından tanıtacak.

Yoksa 100 seçkin bayiden biri sen misin?

Fırsatları yakalayın!

Gripper, potansiyel ürün ile potansiyel müşteriyi bir ara-
ya getirmek, ürüne – işletmeye istenilen konumdan

müşteri çekebilme, yeni çıkan bir ürünün lansmanını eğ-
lenceli bir şekilde yapabilme, inovatif reklamlar oluştura-
bilme ve bunların hepsini uygun fiyata yapabilmek için ta-
sarlanmış bir uygulamadır. Sistem içerisinde tanımlayabi-
leceğiniz dört ödül tipinde dilediğiniz ödülleri verebiliyor-
sunuz. Ödül tipleri; bedelsiz ürün, % indirim, hediye çeki
ve fiyat indirimi şeklinde olmaktadır. Üye iş yerlerinin ta-
nımladığı ödülleri, mobil cihazlar yardımıyla kullanıcılar,
ödülü bulunduğu konumdan yakalar, işletmeye ödül ko-
dunu onaylatır ve ödülü kazanmış olur.
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Röportaj

Okan Karacan
Onka Medya Kurucusu

“80 yıllık yaşanmışlığa
sahip çıkacağım”

için prodüksiyon altyapımızı geliştirdik.
Biz bu dokunuşları yaparken 2000 lerin
başı ve günümüzde dijital medyanın ge-
lişmesiyle Onka dijitali kurduk. Web de-
sign ile başlayıp sosyal medya ve marke-
ting çalışmalarının tüm sürecini takip
eden bir yapı oldu. Aldığı talepleri karşıla-
mayan markalar içinde ayrıca çağrı mer-
kezi işletmeciliği ve kullanımı için Onka
çağrı merkezini kurduk. Daha sonra yatı-
rım tarafımız gelişti, o da bir nevi distribü-
törlük… Tüm bu imkanları kullandığımız
zaman bir markaya itici güç oluyor ve o
markayı kitlelere ulaştırabiliyoruz.

GKM – Gastro Kültürel Mekan 
İşletmeciliği nedir; bize biraz 
bahseder misiniz?
GKM – Gastro Kültürel Mekan İşletmecili-
ği, aslında 3 farklı karakterde insanın bir
araya gelerek kurduğu bir yapı... Gastro,
bizlerin ve herkesin merak duyduğu bir
bölüm ve buraya ciddi katkılar sağlayaca-
ğını düşündüğüm, değerli ortağımız ve
Yön. Krl. Üyemiz Dr. Ferhat Kayan önderli-
ğinde yürütülmektedir. Kültürel taraf ta-
mamen bana ait, mekan faktörü ise iç mi-
mar olması itibariyle eşim Zeynep Kara-
can’ın yönetiminde… GKM ise sahip oldu-
ğu felsefe ve güçlü yönetimi ile gıda ala-
nında büyüme hedefi olan, ülke genelin-
de milli lezzetlerimizi yaygınlaştıran, genç
kardeşlerimize istihdam sağlayan, yatırım-
cılara cazibe merkezi oluşturan, iyi bir iş
modeli ile gıda sektöründe markalar oluş-
turan, kültürel bir bakış açısıyla uzun so-
luklu işbirlikleri yapan bir yapı…

80 yıllık ‘’Tarihi Uzunköprü 
Köftecisi’’ni satın aldınız. 
Bu yatırıma nasıl karar verdiniz?
GKM’yi kurmadan önce eşimle Nişanta-
şı’nda restoran işletmeciliği yaptık. Burada
edindiğimiz bilgilerle gıda sektöründe da-
ha etkin olmamız gerektiğine inandık. Ni-
şantaşı’ndaki restoranımızı çok karlı bir şe-

kilde devrettik. Bu bizi daha da heyecan-
landırdı ve buradaki başarımız gelecekteki
yapmak istediklerimize ışık tutmuş oldu.
Ardından ortağımız Ferhat bey ile birlikte
kafa kafaya verip GKM’yi kurduk. Bu yapı-
nın projeye ihtiyacı vardı. Lokal bir yerde
tek bir restoran işletmecisi olmayalım is-
tedik ve bunu ülke genelinde yayıp daha
büyük bir organizasyon yaparak aynı za-
manda çok fazla kişiye iş olanağı sağlaya-
lım istedik. Herkes fikrini söyledi ama be-
nim batı Trakyalı olmam ve doğu ile batı-
nım birbirini kucaklamasını istememden
ötürü buna uygun bir konu bulmalıydım
ve aklıma gelen şey köfte oldu… Araştır-
malarım sonucu 80 yıllık önemli bir yaşan-
mışlığı olan bir marka ile muhteşem bir ta-
rihe sahip çıkmanın doğru olacağını düşü-
nerek yola çıktık ve Mustafa Alsat Bey in
öngörüsüyle Tarihi UzunKöprü Köftecisini
satın aldık. Bir takım düzenlemeler yaptık.
Daha önce önümüze gelen projelerin bir
yaşanmışlığı yoktu. Yaşanmışlık ve eşsiz
lezzeti benim bu yatırımı yapmamdaki en
büyük etkenler oldu.

5 yıl sonra kendinizi ve markanızı
nerede görüyorsunuz?
Hedefimiz, kendi konseptini doğru anla-
tabilen restoranlar kurmak. Lezzethane-
mizi oluşturup yatırımcının kolaylıkla ve-
rebileceği yapıyı oluşturmak. 5 yıl sonrada
hedeflediğimiz lezzethane rakamına ulaş-
mak istiyoruz. Hem yurtiçi hem yurtdışın-
dan çok sayıda bayilik talebi aldık. Bilgi bi-
rikimimiz sayesinde 5 yıl sonra perakende
sektöründe, marketlerde, bakkallarda,
Uzunköprü markasıyla farklı farklı ürünler
de yapmayı planlıyoruz.

Oyuncu, sunucu, radyocu
iken şu an ajans ve 
marka sahibisiniz. 

Bu süreci anlatabilir misiniz?
Sizinde bahsettiğiniz gibi oyuncu, sunucu,
radyo programcılığı vs yaparken, 2009-
2010 yılında  TRT de yaptığım sabah kuşa-
ğı sürecimi tamamladım. Trt’den ayrıldık-
tan sonra kariyerimde farklı bir yapılanma
kurma isteği geldi, o yüzden işin biraz ti-
cari tarafında olmak istedim. Ve bu karar-
dan kısa bir süre sonra butik bir reklam ve
medya planlama şirketi olan Onka Medya
’yı kurdum. Onka medya bu sürecin baş-
langıcı oldu ve artık şirketleşmiş olduk. 20
yıllık süreçte edindiğim bilgiler şirketin
geleceğini dizayn etti. Ardından hayatım-
da da köklü değişiklikler oldu; evlilik, ço-
cuk ve bir marka sahibi olmak gibi… 

Onka Grup neler yapar? 
Bir markaya neler katar?
Onka grubun farklı birtakım yaptığı işler
var. Onka creative media group diyoruz
aslında. Öncelikle medya satın alma ve
medya planlama yaptık. Daha sonra etkin-
lik, organizasyon ve eğlence bölümümü-
zü kurduk. Televizyon altyapımız olduğu

GKM’nin yeni girişimi; 
Tarihi Uzunköpü Köftecisi…

Hayatımda da köklü 
değişiklikler oldu; evli-
lik, çocuk ve bir marka 
sahibi olmak gibi…

“ “
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Saati olmayan tek yemek; meneme-
ni bilmeyen yoktur. Geleneksel tat,

franchise dünyasına manAman cafe ile ka-
zandırıldı. Mar-

kanın amacı, bu kültürü yaşatmak; yu-
murtadan, domatesten, biberden ve
soğandan bir dünya markası çıkart-
mak; çıkılan bu yolda, bir yemeğin na-
sıl birlik ve beraberliğe katkıda bulu-
nacağını ispatlamak…
Konuyla alakalı Marka kurucusu Ferdi
Şenol şunları söylüyor; “Yumurtayı, do-
matesi, biberi ve soğanı tek başına ye-
diğinizde tek bir tat alırsınız. Ama bu
ürünler kaynaşırsa akıl almaz lezzet
menemen ortaya çıkıyor. Toplumlarda
da böyle değil midir?  Farklı kültürler,
farklı inanışlar bir arada huzur içinde kaynaşırsa; huzur dolu bir top-
lum ortaya çıkıyor.  Bizde  “manAman”  markamıza bu misyonu yük-

ledik.  Girit Türklerinden başlayan hikayemiz, mimari tasarımımız,
mekanımızda kullandığımız objelerle, gerekse menümüzün içeriği
ile bu mesajı nasıl verdiğimizi daha yakından görmek için sizi Bayim

Olur musun Fuarı’na davet ediyoruz. Şe-
nol bayilik sistemi ile alakalı ise şöyle de-
vam etti, ‘’ Yurt genelinde bölgesel ve lo-
kal bayilikler vererek ülkemizin her yeri-
ne yayılmak istiyoruz. 
Bizimle yola çıkmak isteyen girişimciler
öncelikle güçlü reklam değeri olan bir
marka ile çalışacaklarını bilmeliler. Lokas-
yon konusunda min. 80-100 m2 ve bahçe
konseptini içinde barındıracak mekan
seçilmeli. Markamıza giriş bedelini ilk 10
şube için 10.000 USD + KDV olarak belir-
ledik. Konseptimize ait anahtar teslim
için belirlediğimiz bedel ise 2.750 TL +

KDV / m2 ‘dir. 2017 yılı hedeflerimiz doğrultusunda 2017 yılında yur-
tiçi/yurtdışı 20 adet bayilik vermeyi hedefliyoruz.

Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kurs-
ları bu sektörün en seçkin ve bilinen

markalarından biridir. 2006 yılında franchise
vermeye başlayan Türk Amerikan Derneği
Yabancı Dil Kursları, güçlü ve kurumsal bir
markanın değeri ile girişimcilere kârlı yatırım
imkanı sağlıyor. 
Türk Amerikan Derneği,1951 yılında T.C. ve
A.B.D. arasında imzalanan ikili bir anlaşma
sonucunda, kurulmuş köklü ve prestijli, bir
sivil toplum kuruluşudur. Kurucuları arasında zamanın Milli Eğitim
Bakanı Tevfik İleri, Milletvekili Cemal Köprülü, Milletvekili Prof. Ha-

lide Edip Adıvar, İstanbul Üniversite-
si Rektörü Ömer Saraç, A.B.D. Ankara
Büyükelçisi George Wadsworth ve
Robert Koleji Müdürü Floyd Black
bulunmaktadır. 
Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil
Kursları, eğitim merkezlerinde, 3
yaştan başlayarak her yaş grubuna,
her mesleğe ve her amaca yönelik
yabancı dil eğitimleri vermektedir.

Köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve güven ile yaygın olarak eğitim
merkezlerinde faaliyet göstermektedir.

İstikrarlı bir sektörde siz de yerinizi alın

Girit’te doğdu; Türkiyeli oldu; dünyaya açılıyor

“Dünyanın en geniş restoran zinciri”

Subway® franchise sistemi
112 ülkede 44.700’den fazla

şubesiyle dünyanın en geniş
restoran zinciri. Derin bir tecrü-

be gerektirmeyen bu konseptin sadece asgari derecede yer ve
ekipmana ihtiyacı vardır. Kuruluşunun 51. yılında, dünyanın en
büyük hızlı servis restoran zincirini oluşturan Subway® restoranları
özellikle Amerika, Kanada ve Avustralya’da diğer tüm hızlı servis
restoranlarından daha fazla birimle faaliyet göstermektedir.
Türkiye ülke ofisi ve Türkçe franchise eğitimi veren Eğitim Merkezi
ile SUBWAY®, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde
bulunan toplam 88 şubesine 2017 yılında yenilerini eklemeyi he-

deflemektedir. SUBWAY®
Gelişim Genel Müdürü
Don Fertman, “Franchise
sahiplerini sahadaki işleri-
ni kolaylaştırmak için her
konuda  destekliyoruz”
dedi.
AVM, petrol istasyonları, süper-
marketler, üniversite kampüsleri ve havaalanları gibi bir-
çok lokasyonda bulunan restoranlarıyla Subway® konsepti, her-
hangi bir pişirme süreci içermeyen, taze ve sağlıklı sandviçleri ile
diğer yağlı yiyecek markalarına alternatiftir.

Sosyal Sorumluluk mesajı veren “manAman cafe”, 
hikayesi, konsepti ve düşük yatırım maliyetleri ile Bayim 

Olur musun Fuarı’nın en iddialı markası olmaya hazırlanıyor.

Yabancı dil eğitimi, artan genç nüfusu ile dünyaya 
entegre olmuş bir Türkiye için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 
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Palivor Çiftliği, Trakya’da Kırklareli ili'nin
Demirköy İlçesinde, Istranca Ormanla-

rı'nın içerisinde 300 yıl önce kurulmuş, 2011
yılında yeniden hayata geçirilmiş  organik ta-
rım ve eko turizm yapılan ödüllü bir çiftlik. 
Palivor Çiftliği'nin hedefi, kendi markası al-
tında, Cafe & Şarküterilerinde,  taze,  lezzetli
ve doğal ürünleri sağlıklı ve keyifli bir yaşam
için  sunmak. 
Palivor Çiftliği’nin kurucularında Emre Oral,
ilk iki mağazalarını Istanbul’da Bebek ve Ni-
şantaşı’da açtıklarını, 2016 yılından itbaren
ise, Türkiye’nin önemli merkezlerinde ve yurt
dışında franchise sistemi ile büyümeyi he-
defledilerini belirtiyor.  “İlk franchise mağa-
zamızı, Mayıs 2016’da Bursa’da Balat Turkuaz
Plus Çarşı’da açtık, bizim için en önemli ko-
nu, bu güzel ürünlerin, en iyi aşçılar tarafın-
dan hazırlanıp, en iyi servis elemanları tara-
fından, özenle sunulması, bunu da ancak
tutkulu yatırımcılarla  franchise sistemi çer-
çevesinde yapabileceğimizi gördük” diyen
Emre Erol, amaçlarının Türkiye’de en fazla 10
Cafe & Şarküteri formatında işyeri açmak ol-
duğunu belirtiyor. 

Palivor Çiftliği’nin Cafe & Şarküteri modeli,
hem perakende mağazacılık, hem de sabah
kahvaltı, gün boyu snack, ve akşam da “apa-
retivo” konseptini birleştiriyor. 
Menüler, yerel ihtiyaçlara göre değişiklik
gösterebiliyor, ama tüm menü  sadece Pali-
vor Çiftliği adına üretilen, özel, seçme ürün-
lerden elde ediliyor.  Konseptin gıdadan son-
ra önemli unsuru `eğlence”, Palivor Çiftliği
Cafe & Şarküterileri, güzel müziklerin çalın-
dığı, sosyalleşme mekanları olarak dizayn
edilmiş.  Palivor Cafe & Şarküteri’lerinin de-
korasyonu doğal malzemelerin kullanıldığı,
Trakya’nın ve Istranca Ormanları’nın havası-
nı, bulundukları semte getiriyor. 

AVM mağazacılığı mı? 

AVM mağazacılığı ile cadde mağa-
zacılığı arasında müthiş bir rekabet
yaşanıyor. Müşteriler hangi tür ma-

ğazacılığı, neden tercih ediyor? Alışveriş sıra-
sında beklentileri neler? Gelecekte mağazacılık na-
sıl bir değişim geçirecek? İşte bu ve benzeri sorulara
doğru, güncel ve güvenilir yanıtlar bulanlar rekabet avanta-
jına kavuşuyorlar. Gayrimenkul ve arazinin bilinçli kullanımı için

bir düşünce kuruluşu Urban
Land Institute (ULI) ABD’li bir da-
nışmanlık şirketine yaptırdığı araştırmanın so-
nuçlarını değerlendiren bir rapor yayınladı. Bu
rapor önemli ipuçlarıyla dolu.
Cadde mağazacılığının 2016’da gayrimenkulde
yükselen trend olduğunu vurgulayan rapor,  Av-
rupa’da, bu yıl ana cadde üzerinde perakende
satışın en umut vadeden yatırım alanlarından
biri olduğu belirtildi. Rapora göre yeme-içme
tercihlerinin alışveriş yapılacak mekanın seçi-
minde çok etkili. Sanal alışveriş artsa da mağa-
zadan alışverişin önemini koruduğu görülüyor.
İnternet üzerinden satın almalar artsa bile kişi-
lerin mağazadan deneyimleyerek alışveriş yap-
mayı tercih ettiğini gösteriyor. Mağazaların sağ-
ladıkları bazı imkanların internet üzerinden ya-
pılamaması, mağazacılığın daha uzun yıllar de-
vam edeceğine işaret ediyor. Örneğin kitap
dükkanları, online kitapçılarda asla mümkün
olmayan imkanlara sahipler. Okuma grupları,

çocuklar için masal saatleri, yazarlardan ilham alınarak planlanan geziler, imza günleri,
kitap-kafeler bunlardan sadece birkaçı…
Raporda dikkat çeken konulardan biri de şu: Geleneksel gıda zincirleri yerlerini etnik res-
toranlar ve gurme dükkanlara bırakıyor. Yiyeceklerin nereden geldiği, nasıl hazırlandığı
ve nasıl yetiştirildiğini merak eden insanların sayısı hızla artıyor. Gurme yağlar ve sirkeler,
ısmarlama makarnalar ve özel soslar satan dükkanların sayıları artıyor. Gastronomi sınıf-
ları, pasta veya yemek atölyeleri de ortak ilgi alanlarına sahip insanları bir araya getirme
konusunda popüler etkinlikler arasına girmiş durumda.
Demografik çalışmalar deneyim ekonomisinin erkeklerin de ilgi odağı haline geldiğini
gösteriyor. Hollanda'da Hoog Catharijne Man Cave adlı bir proje, erkeklere bir elektronik
mağazasının hemen yanında vakit geçirmeleri, sohbet etmeleri ve dilerlerse bir şeyler
içmeleri için cuma-pazar arası açık olan ‘boy’s night out’ konseptli orijinal bir mekan oluş-
turmayı hedefliyor. 
Böylece eşleri veya arkadaşları alışveriş yaparken erkekler de vakit geçirmek için farklı
bir seçeneğe sahip olabiliyorlar. Kişilerin alışveriş tercihlerine ‘özgünlük’, ‘yerellik’ ve ‘fe-
rahlık’’ gibi yeni anahtar sözcükler girmeye başlarken, eşyalara duyulan isteğin yerini sa-
hibine dair bir ipucu veren anlamlı ve bireyseli yansıtan eşyalar alıyor. Bireyselleşme eği-
limi mevcut trendleri yansıtan ürünlere olan talebi de artırdı. Örneğin, İrlandalı peraken-
deci Primark, düşük fiyatlı ve neredeyse tek kullanımlık giysiler ve aksesuarlar piyasaya
sürerek pazarın bu alanında başarı gösterdi.
Bu akım, gençler ve bütçe odaklı "fashionistalara" hitap ederken, diğer yandan öz-
günlük ve sürdürülebilirlik değerleri ile çelişiyor. Mağazaların internete tam enteg-
rasyon sağlamaları, perakende satış ağlarını genişletme taktiği olarak başarıyla uy-
gulanıyor.

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

Lezzetleri
franchise ile
yayılıyorCadde mağazacılığı mı?
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2. nesil dondurmacılığın öncüsü

1993 ile 2003 yılları arasında Almanya
başta olmak üzere Avrupa’nın değişik

ülkelerinde  ilk adımlarını atan Çıtır Usta,
sektörün güçlü bir markası haline gelerek,
yaptığı atılım ve ürün çeşitliliği ile liderlik
misyonunu üstlenmiştir.
2003 yılından 2015 yılına kadar geçen sü-
reç içerisinde sürekli kendini geliştirmiş,
2012 yılında 1.000 m2 ‘si kırmızı ve beyaz et
işleme tesisi olmak üzere toplamda 2.000
m2’lik lojistik üssünü kurmuştur. Bugün
Türkiye başta olmak üzere, Fas ve  Tacikis-
tan’daki toplam 62 şubede müşterilerine
ürünlerini aynı kalitede vermeyi başarmış-

tır. Bugüne gelindiğinde işletme maliyetle-
ri ve kira oranı olarak zorlaşan koşullarda
yatırımcısını daha da mutlu edebilmek adı-
na, ürün kalitesinden asla taviz vermeden;
Çıtır Usta Ekspress ve Çıtır Usta Full Kon-
sept olarak 2 ayrı segmentte  yoluna de-
vam etmektedir. Bu anlamda Çıtır Usta, ya-
tırımcıları için daha ekonomik ve kar payı
daha yüksek olan Çıtır Usta Ekspress mo-
deli ön plana çıkmaktadır. Pide ve Kebap
restoran konseptinde 72 çeşit ürünün bir
sistem üzerinden denetim ve kontrollerini
yapan Çıtır Usta, bu anlamda  hizmet kali-
tesine vermiş olduğu önemi de ortaya koy-

maktadır. Çıtır Us-
ta, franchise mo-
delinde de kural-
lara uyan, bu ku-
ralları benimse-
yecek kendisi-
ne ilke edine-
cek franchise
adaylarından
bayilerini itina ile seçen
Çıtır Usta  bu  tutumunu  yurtdışında da
göstermektedir. Marka, bugün Fas ve Taci-
kistan dan sonra Ortadoğu ve Körfez ülke-
leri ile de yakın temaslar halindedir.

Pöö Labs, dondurma, tatlı, pancake ve
özel içecekleriyle ilk şubesini İstanbul

Erenköy’ de hizmete açmıştır.
Pöö Labs, dondurmalarını hiçbir katkı mad-
desi kullanmadan mevsimsel meyveler,
közlenmis sebzeler, peynirler, kaliteli çiko-
latlar, özel soslar kullanarak hazırlamakta
ve sıradışı sunumlarla müşterilerine sun-
maktadır. İşini bilen, deneyimli, özgün ve
yaratıcı bir ekipten oluşması Pöö Labs’ı di-

ğer işletmelerden ayıran en önemli özelli-
ğidir. 15. Time out yeme içme ödülleri ya-
rışmasında En İyi Özgün Lezzet dalında
aday göterilmiştir. 
Bu süreçten sonra Pöö Labs ekibi İstanbul
içi ve diğer şehirlere bu eşşiz lezzetleri yay-
gınlaştırmaya karar vermiş olup çalışmala-
rını enerjili, yenilikçi ve yaratıcı kişilerle bu-
luşturup Pöö Labs markasını en üst seviye-
ye çıkarmak için tüm hızıyla çalışmaktadır.

En iyi özgün lezzetler ödülüne aday marka Pöö Labs,
Türkiye çapında bayilikler verecek.

Gaziantep Mutfağı’nın çok ötesi...
Çıtır Usta, ihtiyaç karşılayıp fark yaratacağı her noktada

müşterilerine ulaşmayı hedef olarak belirlemiştir.

Lezzeti Türkiye’ye 
yayılacak…

2005 yılından itibaren geniş kit-
lelere hitap eden Ziyafet Çiğ

Köfte, tamamen doğal tadıyla öne çıkıyor. Marka-
nın amacı, bölgesel ve ulusal alanda marka bilinir-
liğini arttırmak,  ürün çeşitlerini de arttırarak her
kesime ulaşmak. Başarılarını sürekli kılarak, bu ba-
şarılarını geleceğe taşımayı hedefleyen Ziyafet
çiğköfte, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunuyor. 

Tüm dünya bu lezzeti tadacak

Aktaşlar Pide,
1981 yılında

Nurettin ve Cev-
det Aktaş kardeşler tarafından Ordu mer-
kezde 8 masalı bir
pide salonu ola-
rak hikayesine
başladı. 2001 yı-
lından sonra yeni
nesil işletmecilik
anlayışıyla Tamer
Aktaş, kardeşi Sa-
met Aktaş ile bir-
likte tek olan şu-
be sayısını bulunduğu ilde ve bölgede
üçe çıkardı.  2013 yılında Karadeniz böl-
gesinin aranılan ve sevilen lezzeti olan
Aktaşlar Pide ‘’Tüm Dünya Bu Lezzeti Ta-
dacak’’ ilkesiyle şubeleşmek için ihtiyacı
olan yapılanma sürecine başlayarak Neli

Pide Gurme markasını kurdu.
Nelipide Gurme, sırasıyla 2014 yılında İs-
tanbul Bağdat caddesinde, daha sonra
Ataşehir Bulvar 216 avm’de ve 2016 yılın-

da Beylikdüzü’nde
birer şube açtı. 35
yıllık tecrübe ile
kurduğu kurumsal
alt yapısıyla, hali-
hazırdaki Ataşehir
ve Beylikdüzü
franchise mağaza-
larına ek olarak
hizmet sektörün-

de çalışmayı seven, açılacak olan restora-
nın başında duracak, insan ilişkilerini iyi
yönetebilecek yatırımcılar ile büyümek
istiyor. Marka, Bayim Olur musun Franc-
hising Fuarı’nda girişimcileri standında
ağırlayacak.





Gayrimenkul Dünyası
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ERA Gayrimenkul, ‘Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na katılarak 
gayrimenkulde franchise sektörünün avantajlarını anlatacak.

“Girişimci adaylarına kazancın sırrını anlatacağız”

RE/MAX Türkiye Kurucu-
su Murat Goldştayn;

“1997’den beri Türkiye’nin dört
bir yanına yayılmış 260 franchi-

se ofis ve 3200 Gayrimenkul Danış-
manına ulaşmayı başardık. Büyümemiz, yeni iş ortakla-
rımızın açacakları yepyeni RE/MAX ofisleriyle devam
edecektir” şeklinde konuştu.
RE/MAX Türkiye, marka gelişimini düzenli olarak yaptığı
pazar araştırma çalışmalarıyla takip ediyor. Bağımsız pa-
zar araştırma şirketi TNS tarafından yeni tamamlanmış
olan bir dizi Pazar araştırma çalışmasının, RE/MAX’in
Türkiye’deki Pazar liderliğini bir kez daha gözler önüne

serdiğini söyleyen Murat Goldştayn, “RE/MAX Türkiye
şu anda sektöründe Pazar payı liderliğinde açık bir
fark yakalamış durumda” dedi.
En son, TNS’in gerçekleştirdiği ve 3 büyük ilde yapılan
araştırmada, hangi gayrimenkul firması aracılığıyla
konut ya da işyeri aldıkları soruldu. Anket sonuçları
açık ara farkla tüketicilerin tercihlerini RE/MAX’ten ya-
na kullandıklarını göstermektedir“ dedi. Türkiye’de,
sektöründe en yüksek marka bilinirliğine ve Pazar
payına sahip olan RE/MAX, aynı zamanda da geç-
tiğimiz yıl, dünyadaki coğrafi kapsamını da geniş-
leterek yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren bir
marka haline geldi. 

“Sektörümüzde lider markayız”

“Türk tüketicisi RE/MAX’ı benimsedi. Rakiplerimiz
ile aramızdaki fark her geçen gün açılmakta.”

Az sermaye ile kendi işinin patronu ol-
mak ve kazancın kapılarını aralamak is-

teyenler için yol gösteren ERA Gayrimenkul
Türkiye, bu yıl da yatırımcı ve girişimci aday-
larına franchise sisteminin faydalarını anlat-
mak için Bayim Olur Musun Fuarı’nda olacak.
'ERA Gayrimenkul Franchise Sistemi' ile ilgili
eğitim seminerlerine hız kesmeden devam
eden ERA Gayrimenkul Türkiye, broker ve
danışmanlarının eğitimine verdiği desteği
bu ücretsiz organizasyonlarla sağlıyor. 
Bu yıl Anadolu’da ve İstanbul’da toplam 28
seminere imza atan ERA Gayrimenkul Türki-
ye, yola birlikte çıkacağı kazanç ortaklarının
eğitimine özen gösteriyor.

Amerikan gayrimenkul devi Realogy Gro-
up’un bünyesinde faaliyet gösteren ERA
Gayrimenkul, Türkiye ayağında Girne dahil 8
şehirde, 34 franchise ofisiyle büyüme süre-
cini devam ettiriyor ve yıl sonuna kadar 50
franchise sayısına ulaşmak için kazanç ortak-
ları arıyor. 
Hürriyet, Milliyet, Emlaktown, Zingat gibi
sektörün önemli emlak arama motorlarıyla
teknolojik iş birliklerini sağlamlaştıran ERA,
broker’larının gayrimenkul portföylerinde

bu alanlardan da tüketiciye ulaşmasını sağ-
lıyor. 
ERA Gayrimenkul, dünyanın en karlı yatırım
araçlarından biri olan gayrimenkul sektörün-
de doğru adımları atmanın püf noktalarını;
düzenledikleri MEB sertifikalı eğitim semi-
nerleriyle, konferanslarla ve  ‘Kartal’a Yatırım
Geleceğe Yatırım Zirvesi’, 'Kentsel Dönüşüm
Zirvesi' gibi şehircilik için önemli organizas-
yonlara sponsorluk sağlayarak anlatmaya
devam ediyor.

Yeni franchise fırsatları…

1998 yılından beri faaliyet
gösteren, Türkiye’nin ilk

MEB onaylı eğitim verme yetki-
sine sahip kuruluş olma özelliği
taşıyan Altın Emlak 2017 yılın-
da bayii sayısını 150’ye çıkart-
mayı hedefliyor. TSE’nden
onaylı ilk ve tek firma olan Altın
Emlak, markalı bir zincirin gü-
vencesiyle iş kurmak isteyen bin-
lerce girişimciye, hedeflerine ulaşabil-
me imkanı sağlıyor.
Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun;
temsilciliklerinin, dış tabelalarından, mat-
buatlarına, müşteri sözleşmelerinden,
branda, afiş ve kartvizitlerine varıncaya ka-

dar bütün görsel unsurları bedel-
siz temin ettiklerini belirterek

şunları söyledi: “Türkiye’deki
tüm bayileri yalnızca portföy
alışverişi amacıyla değil eği-
tim amacıyla da periyodik
olarak bir araya getiriyor, pi-

yasa hakimiyetinin yanı sıra
mesleki bilgi anlamında da eği-

timler veriyoruz. Franchising, iş-
letme sahibinin mali açıdan bağım-

sızlığı demektir. Bu nedenle Altın Emlak,
kardan pay, reklama katkı payı gibi farklı
isimler adı altında temsilciliklerine ek mali
zorunluluklar getirmiyor. Yaptıkları yatırımı
da ilk 6 ayda amorte ediyor.”

22 ilde 100 bayiye ulaşan, Altın Emlak 
girişimcilere eşsiz fırsatlar sunuyor.
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13. franchise işletmesini Bursa’da açan 1A Plus, sahip olduğu
yenilikçi iş modeliyle franchise işletmelerinin hızlı ve sü-

rekli kazanç elde etme-
lerini sağlayarak %100
franchise memnuniyeti
sağlıyor.

“Kişiye Özel 
Franchise 
Buluşmaları’’
1A Plus, “Kişiye Özel
Franchise Buluşmaları”
kampanyası ile gidiş-
dönüş uçak bileti ve
konaklama gibi tüm

masraflarını karşılayarak franchise adaylarının
genel merkezine davet ediyor. Antalya’ya tek
tek davet edilen franchise adayları, 1A Plus uzmanları tarafından
karşılanarak, markanın sunduğu ayrıcalıkları, sistemin işleyişi ve
sunulan faydaları birebir tanıtımla 1A Plus Genel Merkezi'nde alı-
yor, diledikleri her soruyu sorarak iş kurma kararını en sağlıklı şe-
kilde veriyorlar.

“Paylaşmanın gücüne inanarak büyüyoruz”
Marka Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Sevimli: “1A Plus'ı sek-
törde konumlandırırken rekabetçi değil, yenilikçi fikirlerle yola
çıktık. Sekiz ayrıcalığıyla farklılaşan 1A Plus, bugün sektörde, ‘Gay-
rimenkulün Yatırımcılar Kulübü’ sloganıyla profesyonel çözümler
sunan güçlü bir franchise ağı olarak yepyeni bir kulvarda hizmet
veriyor” demektedir.

Gayrimenkul sektörünün ayrıcalıklarıyla yükselen değeri

1A Plus, franchise işletme sahiplerine sunduğu 8 farklı ayrıcalığıyla
seçkin bir gayrimenkul franchise ağı oluşturmaya devam ediyor.

1962 yılında Uzer Koll.Şti olarak ticaret faa-
liyete başlayan ve 1972 yılında A. Ş.‘ye dö-

nüşen Uzertaş, 55 yıllık geçmişi, “İlklerin Lide-
ri” prensibi ile Türkiye’de boya sektörünün ge-
lişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta
boya piyasasının kilometre taşlarından biri ol-
muştur. Uzertaş kurucusu Sn.İlhan Erem’in
çok büyük bir öngörüsü sonucunda 700’ den
fazla ortağı ile birlikte oluşturulmuştur. Bu
çok özel durum, Uzertaş‘ı 2011’de İMKB’de iş-
lem görecek bir noktaya taşımıştır.
Titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu
ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek,

yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin,
gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı men-
şeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek UZER-
TAŞ’ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.
UZERTAŞ’ı “Güvenin ve Tecrübenin Kalesi”
olarak nitelendirir.
Uzertaş Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş. ara-
sında Bayilik Anlaşması yapılmış olup, işbu
anlaşma gereğince, Türkiye genelinde inşaat
firmalarına ve şantiyelere büyük ambalajlı
boya satışı yapacaktır. Kamuoyu Aydınlatma
Platformu Duyurulduğu gibi; yeni İş İlişkisi
olarak da tanımlanmıştır.

İnşaat ve şantiyelerde 
büyük işbirliği ile hizmetlerine başladı

Lider marka franchise ile büyüyor…
olarak uzmanlık misyonunu üst-
lenmiştir. Dünyanın önde gelen
markalarının Türkiye distribütör-
lüğünü 13 yıldır istikrarlı bir şe-
kilde sürdürmektedir.
Essenso, Esse Home, Essensa gi-
bi kendi bünyesindeki markala-
rının günümüz ihtiyaç ve bek-
lentilerini özümsemiş tasarımcı-
lar tarafından geliştirilen ürünle-
riyle de ev ve yaşam alanlarına
değer katacak çözümler sun-

maktadır. 2008 yılında bayilikle büyüme kararı alan
şirketin şu an 56 şehirde toplam 207 mağazası bu-
lunmaktadır ve bunlardan 94 tanesi bayidir.

Perakendede uzman
mağazacılığın lider

markalarından Esse, 1998
yılında kurulmuş ve 26
Aralık 2002 tarihinde ilk
mağazasını Akmerkez’de
açarak faaliyetlerine baş-
lamış, ilk olarak mutfak ve
sofra ürünlerinin yanı sıra
elektrikli mutfak aletleri ile
sektöre adım atmıştır.
2002’den itibaren Türki-
ye’de birçok ilki gerçekleştiren dünyaca ünlü mar-
kalarla tüketicileri buluşturan Esse, bu özellikle-
riyle Türkiye’de trend belirleyen markalardan biri

2008 yılında 
bayilikle büyüme

kararı alan şirketin
şu an 56 şehirde
toplam 207 mağa-
zası bulunmaktadır

ve bunlardan 
94 tanesi bayidir.

Yön. Krl. Bşk. İlhan EREM
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Arifoğlu, ticari faaliyetlerine 1944
yılında Mısır Çarşısı’nda başladı.

Sektöründe Türkiye’nin en büyük
ve en itibarlı markası…

Yaklaşık bir asıra dayanan geçmiş ile
bugün, geniş ürün yelpazesiyle, Do-

ğal ve Organik ürünler sektöründe Türki-
ye’nin en büyük ve en
itibarlı markaları arasın-
da yer almaktadır.
Koşulsuz müşteri mem-
nuniyeti ilkesi ile yük-
sek kalite standartlarına
büyük özen gösteren
Arifoğlu, gıda mühend-
islerinin gözetiminde
1000‘den fazla farklı do-
ğal ve organik ürünün
temininden nihai tüke-
ticilerimize ulaşana dek
kalitesini sürekli kontrol
altında tutmaktadır. Kendi bünyesinde
faaliyet gösteren Aktar dükkanlarına ek
olarak, İlk Arifoğlu pilot franchise çalış-
ması 2014 yılı sonunda İstanbul İstinye
Park AVM’si ile hayata geçirilmiştir. Günü-
müzde ise, Japonya’da faaliyet gösteren

franchise mağazasına ek olarak, yurt ge-
nelinde, halen İstanbul, Ankara, İzmir, An-
talya ve  Eskişehir’de toplam 17 mağaza

b u l u n m a k t a d ı r.
Bunların 5’i franchi-
se sistemi ile yöne-
tilmektedir. Yatırım,
işletme ve karlılık
dengesi açısından
güncel pazar stan-
dartlarından daha
verimli olan franc-
hiselar, doğal ürün-
ler ve bitkilerin kul-
lanım ve faydaları
konularında eğiti-
len 2-3 çalışan tara-

fından idare edilebilmektedir. 50 ile
70m2lik korner yada 100 ile 20m2lik ka-
feli dükkanlar şeklinde franchise verilen
mağazaların, önde gelen avm’lerde ya da
şehrin işlek caddelerinde olmasına özel-
likle dikkat edilmektedir.

2013 yılının Temmuz ayında
Türk halkını “dilim pizza” ile

tanıştıran Pizza Vegas, hızla bü-
yümeye devam ediyor. İlk yılın-
da 10 şubeye ulaşan marka, 2015
yılının son çeyreğinde şehir dışına
da franchise vermeyi planladı ve bu hedefini
Ankara 2, Sakarya ve Bodrum şubeleri ile ger-
çekleştirdi. Firma, 2017 yılı için hedefini büyüt-
tü; 2017 sonunda Dünyanın en büyük “Dilim
Pizza” zinciri olmak! 
2016 ‘dan oldukça memnun olduklarını belirten
Pizza Vegas Genel Md. Aytaç Yıldırım, yeni dö-
nem de Anadolu’da özellikle öğrenci nüfusu-
nun fazla olduğu şehirler de,  yer almaya devam
edeceklerini, İstanbul konusunda daha seçici ve
dikkatli olacaklarını belirtti. Tamamen genç ve
Türk girişimciler tarafından kurulan firmanın,
2017’nin ikinci çeyrek hedefleri arasında, yurt
dışı var. 2017’yi en az 2 yurtdışı şube ile kapat-
mayı planladıklarını ve pizzalarının lezzetine
çok güvendiklerini belirten Genel Müdür yar-
dımcısı Barış  Dolapdere, amaçlarının bir Türk
pizza markasını tüm dünyada sevdirmek ve yer
almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Şimdi de 
yurtdışına açılıyor!
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1999 yılından beri Afrika ve Orta Ame-
rika'nın muhteşem lezzetlerdeki fark-

lı kahvelerini sunan Coffee Corner, müşteri-
lerine, geleneksel Amerikan kahve çeşitlerinin ya-

nında farklı aromalı kahveler, değişik milkshake çe-
şitleri, Türk Kahvesi çeşitleri, soğuk kahveler, frappe-
ler, frozenler gibi çok geniş içecek grubunu tatma
şansı sunuyor. 
Geniş yiyecek (başlangıçlar-salatalar-sandviçler-ma-
karnalar-wrapler-burgerler-ana yemekler vb.)  ve içe-
cek grubunun yanında çok farklı kek, pasta, dondur-
ma ürünleri vb. çeşitleri de Coffee Corner menüsün-
de yer almaktadır. %100 Türk Markası olarak 17 yıllık
Coffee Corner franchising sistemi ile büyüyerek Tüm

Türkiye’ye yayılmayı ve ayrıca kısa sü-
re içerisinde Avrupa ve ABD ülkeleri-
nin geldiği seviyelere ulaştırmayı he-
deflemektedir.  
Anahtar teslim 50.000 USD +KDV'ye
çok uygun franchise bedelleriyle sa-
hip olan marka, yatırımcılarına aylık
rutin gelir elde etme fırsatı sunuyor.
Yatırımcılar, tüm yemek çeşitleri, ge-
niş Dünya mutfağı, gerçek İtalyan piz-
zası, tatlı ve geniş kahve çeşitleriyle
lüks Coffee Corner Bistro için 200 met-

rekare ve üstü mekanlara çok cazip franchise
bedelleriyle sahip olabilecekler.

Afrika ve Orta Amerika’nın muhteşem lezzetleri…

İş’te Fırsatlar

Zengin ürün çeşitleri ve özgün dekorasyonu
ile 2011’den beri büyümesini sürdürüyor. 

Bugün ülkemizin 64 ilinde 137 şube-
siyle aylık bazda ortalama “3 milyon

misafir” ağırlayan firma,
Türkiye’de kahve
sektöründe kendi
u ̈ru ̈nlerini u ̈retip

isim hakkını ve-
ren “tek firma”

olarak öne çıkıyor.
Ürünlerininin %90’ını firma

bünyesinde u ̈reten Bayramefendi Os-
manlı Kahvecisi; kahve kavurma, çekme,
paketleme entegre tesisi, pasta, limona-
ta, salep, çikolata, dondurma, donuk
ürün imalatının yanı sıra plastik fabrika-
sıyla ambalaj malzemesi ve sunum

ur̈un̈ler ur̈etmekte; porselen fabrikasıyla
kendi fincan ve hediyelik eşyalarını
müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. 
Kendine has doğal lezzetleri bünyesin-
de barındıran firma, Ar-Ge çalışmalarına
yaptığı yatırımla sürekli gelişime verdiği
önemi ortaya koyuyor.
Şube sayısına paralel olarak ur̈etim kap-
asitesini de sürekli olarak arttıran şirket,
yakın dönemde Türkiye’nin her il ve il-
çesinde şube açmayı hedeflemektedir.
Uluslararası planda franchise göru ̈şme-
lerine de devam eden Bayramefendi
Osmanlı Kahvecisi önümüzdeki süreçte
dünya piyasasına açılma vizyonuyla ça-
lışmalarını sürdürüyor.  

2007 yılından bu yana Çınar Gıda olarak
hizmet veren Coffee Mode, dünya

mutfağını tüketici ile buluşturmaya devam
ediyor. Türk markası Magic Akademi ve
Coffee Mode ile yiyecek ve içecek sektörü-
ne yön veriyor, müşteri değil misafir ağırla-
mayı seviyor…

Hayatın tatları paylaşınca güzel! 
Marka yetkilileri Coffee Mode’u şöyle anla-
tıyor; “Markamıza dahil olmak isteyen siz
değerli adaylarımız, gün geçtikçe artan res-

çıkaracaktır. Franchise
başvurusu yaptığınız ilk
andan itibaren lokasyon
seçimi, eğitim, kiralama,
mimari uygulama- inşaat,
lojistik, insan kaynakları,
bilgi-işlem konularında
birlikte iş yapmanın gü-
cünü hissedeceksiniz.

Profesyonel bir kadronun desteği ile tecrü-
belerinize yenilerini ekleyecek ve ortak bil-
gi ağımıza dahil olacaksınız.”

toranlarımızda edindiği-
miz tecrübeye de ortak
olmuş olacaklar. Kahve ve
gıda üretiminin yanı sıra;
mevcut kalite standartla-
rının korunması, yasal dü-
zenlemelere uyulması ve
teknolojinin kahve ve gı-
da ürünlerine işlenmesi
konularında da girişimcilerin yanındayız.
Günümüz ticari koşullarında “tecrübeli” ve
“bilgili” olmak sizi her zaman bir adım öne

Kahve çekirdeklerinin baş döndürücü kokusu…
Franchising sistemine dahil olmak; hedef kitlesi güçlü bir markanın

adını taşımak ve kârlı bir iş sahibi olmayı beraberinde getiriyor.

Son yılların popüler
mekanı…

Kahve aşkına’nın te-
melleri 2 yıl önce iz-

mir’de atıldı. Nihai müş-
terilerinin  memnuniyeti,
yatırımcılarının her geçen gün çoğalması-
na istinaden Yön. Krl. Bşk. Himmet Doğan mar-
kanın başarısını müşterilerin mutlu bir şekilde
kapıdan uğurlanıyor olmasına bağlıyor.  Marka,
yatırımcılarına, lokasyon, kira sözleşmesi, teda-
rik, eğitim konularında hizmet veriyor.  Kahve aş-
kına, şube açmak isteyen yatırımcılarıyla iki şe-
kilde çalışıyor. Birincisi anahtar teslim, diğer ça-
lışma şekli ise, hem bayinin hem
de Kahve Aşkına merkezin
ortak sorumluluk alarak
yapmış olduğu çalışma
şeklidir. “ilk yudumda
aşk” ile yola çıkan marka gi-
rişimcilerini bekliyor.

Milyonlarca kahveseveri buluşturuyor
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Cafe & Restorant zincirlerine yeni bir bakış açısı getirerek Şehzadeler
kenti Manisa’da kurulan 1453 Osmanlı Nargile & Osmanlı mutfağı ba-

yilik sistemiyle büyümeye devam ediyor.  Osmanlı kültürünü günümüz kül-
türü ile harmanlayarak oluşturu-
lan 1453 Osmanlı, ilk şubesinin
açılışını temmuz ayında Manisa’da
900m2 alanda gerçekleştirdi. 
Minimum 500 m2 alanlara kuru-
lum yapmayı hedefleyen 1453
Osmanlı Markası, 900m2 ye açılan
ilk şubesinde yoğunluk nedeni ile
rezervasyon ile müşteri almayı ba-
şarmıştır.  Açıldığı ilk günden iti-
baren Manisalılar tarafından yo-
ğun ilgi gören 1453 Osmanlı, önümüzdeki aylar içerisinde Mersin ve İz-
mir’de 900m2 ve 700m2 olmak üzere 2 yeni mağazasıyla hizmet verecek.
Yüksek karlı ticaret yapmak isteyen aktif işletmeci yada yatırımcıları cezbe-
den bir marka olmayı 3 aylık kısa bir sürede başarmıştır.

3 Ayda 3 Şube 1453
Osmanlı Zirve’de!

Oses Çiğköfte, Karadeniz Bölgesi’nde 2 ve Ege Bölge-
si’nde 1 yeni bayisiyle Türkiye’nin dört bir yanında is-

tikrarlı büyüme
stratejisine de-
vam ediyor.
600’ü aşkın ba-
yisiyle Oses
Çiğköfte lezze-
ti, Türkiye’de ve
y u r t d ı ş ı n d a
açılan yeni şu-
beleriyle sektö-
ründe rekora
doğru gidiyor.
Oses Çiğköfte,
14. Bayim Olur

musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda girişimci-
lerle bir araya gelerek franchise sistemini ve sektörünün
avantajlarını aktaracak.

Osmanlı kültürünü günümüz kültürü ile 
harmanlayan marka...

Büyümeye 
devam ediyor

Kurdele

Geleneksel tatların ya-
ratıcı ve usta doku-

nuşlarla hayat bulduğu
Özsüt, Axis AVM’deki yeni
mağazası ile misafirlerine
mutluluk tadında lezzet-
ler sunduğu duraklarına
bir yenisini ekledi. Gerek
iş, gerek yaşam alanı ola-
rak İstanbul’un son yıllar-
da hızla gelişen bölgesi

Kağıthane’deki Axis AVM’de yerini alan Özsüt ile alışverişler artık çok
daha tatlı ve keyifli.
Ahşap ağırlıklı dekoru, yalın çizgileri, dinlendirici renk ve ışık kulla-
nımı ile Özsüt’ün geleneksel çizgisini yansıtan Axis AVM mağazası,
bölgede yaşayan ve çalışanların da kısa süre içerisinde buluşma nok-
tası oldu.
Dünyanın farklı bölgelerinden onlarca çeşit pasta, Osmanlı Mutfa-
ğı’nın sırlarını günümüze taşıyan sütlü ve şerbetli tatlıları, dondur-
maları, atıştırmalıkları ve leziz içecekleri ile Özsüt, 78 yıldır olduğu
gibi Axis AVM mağazasında da misafirlerine gerçek bir lezzet şöleni
yaşatacak.

Abu Issa Holding’in sahibi,  Katarlı ünlü
işadamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate

olan özel ilgisiyle hayat bulan, dünyanın en
büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri
Mosafer, ikinci mağazasını Mall Of İstan-
bul’da açtı.
Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu /
Gezgin’’ anlamına gelen, dünyada seyahat
severlerin favori adresi Mosafer, dünyanın
neresine giderseniz gidin, ihtiyaç duyacağı-
nız en küçük detaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sa-
hip. Bir seyahat nasıl daha keyifli ve konforlu yaşanır, seyahat etme

sanatının incelikleri nedir fikriyle hayat bu-
lan, amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına en
doğru yanıtı vermek olan Mosafer’in ikinci
mağazası seyahatlerinizden önce uğrak nok-
tanız olacak.
Mosafer’de tüm seyahat severlerin ihtiyaçla-
rını düşünerek kendi markasıyla hayat verdi-
ği tasarımlarının yanı sıra her biri kendi kate-
gorisinde dünya devi olan Briggs & Riley,
Eagle Creek, Travelpro USA, Pursen, Goby

London, Bugatti, Traveler’s Choice, Ergobag, Blue Smart, Solo, Rei-
senthal gibi markalar da yer alıyor.

Yeni lezzet durağı Axis AVM…

Geleneksel lezzetlerin yaratıcısı Özsüt, İstanbul’un son yıllarda
hızla gelişen bölgesi Kağıthane’de yer alan Axis AVM’de açıldı. 

2. mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı…






