




Yine dopdolu bir mart sayısı ile sizlerle birlikteyiz. 
Girişimci ve yatırımcıların heyecanla beklediği, iş
kurmak isteyenlerin rehberi olacak 101 Franchise
Marka Dosyasını keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Kendi işinizi kurmak veya diğer markaların hangi
şartlarda franchise verdiği hakkında bilgi sahibi
olmak istiyorsanız bu dosyayı detaylı şekilde
incelemelisiniz. Bu çalışmada amacımız franchise
sayıları ile markaları sıralamak değil, popüler
markaları yatırımcılara sunmaktır. 

Sayın  Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC
Dönem Başkanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye
taşıdı Dünya  Franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise
Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi
ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu(EFF)
Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sahipliğinde,
fuar ile eş zamanlı olarak İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında
Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye
yaklaşık 50 ülkenin franchise dernekleri üye markaları
ekonomi bakanları ve yetkilileri İstanbul’da bir araya
gelecekler. 

Medyafors Fuarcılığın Türkiye temsilcisi olduğu,
Dünya çapında büyük önem taşıyan Newyork
International Franchise Expo, Dubai Franchise Expo
ve Rusya BuyBrand Expo Fuarları,  Türk  markalarının
bu pazarlara açılımı  için çok önemli platformlar
olacaklar.  Turquality uzmanı Tolga Acarlı, firmaların
büyümesi ve markalaşmada Turquality’nin önemini
sizler için kaleme aldı. 

Aynı zamanda Amerika’da Gayrimenkul - Perakende
Danışmanlığı yönetiminde pek çok noktada Avm’si
bulunan International Growth Properties Satış ve Paz.
Direktörü Dilek Oransal, Amerika pazarında yer almak
isteyen Türk Markaları için önemli tüyolar verdi.
Markaların franchise haberleri, şube açılışları ve
sektörün önemli gelişmelerini içeren mart sayımızı
keyifle okuyacağınızı umuyorum.
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Yeni servislerinde “hayat sende”

KasapDöner, Hayat Sende Derneği ile baş-
lattığı işbirliği projesi çerçevesinde masa-

larındaki Amerikan servislerinde Koruyucu Ai-
lelik hakkında bilgi
vererek uygulama-
yı teşvik ediyor.
“Hamburger ço-
cuklarına döner
yedirmeye geliyo-
ruz” sloganıyla iler-
leyen Türkiye’nin
en sıradışı döner
markası KasapDö-
ner, yeni bir sosyal
sorumluluk proje-
sine daha imza at-
tı. Halen 47 şubesi
bulunan firma, koruma altındaki çocuklarla il-
gili çalışmalarıyla bilinen Hayat Sende Derneği
ile başlattığı işbirliği kapsamında Amerikan
servislerini, koruyucu ailelik ve dernek hakkın-
da bilgi veren yenileriyle değiştirdi.

“Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran
Yatırımları A.Ş. Gen. Md. Bahar Özürün, Kasap-
Döner olarak Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan
her kesimin yanında olmaya çalıştıklarını belir-
terek, ‘’Koruma altındaki çocukların bu sürede
ve korumadan çıktıktan sonraki süreçte yaşam
kalitesini arttırmak, hayata hazırlamak için ça-

lışan Hayat Sende Derneği ile bu amaçla bir
araya geldik.  Çocukların en önemli ihtiyacının
sevgi olduğunu, bunun da ancak aile ortamın-

da hakkettikleri
sevgiyi alarak çö-
zümlenebildiğini
gördük. Koruyucu
ailelik uygulaması-
nın  daha çok insa-
na anlatıl    ması ge-
rekliliğinden yola
çıkarak servis kağıt-
larına bu konuda
bilgilendirme yap-
maya karar verdik.
Uygulamanın hem
koruma altındaki

çocuklarımıza yeni koruyucu aileler bulma yo-
lunda, hem de farkındalık yaratma noktasında
başarılı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

2017’de hedef Anadolu
2017 yılında İzmir, Eskişehir, Bursa, Konya,
Samsun gibi Anadolu metropollerinde yeni şu-
beler açmayı ve döneri dünya markası yapmayı
hedefleyen KasapDöner, bu yıl kadın girişimci
ve çalışan alanında da rakiplerini geride bırak-
maya hazırlanıyor. 
KasapDöner’in 2017 hedeflerinin arasında ise
“her şubede en az 1 kadın döner ustası ve ka-
dın motor kurye” yer alıyor.

Modern tasarım ürünleriyle kli-
şelerin dışında bir mobilyacı-

lık anlayışını benimseyen Teleset,
yatak odası, yemek odası, genç
odası ve oturma gruplarında tüke-
ticinin ihtiyaçlarını ön planda tutan
modern çizgide yeni ürünleri ile tü-
keticilerin beğenisini kazanıyor. 

Klişelerin dışında, ihtiyaçlara özel
mobilyalar üreten Teleset, ödüllü
tasarımlarıyla yaşam alanlarını gü-
zelleştirmeye devam ediyor. Yeni
ürünlerini her geçen gün daha çok
tüketiciye ulaştırmak amacıyla ma-
ğazalaşmaya devam eden Teleset
başta İstanbul ve büyük şehirler ol-
mak üzere tüm Türkiye’de bayilikler
vermeye hazırlanıyor.

Yeni yatırımcılar arıyor

Payna Grup çatısı altında yer alan Dilim
Börek, franchise sistemi aracılığıyla

bünyesine yeni iş ortakları kazandırmayı
hedefliyor, yatırımcılara 150 bin TL’ye
anahtar teslim iş fırsatı sunuyor. 24 ayda
yatırımın geri dönüşü hedefleniyor.
Temmuzdan bu yana Ankara’da 10 Pastan-
necim, 11 yeni Erciyes Börek mağazası ve
İstanbul’da 5 yeni Dilim Börek mağazasını
bünyesine katan Payna Grup 2017’de 120
mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Dilim Bö-
rek’in hedefi 60 mağaza. Dilim Börek Yk.
Başkanı Uğur çiçek, “Pastannecim, Erciyes
ve Dilim Börek markalarımızla yeniliklerin
ışığında gelişmeyi hedef biliyoruz” dedi.

İlk modüler 
mobilya üreticisi

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi’nin sı-
cak ve keyifli dünyasını konu edinen

reklam kampanyası, toplam 6 filmden olu-
şuyor. Televiz-
yon ve sinema
mecralarında
yayınlanacak
olan reklam
filmleri, mar-
kanın sosyal
medya kanal-
larında da ta-
kipçileriyle bu-
luşuyor.
Türkiye’nin 65
ilinde, 150 şu-
besiyle aylık 3

milyonun üzerinde misafire hizmet veren
marka; özgün konsepti, zengin ürün çeşit-
leri ve kendine has dekorasyon anlayışıyla

2011 yılından bu
yana büyüme
grafiğini başarıy-
la sürdürüyor.
Yakın dönemde
yurtdışında da
şube açmayı he-
defleyen marka,
Türk kahve kül-
türünü Dünya’ya
tanıtma misyo-
nuyla çalışmala-
rına devam et-
mektedir.

Yeni Reklam Yüzü: 
Ümit Erdim

Türkiye’nin sevilen tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Erdim, 
Haziran 2018’e kadar Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi’nin

marka yüzü olmak üzere reklam anlaşmasına imza attı.
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Zirve

Ufrad ve MedyaFors ev sahipliğinde,  fuar ile
eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirile-
cek.. Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Ay-
can Helvacıoğlu Türkiye için büyük önem ta-
şıyan gelişmeleri şöyle anlattı: “Üç önemli
franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise Kon-
federasyonu (APFC) ve Dünya Franchise
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Fede-
rasyonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017’de fuar ile
eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplan-
tılar kapsamında Amerika’dan Çin’e, Güney
Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 50 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ekonomi
bakanları ve yetkilileri İstanbul’da bir araya

Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi ol-
ma özelliğini taşıyan, franchising ala-
nındaki ilk ve tek fuar olan Bayim

Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı sektörün nabzını tutmaya devam edi-
yor. Fuar, bu yıl 12-15 Ekim 2017’de Medya-
fors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği
ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorlu-
ğunda CNR Fuar merkezinde 15. kez düzen-
lenecek. KOSGEB’in desteklediği fuar, istih-
dam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma
anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar
sağlamakla birlikte ziyaretçi, katılımcı sayısı
ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl
önemli başarılara imza atıyor. Her sektörden
300 den fazla katılımcının yer aldığı fuarda
bu yıl ‘’Tedarikçi özel bölümü’’ olacak ve bu-
rada franchise veren markalara ürün ve hiz-
met tedariki sağlayan markalar stantları ile
yer alacak.

50 Ülkenin franchise 
dernekleri İstanbul’a geliyor!
“Cakarta’da düzenlenen Dünya Franchise
Konseyi ve Asya Pasifik Konfederasyonu top-
lantılarına katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa
Aydın, WFC ve APFC  Dönem Başkanlıkları ile
2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Üç önemli
franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise Kon-
federasyonu (APFC) ve Dünya Franchise
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Fede-
rasyonu (EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde

2017 Dünya Franchise 
Zirvesi İstanbul’da

gelecekler. Rotamız, başarılı bir şekilde ge-
lişmek ve markalarımıza değer katmak.

Türk markaları globalleşiyor
Aynı zamanda fuar ile birlikte 2017 yurtdışı
çalışmaları hakkında bilgi veren Helvacıoğlu;
‘’MedyaFors Fuarcılık, Dünya çapında büyük
önem taşıyan, Newyork International Franc-
hise Expo, Rusya BuyBrand Expo ve Dubai
Franchise Expo Fuarlarının Türkiye’deki tek
yetkili temsilcisi olmuştur.  15-17 Haziran
2017'de New York, NY The Javıts Center'da
düzenlenecek International Franchise Expo
Fuarı’nda Türk markaları ile Amerika’daki ya-
tırımcıları bir araya getireceğiz. Her sektör-
den, 120 ülkeden, 450’yi aşkın markanın ka-
tıldığı, girişimcilere ve markalara fırsatlar su-
nan fuar bu yıl 25. kez düzenlenecek.  ‘’Rusya
Pazarına en kolay giriş noktası!” sloganıyla
Moskova CEC Expo Center’da düzenlenecek
olan 15. Buybrand Expo ise 27-29 Eylül 2017
tarihlerinde düzenlenecek. 14-15 Kasım
2016 da ilki düzenlenen Dubai Franchise Ex-
po Fuar’ında Türk markaları ile Ortadoğulu
yatırımcıları buluşturduk. Yeni tarih ise 29-30
Ekim 2017…‘’ dedi. 2017 planlamasında yurt
dışı çalışmalarına ağırlık verecek olan Med-
yaFors franchising sistemine ve gelişimine
önem vermekte, bu konuda önemli çalışma-
lara imza atmakta ve markaların yurt içinde
ve yurt dışında büyümelerine önemli katkı-
lar sağlamaktadır.

Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise 
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu(EFF) Toplantısı

Ekim 2017 tarihinde Ufrad ve MedyaFors ev sahipliğinde İstanbul’da Bayim Olur
musun Franchising Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek…
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Haberler

2004 yılında Hendek’teki fabrikasında faaliyete geçen Saka Su,
Türkiye’nin ilk doğal mineralli su ruhsatını alan markadır.  Tek bir

kaynaktan çıkarılan Saka Su, üretim tesisleriyle yalnız Türkiye’nin de-
ğil, Avrupa’nın da sayılı su markalarındandır. SAKA tesislerinde yıllık
üretim kapasitesi 1 milyar litrenin üzerindedir. Sa-
ka Türkiye’nin Avrupa’da 3 yıl üst üste üstün lez-
zet ödülü alarak kristal ödül alan ilk ve tek su-
yudur. Saka su 8,22 pH seviyesi ile dünyanın sa-
yılı alkali sularından biridir. Türkiye’deki toplam
ambalajlı su pazarı 11 Milyar litredir. Pa-
zarın toplam cirosu 5 Milyar TL’dir.  Üre-
timin 6 Milyar litresini damacana, 5
milyar litresini pet ve cam ürünleri
oluşturmaktadır. Ambalajlı su pazarı
son 5 yıl ortalamasına bakıldığında
her yıl ortalama % 2,6 büyüme gös-
termektedir. 

Saka ambalajlı su pazarında son 5 yılda rakipleri ve sektörden fazla
büyüyerek pazar payını arttırmıştır. Saka 2016 yılında Japonya’nın
en büyük içecek şirketi DyDo Drinco bünyesine dahil olarak gücüne
güç katmıştır. Saka HOD Türkiye Satış Müdürü Mehmet Karamüftü-

oğlu; “Su bayiliğinin kâr marjı yüksek, risk
oranı düşüktür. 
Yatırımcılar açısından da getiri / yatırım
oranı yüksek bir sektör olarak tercih
edilmektedir. Saka olarak İstanbul, An-
kara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere
bayimizin olduğu tüm illerde yeniden
yapılanma ve boş bölgelerimizde yeni
bayilikler vermeyi planlıyoruz. Bu yıl da
sektörden daha hızlı büyüyerek hem
markamızın hem de iş ortaklarımız olan
bayilerimizin kazançlarını arttırmayı he-
defliyoruz“ dedi.

Bilgiyi iletmek için kullanılan her ortam ilgi çe-
ken içeriğe ihtiyaç duyar. Dünyada ‘Digital

Signage’, Türkiye’de ise ‘Dijital Yayın ve Bilgilendir-
me Ekranları’ olarak bilinen hizmette de durum
farklı değil. Türkiye’nin yanı sıra, 17 ülkede
her sektörden markalar için kurup yönet-
tikleri 27 bini aşkın ekrandaki içerik saye-
sinde yaşam alanlarını afiş, poster gibi gö-
rüntü kirliliğinden kurtarıp, ilgi çeker hale
getiren Sistem 9 ekibi, dijital içeriğin püf
noktalarını araştırdı. Özgün içeriğin tüketi-
ciyle bağ kurmada önemli bir araç olduğu-
nu vurgulayan Sistem 9 Yayın ve Grafik Di-
rektörü Aydın Işık “İçerikleri, müşterinin ku-
rumsal kimliğini dikkate alıp, metinlerini kolay, anlaşılacak şekilde
hazırlıyoruz. İçerikleri hedef kitlesi doğru belirlenmiş, ölçülebilen,
anında güncellenip isteğe göre zamanlanabilen unsurları dikkate ala-
rak tasarlıyoruz. Tüm bunlar, müşterilerimizin iletişimine olumlu yan-
sıyor” diyor. Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’nda içerik hazırla-
manın püf noktaları olduğunu belirten Işık bunları şöyle açıklıyor:
Metinleri uzaktan kolay okunacak, görselleri de her ekranın boyutu-
na uygun çözünürlükte hazırlıyoruz. Önemli sözcükleri animasyonla
vurguluyoruz. Etkisini ölçüyoruz: Ürettiğimiz içeriklerin etkisini sü-
rekli ölçerek hedeflere ne kadar ulaştığımızı raporlayıp sunuyoruz.
Dikkat çekici görseller kullanıyoruz: Ekranların çoğunlukla ses özelliği
ön planda değil. Ama dikkat çekici metin ve görsellerle yayınları di-
namik hale getiriyoruz” dedi.

Simitçi Dünyası Yöne-
tim Kurulu Başkanı

Murat Erdem hem yurt
içinde hem de yurt dışın-
da hızlı büyüme hedef-
leri olduğundan bahse-
diyor ve sektörde emin
adımlarla ilerlediklerini
belirterek 2023 yılında
yurt içi ve yurt dışında
yüzlerce şube ile insanla-

rın en sevilen buluşma noktası haline gelmiş bir Türk markası ol-
mayı hedeflediklerinin de altını çiziyor.
Simitçi Dünyası, franchise almak isteyenlere unlu mamüllerinin
bulunduğu Fırın Cafe’yi, ek olarak dünya lezzetlerinin ve gele-
neksel mutfak ürünlerinin de bulunduğu Bistro Cafe’yi ve hızlı,
pratik çözümler için de Kiosk konseptlerini  sunuyor. 
Simitçi Dünyası’nın franchise’ı olma ayrıcalığı, eğitimden başla-
yarak yenilikçi atılımlarla sürekli gelişim ile kendini gösteriyor
ve doğru hizmet kalitesi ile anılmalarını sağlıyor. Tanıtım, kurum-
sal iletişim ve reklam alanlarında da kimliği oturmuş ve tanınan
bir markayla çalışma keyfini ‘’müşterilerinizin beğenilerinden
dinleyeceksiniz ’’ ifadesiyle belirten Simitçi Dünyası, mağaza
konseptleri ve kampanyaları ile her zaman müşterilerin ilgisine
yönelik etki yaratan çalışmalarını, franchise alanındaki yatırım-
cıya hızlı geri dönüşü ile de ülke sınırlarının ötesine de taşımaya
devam ediyor.

Yüksek kalitede alkali suyu, ileri teknolojiyle, el değmeden şişeleyip 
tüketiciyle buluşturan Saka bu yılda sektörden daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

Hizmet verdiğimiz kurumsal TV 
sistemleri ve Açıkhava reklam

mecralarındaki görsel içerikler, dijital
ekranları ‘krallık’ın da ötesine taşıdı…

Dijitalde içerik, 
‘krallık’ın da ötesinde

Türkiye’nin değerli Alkali Suyu…

sistem 9

Bi dünya lezzet…
2012 yılında kurulan Simitçi Dünyası,
Türkiye’deki 100’den fazla şubesinin 

yanında yurt dışına açılıyor.



sistem 9



Shery Christopher ise Amerika pazarında
770 Bin franchise işletme ve 839 milyar $
toplam franchise hacmi olduğunu belirterek
sadece franchise işletmelerinden 8,5 milyon
iş gücü sağlandığını ve franchise sisteminin
toplam gayri safi milli hasılaya 493 milyar $
katkıda bulunduğunu anlattı.
IT & Turquality Direktörü Kadir Tophan
ise, markalar için Turquality desteği almanın
önemini ve bu desteği alabilmek için neler
yapılması gerektiğini aktardı. 4G ile toplan-
tıya Florida’dan canlı bağlanan Int. Growth
Properties Satış ve Pazarlama Direktörü
Dilek Oransal, markaların ABD pazarına gi-
rerken cesaretli davranmaları gerektiğini an-
lattı ve Amerika pazarına dair örnekler verdi.
Son olarak yine Amerika’dan canlı yayın ile

bağlanılan, medya  İletişim şirketi Faselis’i
Amerika San Francisco’ya taşıyan  Faselis
Türkiye Yön. Krl. Bşk. Aydın Sün, Amerika
Halkla İlişkiler pazarının büyüklüğüne de-
ğindi.  Hali hazırda 4500 PR şirketi bulunan
Amerika ‘da, yakın zamanda hizmet verecek.

devam etti; “Dünyada franchise ticaret hac-
mi 2 trilyon dolar. Sadece ABD’deki hacim
1,5 trilyon dolar. ABD’de franchise istihdam
insan kaynağı hacmi toplamı 18 milyon kişi-
ye yaklaşmıştır. Türk markalarının franchise
verme ve ABD pazarına açılma konularında
şansı yüksek” dedi.

“Amerika’da olmak çok önemli”
Konuşmacılar arasında yer alan Simit Sarayı
Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur
ABD’ye açılma süreçlerini anlatarak, “Ameri-
ka’da olmanın çok önemli olduğunu biz baş-
ladıktan sonra daha iyi fark ettik.  İlk mağa-
zamızı New York’da açtık. Orada olduğunuz-
da markanızın itibarı daha da artıyor. Türk
markalarının başta ABD olmak üzere dünya-
nın her yerine gitmesi gerekiyor” dedi.
MFV International Franchise Expo Events
Grup Direktörü James Mastandrea Stra-
tejik Ortaklık başlıklı konuşmasında, New-
York’ta düzenlenecek olan Franchise Fuarı
hakkında bilgiler verdi. Fuara katılmış olan
firma görüşleri ve ziyaretçi rakamlarıyla bir-
likte ABD’de yatırım olanakları ve ekonomik
potansiyel hakkında görüşlerini paylaştı.
Konferansta franchise sektöründe yaklaşık
30 senenin üzerinde tecrübesi olan, bireyle-
re ve şirketlere koçluk ve danışmanlık yapan

Türk Markalarının İhracatı“ konu başlığı
ile Türk Markalarının Yurt Dışı Global
Atağı ve Amerika Pazarı’nın Önemi ve

dinamiklerinin konuşulduğu Ufrad, BMD ve
Türes değerli üyelerinin davetli olduğu top-
lantıda, MedyaFors Fuarcılık A.Ş. Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü Sayın Ferzan Erem Es-
cobedo moderatörlüğünde; MFV Int. Franc-
hise Expo Events Grup Direktörü Mr. James
Mastandrea, Deneyimli Franchise Danışmanı
Ms. Shery Christopher, Simit Sarayı Onursal
Kurucu Başkanı Sayın Haluk Okutur ve IT &
Turquality Direktörü Sayın Kadir Tophan ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Toplantının açılışını
gerçekleştiren MedyaFors Fuarcılık Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu, 15-17 Hazi-
ran’da  New York’ta düzenlenecek Internatio-
nal Franchise Expo’nun önemine değindi.
Fuarın, metrekare ve katılımcı sayısı olarak
Amerika’nın en büyük franchise fuarı oldu-
ğunu dile getiren Helvacıoğlu, “International
Franchise Expo’yu Türk markalarının ABD’ye
açılan kapısı olarak değerlendiriyoruz. Fuara,
her sektörden, 120 ülkeden, 450’yi aşkın
marka katılıyor” dedi.

“120 ülkeden 450’yi aşkın marka”
MedyaFors Fuarcılık Uluslararası İlişkiler Ko-
ordinatörü Ferzan Erem Escobedo, Interna-
tional Franchise Expo’nun Türkiye’deki tek
yetkili temsilcisi olduklarını belirterek şöyle
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Uluslararası Etkinlik

“Türk Markalarının İhracatı” konulu toplantı MedyaFors
Fuarcılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlendi.

Rüya pazar artık daha yakın





Tüm dünyadaki koz-
metik trendlerini ta-

kip eden, yetiştirdiği
binlerce öğrencisine
meslek edindiren Bio-
Derm, sektörde 28 yıldır
tecrübesi olan  Amerika
Chicago’ya bağlı Ulus-
lararası Kozmetik Serti-
fikasyon yetkilisidir. Marka, 2016 yılı itibari
ile Türkiye’de 8 şubeye ulaştı. Marka sahibi
Asuman Nardalı; ‘’Büyük zincirin halkası

olun! Binlerce Bio-
Derm’li dünyanın ve
Türkiye’nin her yerinde
kozmetik sektöründe
çalışmaktadır. Bu sizi
dünya kozmetik ca-
miasının içinde bulun-
duracaktır. Savaş içeri-
sinde olan ülkelerde

tüm sektörlerin battığını ancak kozmetik
sektörünün kadın var oldukça devam
edeceğini görüyoruz’’ dedi.

fark yaratıyor…
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Haberler

“AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende
Markaları Araştırması 2016” kapsamında tüketiciler
tarafından self servis restoran kategorisinde 1.seçildi.

Burger King, başarısını farklı platform-
larda aldığı ödüller ile taçlandırmaya

devam ediyor. Türkiye genelinde 14 il-
de 1.067 katılımcı ile yapılan

‘AVM’lerde En Beğenilen ve Ter-
cih Edilen Perakende Markaları
Araştırması’nın 2016 yılı so-
nuçlarına göre Burger King®,
Self Servis Restoran Kategori-
si’nde 1 numaralı marka seçil-
di. Araştırma kapsamında
Burger King adına ödülü TAB

Gıda Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Asok teslim aldı.
Ödülü, Akademetre Araştırma

ve Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Halil İbrahim Zeytin’den alan Asok, “Hızlı
servis restoran sektöründeki faaliyetleri-
mize 1995 yılında dünyada sektörün ön-
cülerinden biri olan Burger King®’in ana
geliştirici ve üretici haklarını alarak Türki-
ye’ye getirmemizle başladık. Şu anda
Burger King®’in dünyadaki en büyük
master franchisee konumundayız. 1994
yılında sıfırdan kurulan bir sistemle yola
çıktık ve geçtiğimiz yıl 400 milyon kez
hizmet verdik. Bugün Türkiye genelinde
70’ten fazla ilde 600’den fazla Burger
King restoranımızla tüketicilerimizi ağır-
lamaya devam ediyoruz” dedi.

Hangi lokasyon-
da daha kuv-

vetli olurum, marka
bilinirliğimi nasıl
yükseltirim? Konuy-
la ilgili Fırsat Kutusu,
hem girişimcilere
hem markalara çözüm teklifi sunuyor. Mar-
kanın kurucusu, Veri bilimci Cem Şengezer
konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’İstanbul’un
taşı toprağı altın derler. Kimi yerler altına,
kimi yerler bakıra dönecek. İstanbul gene-
lindeki fırsatlar çalışmamız bu ayrışımı tah-
min etmek içindir. Söz konusu dönüşüm ve
ayrışım diğer iller için de geçerlidir. Yatırım
geri dönüşünü hızlandırmak için hangi lo-
kasyon doğru? Bunun için geçmiş veriler-
den fazlasını kullanarak bir çalışma hazırla-
dık. Enerji tüketimi verilerini de kullanarak
İstanbul, ilçeleri, mahalleleri için tahminsel
çalışma yaptık. Enerji tüketim verileri ile, il-
gili ilanları harmanladık. 
Bu tahminsel çalışmayı geçmiş verilerle
test ederek doğruluğunu da gördük. Bir
başka deyişle bilimsel olarak geleceği ay-
dınlatmada faydası olacaktır. İstanbul ge-
neli için dükkan, mağaza kiraları tahmini
üzerine çalışmalar sunuyoruz” dedi.

Amerika, İngiltere ve Orta Doğu’da dün-
yanın sayılı perakendecileri arasında ve

Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Liberty,
Selfridges, Harvey Nichols gibi prestijli ma-
ğazalarda, en tanınmış markalar arasında
yer alan Kısmet By Milka, 17 ülkede, 70'ten
fazla mağaza ve 20'den fazla online store'da
satılıyor. 2015 senesinde ilk yurtdışı franchi-
se’ini Kıbrıs’a veren marka, ikinci yurtdışı
franchise’nı 2016 yılında Avusturalya’da ver-
di. 2017 yılında ise Yunanistan ve Londra’da
açılacak mağazalar ile yurtdışındaki ağını
daha da genişletecek olan Kısmet By Milka,
büyümeyi sürdürecek.
Türkiye’de ise Ankara’da franchise’i olan Kıs-
met By Milka, özellikle Antalya, Bursa, Ada-

na, Bodrum gibi noktalarda doğru ortaklara
franchise vermek istiyor. Madonna, Beyon-
ce, Rihanna, Kim Kardashian, Bella Hadid gi-

bi birçok Hollywood ünlüsünün de tercihi
olan markanın başarısı dünya çapında bü-
yümeye devam ediyor.

Mücevher tasarımının önde gelen markalarından 
Kısmet By Milka, franchise imkanları sunuyor.

Beşinci kez Türkiye’nin en iyisi seçildi!

Doğrulanmış çözümler
Fırsat Kutusu’nda

Marka görünür olmak ve
değerini arttırmak için

müşterinin temas noktası
kapsamında olmalı.

Franchise veriyor…
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Girişim Anahtarı

En tatlı marka bu yıl franchise verecek…

Araç boya yenilemede
pasta-cila dönemini

sonlandıran RestorFX, son teknoloji araç boya koruma ClearFX ve
detaylı iç-dış temizlik ürünleri sistemi RestorFX Türkiye, Türkiye’ye
ve KKTC’ye yayılmaya hazırlanıyor. Dünyada Rusya, İsviçre, İspan-
ya, Çin, Mısır gibi 52 ülkede binlerce bayiye sahip olan sistem bir

yılda İzmir’den Diyarbakır’a
kadar çok sayıda bayilikler
verdi. Yeni bayilikler için de
uygun fırsatlar sunuyor. 
RestorFX Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Elönü, “Bir
buçuk milyon TL’lik yatırım
değerine sahip RestorFX
Türkiye, franchiselarına yak-
laşık bir yılda yatırım geri
dönüşü sağlıyor” dedi. 

2017’de franchise ve bayilik ile büyüyecek

Balcı Hacıoğlu Yön. Krl. Bşk. Hüseyin
Çalışkan; ‘’Bir sevda bizimkisi!

1953 yılından günümüze kadar uza-
nan; milyonlarca çalışan dostumuz ile
birlikte bıkmadan, usanmadan her
gün sağlığı, doğallığı ve lezzeti sofra-
larınız ile buluşturan… İçinde karşılık-
sız sadakatin bulunduğu, özveri ile bal
sektörünün gelişimine öncülük eden, tüketicisine sunduğu kalite
standardı ile farklılaşan Balcı Hacıoğlu, 63 yıldır sağlıklı nesillerin
yetişmesine katkıda bulunmak, balın doğallığını, saflığını koru-

mak ve onu kaliteli yaşamın vazgeçil-
mez bir unsuru haline getirmek için
faaliyet göstermektedir. Firmamız mar-
kası olan “Balcı Hacıoğlu” kendi ürettiği
ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştır-
mak için paydaşları ile birlikte her ge-
çen gün franchise / bayi ağını genişlet-
mektedir. Markamız, Türkiye içerisinde
100’e yakın bayi ağına sahip. 2017 yı-
lındaki hedeflerimiz; Avrupa Bölgesi İle

Dubai, Abu Dhabi, Katar ve Amerika’da yer almaktadır. Yurtiçinde
ise, şehrin işlek caddeleri ile müşteri yoğunluğu olan AVM’ler ön-
celikli hedeflerimizdir” dedi.

1983 yılından beri sütlü  tatlı sektöründe
faaliyet gösteren Pastat Tatlı, 2016 yı-

lında kendi yeni markasını oluşturma kararı
verdi ve geleneksel lezzet yapısını bozma-
dan, modernize ederek Cream & Chocco’yu
yarattı.
30 yılı aşkın süredir, kendine has konsep-
tinde Pastat üretiminde bulunduğu sağlık
ve lezzet dolu ürünlerini, yeni markasıyla,
yeniden yorumlayarak  değerli tüketicile-
riyle buluşturdu. Marka sahibi Murat Kılınç;
‘’Doğru ve emin adımlarla büyüme prensi-
bi ve tüm alt yapı çalışmalarını sağlıklı oluş-
turabilme adına ilk yatırımımızı kendi bün-

yemizde gerçekleştirdik. 2016 yılında franchising
verme kararı aldık ve ilk mağazamızı İstanbul Yeşil-
köy’de sonrasında ise İstanbul Atakent’de açtık. Cre-
am & Chocco markasını siz değerli müşterilerimize
1 adım daha yakınlaşmak için istanbul’da 2017 yılı
içerisinde 25 şube açmayı  hedefledik . Firmamızın

bu tecrübesinden faydalanmak isteyen yatırımcı-
lara Pastat danışmanlık hizmeti vermeye

başladık. Gelin kısa sürede geri döne-
cek yatırım avantajı ile birlikte size
franchise verelim;  siz de bu aileye ka-
tılın. Ayrıcalıklı yatırımcılarımızdan

olun ve bizimle birlikte kazanmaya he-
men başlayın ‘’ dedi.

30 yılı aşkın süredir Pastat üretiminde bulunduğu sağlık ve lezzet
dolu ürünlerini, yeni markasıyla, yeniden yorumladı. 

Türkiye’de 2013 yılından beri 17 şube ile hizmet
veren dünyaca ünlü zayıflama markası XBody,

13 ülke ve 145 farklı şehirde kısa sürede sağlıklı kilo
verme yöntemlerinin inceliklerini uz-
man eğitmenler eşliğinde Türkiye’nin
spor anlayışını değiştiriyor. Franchise
odaklı çalışan firma, 2013 yılından bu yana
Türkiye’de toplam 17 şubeye ulaşmayı ba-
şardı. Dünya genelinde 1000’in üzerinde
franchise’ı bulunan firma Türkiye’de 2018
yılı sonuna kadar şube sayısını 100’e çı-
karmayı planlıyor. Dünyada hızla yayı-
lan bir akım olan EMS sistemini Tür-
kiye’ye de taşıyan XBody sağlıklı ya-
şam için en yeni ve en etkili yöntem-
lerden biri olarak dikkat çekiyor.

Oto bakımında yeni dönem Türkiye’yi zayıflatan 
franchise ile büyüyor…
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Advertorial

Somunarası markanızdan
bahseder misiniz? Ne zaman
kuruldu? Gıda sektörüne 

girme fikri nasıl ortaya çıktı?
İki göçmen ailesinin bir araya gelmesi ile ha-
yat bulmuş bir marka Somunarası®. Aslında temeli
uzun zaman öncesine dayanıyor diyebilirim. Kavara ailesi 1993 bal-
kan savaşında zorunlu olarak Türkiye’ye geliyor. Geçen zorlu yıllarda
Dzevada hanım, oğlu Nino ile birlikte sektör içerisinde çeşitli faali-
yetlerde bulunuyorlar. Köfte bu aşamada önemli bir yer oluşturuyor.
Benimse sektörde akademik anlamda bir geçmişim olmasına rağ-
men, ticari geçmişim daha çok başka alanlarda olmuştu.Sonrasında
2011 de yollarımız kesişiyor. Ve gastronomi sektörüne yeni bir soluk
katmak adına güç ve işbirliği yapıp, franchise tabanlı bir marka
oluşturmak için yola çıkıyoruz. İki yıla yakın bir dönem sadece
ar-ge için çalışıp,altyapı yaptık. Bu dönemi hem yatırım anla-
mında hem de emek anlamında yorucu yıllar olarak adlandı-
rabilirim. Ancak bayilik ile büyüme planı ile yola çıkıyorsanız,
sisteme inanmalı ve tüm altyapınızı bunun üzerine konum-
landırmalısınız. Hazır olduğumuza inandığımız bir dö-
nemdi ve ilk şubemizi 2014 yılının haziran ayında
İzmir Karşıyaka’da açtık. İlk şubemiz de bir franc-
hise! Doğrusu zor bir iş. Çünkü size inanan ve ha-
yalinize yatırım yapacak insanlar bulmak demek.
Ancak biz çok doğru bir altyapı ile doğru bir işin
sahibi olduğumuzu biliyorduk artık. Ve bunu an-
latmak kalmıştı geriye. Hala daha da anlatıyo-
ruz. Ve birbirimize inandığımız yatırımcılarımız-
la hikayemizi yazmaya devam ediyoruz.

Şu an kaç mağazanız bulunuyor? 
Şubelerinizin kaçı franchise? Yakın zamanda açaca-
ğınız mağazalar nerede olacak?
Biz tam bir franchise firmasıyız. Kendimize ait bir şu-
bemiz yok. Aslında olması yö-
nünde bir planımız da yok.
Çünkü bir merkezi yönetim
planı içinde çalışıyoruz, ken-
dinize ait şube demek farklı
bir kadro derinliği ve farklı fo-
kus noktaları demek. Odak-
landığınız yeri bir anlamda
dağıtmanız demek. Bu açıdan
büyüme planımızı frachise
sistem üzerine kurgulamaya
devam ediyoruz. Netice ola-
rak halihazırda işleyen oniki
şube ve şantiyesi devam
eden altı şube var. Bunlara in-

şaasına başlamak üzere olduğumuz iki
şubeyi de ilave edersek, toplam onüç il-
de yirmiyi bulduğumuzu söyleyebiliriz.
Şu an İzmir, İstanbul, Antalya, Afyon, De-
nizli, Kocaeli, Isparta, Yozgat, Kayseri ve

Eskişehir’de açık olan şubelerimizle faaliyeti-
mize devam ediyoruz. Yakında Uşak, Erzurum, Ankara ve İstanbul’un
farklı bölgelerinde açılacak şubelerle de devam edeceğiz. Bu arada
birçok il için  de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah 2017’yi 35
şube hedefini geçerek kapatmak niyetindeyiz. 

Franchise verirken öncelikli kriterleriniz neler? 
AVM yoksa cadde mağazası mı tercih edersiniz?

Aslında ilk kriteri, yatırımcı odaklı cevaplamak daha doğru olur
kanısındayım. Size farklı gelecek belki ama, Türk insan yapı-
sına uygun olmayan bir sistem aslında franchise sistem. Çün-
kü insanımız inisiyatif kullanmayı seven ve çok sistem içinde
bir kalıpta olmayı kısıtlayıcı bulan, daha özgür hareket etme-

yi tercih eden bir yapıya sahip. Bu sebepten dolayı bizim ilk
kriterimiz oluşturduğumuz sistemi harfiyen uygulaya-

cak ve bunu para kazanma fırsatına çevirecek pro-
fildeki adaylar. Bu kriter bizler için önemli.Lokas-
yon sonrasında önem arzediyor. Burada da hem
AVM, hem cadde mağazalı konseptler üzerinde
yürüyoruz. İş yapabileceğine kanaat getirdiğimiz
ve yatırımcımızın para kazanabileceği inancını
taşıdığımız yerleri öncelikli tercih ediyoruz. Bir
yeri beğenmek sadece yeterli olmuyor. Çok pa-
rametre var, bir yere doğru lokasyon demek
için. İş geliştirme dediğimiz bu süreç bazen o lo-

kasyonu bünyeye katmak için çok uzun zaman-
ları harcamayı gerektiriyor. iki buçuk yıl uğraşıp

sonrasında bünyeye kattığımız lokasyon dahi var.
Bizim sektörde doğru lokasyon işin %60 ını oluşturu-

yor düşüncesindeyim. Geri kalan
%40 belki içinde yüzlerce detay
barındırıyor ama işte orası da bi-
zim işimiz… 

Günümüzde var olan 
rekabete yönelik yapmış
olduğunuz çalışmalar 
nelerdir? Rakiplerinizden
ayrışmak adına neler 
yapıyorsunuz?
Aslında tercih edilen bir marka ol-
mak, farklılıklarınızı ortaya koy-
maktan geçiyor. Sektörün üç ana
yapı üzerinde konuşlandığını dü-

Birbirimize inandığımız yatırımcılarımızla

hikayemizi yazmaya devam ediyoruz
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şünüyorum. Konsept odaklı modeller, fiyat odaklı modeller ve ürün
odaklı modeller. Hepsine örnek oluşturabilecek firmaları zannederim
sıralamak zor olmaz. Biz kendimizi ürün odaklı görüyoruz. İşimizin
merkezine ürünü koyduk biz.İddaalı bir söylem diyebilirsiniz ama,
bizce Türkiye’nin en iyi köftelerinden birini yapıyoruz. Seçkin dana-
ların, en kıymetli yerlerinden özel reçetelerle üretilmiş köfteler sunu-
yoruz misafirlerimizin beğenilerine. Asıl kazanımımızın da bu olduğu
görüşündeyim. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda görüyoruz ki,
bize gelen müşterimiz, mutlaka bir daha geliyor ve mutlaka birilerine
önerip onları da müşteri haline getiriyor. Bunu ürün odaklı yapımıza
bağlıyoruz. Nitelikli ürün prensibinden asla taviz vermeyeceğiz. Bir
de sisteme olan inancımızdan bahsetmek sanırım yanlış olmaz. Bu-
rada kişilere değilde sisteme bağlı bir model oluşturmak için çalıştı-
ğımızı söyleyebilirim. 
Yatırımcılarımızın tüm organizasyonu en basit haliyle kontrolü için
teknolojik yardımcılar oluşturduk. Uzun zaman üzerine çalışıp emek
verdiğimiz, çözüm ortağı olan yazılımcı firmalarla ortaya koyduğu-
muz efektif çalışmalar sonucunda tamamlamaya  yakın olduğumuz
sistemlere sahibiz.Neticede hem web tabanlı hem de mobil cihazlar-
da uygulamalar yardımıyla çalışan bu yardımcılar, işleri inanılmaz
kontrollü götürebilme olanağı sağlıyor. Oluşturduğumuz bu farklı-
lıklarla yatırımcılarımızın yatırımlarını da koruyabilmelerine fırsat ve-
riyoruz. Uzun zaman emek verdiğimiz bu çalışmaları çok yakın bir za-
manda sonuçlandırıp, yeni program ve aplikasyonları bayilerimizin
kullanımına sunacağız. Sorunuza şunu da eklemek isterim. Bir iş sa-
hibi hayal ettiği işi, partner veya çalışanlarının kafasına kendi hayal
ettiği şekilde yerleştiremezse, o işin başarıya ulaşması beklenemez.
Bu fikirden hareketle merkezi yapıda en önem verdiğimiz oluşum işi-
mizin operasyon ve pazarlama kadrosu. Arkadaşlarımızla sürekli yap-
tığımız iletişimler, onların sahada eğitimlerle oluşturduğu Somun-
arası® çalışanlarını besliyor. Bu öğretiler de ortaya çıkarmaya çalıştı-
ğınız Somunarası® prensiplerini tamamlıyor. Bu zorlu ve meşakkatli
süreç imtina edilmediği sürece sizi çok yükseklere taşır fikrindeyiz.
Sizin vesilenizle de bu emeği sahada veren tüm ekip arkadaşlarıma
da teşekkürlerimi iletmiş olayım.

Bir diğer konuda lezzet meselesi… Firmalar 
hızlı olmak için lezzetlerinden fedakarlık edebiliyor.
Sizce bu ne kadar doğru? Sürdürülebilirlik açısından
hızlı olan marka mı yoksa lezzetli olan marka mı
devamlılık sağlayabilir? Her iki kriteri karşılamak
içir firmalar neler yapabilir?
Bizim ürün odaklı planlama yapan bir model olduğumuzu söylemiş-
tim hatırlarsanız.Bu, nitelikli üründen ve dolayısıyla lezzetten asla
vazgeçmemeyi gerektiriyor. Aslında siz bu prensipten vazgeçmedi-
ğiniz sürece takdir arkasından geliyor. Sonrası da büyümeyi getiriyor.
Hızlı büyümek düşüncesi aslında rüzgar eserken yelkeni doldurmak
esasına dayanıyor. Bazı işlerin belli dönemleri olur. Aslında ticaret bi-
raz böyle. Bu fırsatı değerlendirip yapabildiğimi yapayım diyor iş sa-
hibi. Bizim franchise sistemde bu asla yürümez. Sürdürülebilir kaliteyi
ve devamlılığı her alanda sağlamazsanız sistem bir süre sonra çök-
meye mahkumdur. Ben yapabildiğimi yapayım düşüncesi kişinin bi-
raz vicdanı ile hesap yapmasını gerektirir ki, Franchise sistem sahibi
ve yöneticileri başkalarının parası ile kendi sistemlerine olanak sağ-
ladıklarını unutmamalıdırlar. Günümüzde şunu çok iyi biliyoruzki, lo-
kasyonu görmeden adayı tanımadan bayilik sözleşmeleri imzalana-
biliyor. Bu kadar büyük sorumluluğu olan bir işin, böyle basite indir-
generek yorumlanması ve hızlı bir şekilde aksiyona geçilmesi, sek-
törün geldiği yer itibariyle biraz oturup düşünmemizi gerektiriyor.

Yatırımcılara burada çok önemli bir iş düşüyor. Sadece bir iş yapmak
için bir bütçe ayrılması bu sektöre adım atmak için yetmez aslında.
İşi iyi anlayıp inanç beslemek gerekiyor. İşe inanmanız ve bütçe ayır-
manız da bir anlamda eksik kalıyor. Çünkü ikisini bir torbaya koyup
ağzını bağlamalısınız. Hevesi kaybetmeyip, yatırım yapacak doğru
markayı bulmak için de zaman harcanmalı. Bu bağlamda sorunuz-
daki hızlı büyüme kısmına kısmen de olsa cevap vermiş oldum. Size
alt yapımız için, hiç şubemiz olmadan iki yıl çalıştığımızdan bahset-
miştim. Eğer bu kısım doğru planlanırsa hızlı demeyelim ama sistem-
li ve bir periyotta büyümenin yolu açılmış oluyor firmalar için. Ancak
lezzet kısmına gelirsek burada reçeteler, standardizasyon, olumsuz
koşullara direnç gösterme anlayışı giriyor devreye. İyi ürün iyi mal-
zeme ile yapılıyor. İyi malzemenin de ne yazıkki bir bedeli var ve çoğu
zaman ağır. O zaman lezzetli bir ürün için malzemeden kaçamıyor-
sunuz. Kendi işimizden örnek verecek olursak. Dünyanın en pahalı
etini yiyoruz belki. Piyasada bu etin fiyatı herkes tarafından bilinirken,
ucuza ve inanılması zor fiyatta köftelere nasıl güven duyarak yiyebi-
liyoruz ve ötesi çocuklarımıza nasıl yedirebiliyoruz? Bu anlamda ben
son tüketiciye de şaşıyorum doğrusu. Yani başarılı olmak için ürünün
lezzetini kalitesini düşürmek yerine başka şeylere önem verip, pa-
zarlama stratejilerinizi bu düşünce üzerine kurgulamalısınız. Hızlı bü-
yümek adına lezzet ve kaliteden vazgeçmenin kesinlikle yanlış bir
yaklaşım olduğu fikrindeyiz. Doğru ve kaliteli bir kurgu, işimizi yü-
celtmek ve yükseltmemizin garantisidir. 



Haberler
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Amerika, Avrupa ve Orta Do-
ğu’da özel jet uçuşlarıyla hiz-

met veren ve dünyanın en hızlı bü-
yüyen özel jet şirketi JetSmarter,
sadece yıllık üyelik ücreti ile yıl bo-
yunca tüm uçuşlarında sınırsız uç-
ma hakkı sunuyor. Ayrıca saniyeler
içinde kendi charter uçuşunuzu or-
ganize etmek veya tüm koltukların
ücretsiz olduğu özel fırsatlar bul-
mak da mümkün. Jet Smarter yatı-
rımcıları arasında Suudi Arabistan Hanedanı Suud ailesinin yanı sı-
ra sanatçı Jay Z bulunuyor.
JetSmarter, Türkiye’de İstanbul çıkışlı olmak üzere Ankara, Kuzey
Kıbrıs ve Londra’ya uçacak. Bir sonraki rota Dubai;  yaz boyunca da
Bodrum hattı açılacak. JetSmarter’in Exclusive uçuşlarından, üc-
retsiz koltuklarından, lüks ve konforundan yararlanmanın bedeli

15.000 $. Bu bedel karşılığında tüm
dünyada sınırsız uçuluyor.

Türkiye’ye özel, limitli 
sayıda üyelik planı satışta
Türkiye’ye özel yeni SIMPLE üyelik pla-
nı ile tüm dünyada sağlanan avantaj-
lardan uygun fiyatlara yaralanılabilini-
yor. Dünyanın en büyük özel havacılık
klübüne 5000 $ üyelik bedeli ile katı-
lıp, yıl boyunca uçuşlarınızı özel jet ile

yapın, bir yıl boyunca İstanbul Ankara ve İstanbul Ercan Arasında
Özel Jet İle Uçun. SIMPLE Üyelik planı ayrıcalıkları:
• 3 saatten az, tarifeli özel jet uçuşlarında tek yönlü, tek kişilik re-
zervasyon • Son dakikada fırsatı olarak sunulan özel jet uçuşlarında
iki adet boş koltuğa sınırsız erişim • Global marka ortaklarının seç-
kin yaşam tarzı avantajlarına erişim…

Birinci sınıf yolculuk yeniden tanımlanıyor
Bünyesinde 800’den fazla özel jet bulunduran ve 2013 yılında Amerika’da 
kurulan özel jet kulübü “JetSmarter” Türkiye’de hizmet vermeye başladı.

Büyümeye
devam ediyor…

Pide ve Kebap sektörünün dina-
miklerini çok iyi bilen Çıtır Usta,

kurulduğu günden bu yana varlığı-
nı kısa sürede ispatlamış, sektörün
güçlü bir markası haline gelerek,
yaptığı atılım ve ürün çeşitliliği ile li-
derlik misyonunu üstlenmiştir.
2012 yılında 1.000m2 ‘si Kırmızı ve
Beyaz Et işleme tesisi olmak üzere
toplamda 2.000m2 lik Lojistik Üssü-
nü kurmuştur. Üretim Tesisinde tüm
yarı mamullerini tek noktada ürete-
rek bugün Türkiye başta olmak üze-
re, Fas ve Tajikistan’daki toplam  62 şubede müşterilerine ürünlerini
aynı kalitede vermeyi başarmıştır. Marka, bugüne gelindiğinde işlet-
me maliyetleri ve kira oranı olarak zorlaşan koşullarda yatırımcısını
daha da mutlu edebilmek adına; Çıtır Usta Ekspress ve Çıtır Usta Full
Konsept olarak 2 ayrı segmentte  yoluna devam etmektedir. Bu an-
lamda Çıtır Usta Yatırımcıları için daha ekonomik ve kar payı daha

yüksek olan Çıtır Usta Ekspress modeli
ön plana çıkmaktadır.
Franchise sistemindeki gerekliliklerin ye-
rine getirilmesini ana koşul olarak belir-
leyen Çıtır Usta, Franchise modelinde de
kurallara uyan, bu kuralları benimseye-
cek ve kendisine ilke edinecek franchise
adaylarından bayilerini itina ile seçen Çı-
tır Usta bu  tutumunu  hem yurtiçinde
hem yurtdışında sergilemektedir.

1990 yılında Adıyaman’nın meşhur çiğ köfte lezzetini seyyar ara-
ba ile müşterilerine sunmaya başlayan  Kahta Çiğ köfte, ilk şu-

besini 2000 yılında İstanbul Gültepe’de  açtı. Markanın güven verip,
lezzetinin beğenilmesinden sonra 2005 yılında franchising veril-
meye başlandı. Bugün Kahta Çiğköfte markasıyla 25 ilde 320 şube-
ye ulaştıklarını söyleyen  Adil El Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Güzelaydın, franchising vermeye devam ettiklerini söylüyor. Bir
Kahta Çiğ Köfte restoranı 15 bin TL yatırım bedeli ile kurulabiliyor.
Minimum 5 metrekareden başlayan küçük bir dükkan, bu iş modeli
için uygun olarak ifade ediliyor. İsim hakkı bedeli ise alınmıyor. Bu-
nun yanı sıra franchise mağazalardan royalty bedeli de talep etme-
diklerini belirten Güzelaydın, “Biz bayilerimize ticari bir işletme gö-
züyle bakmıyoruz. Tamamen
kendilerinin gelir elde edebile-
cekleri bir model oluşturduk” di-
ye konuşuyor. 2017 yılında 10
şubenin kendileri tarafından açı-
lacağını ifade eden Güzelaydın,
bunun dışında 50 adet franchi-
sing vermeyi planladıklarını söz-
lerine ekliyor. Konya, Balıkesir,
Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, İs-
tanbul’un Anadolu ve Avrupa
yakası, Trabzon ve Bartın hedef
bölgeler arasında yer alıyor.
Bir dükkanın aylık ciro hedefi ise
20 bin TL olarak belirlenmiş. An-
cak bu noktada lokasyonun önemine vurgu yapan Güzelaydın,
günde 3 bin TL ciro yapan şubelerin olduğuna dikkat çekiyor.

15 bin TL’ye 
franchise fırsatı

Türkiye genelinde 60 franchise şube
daha açılması planlanıyor.

Ortalama bir Cafe yatırım bedeli 
ile 4/4lük restoran kurabilen tek marka…





Internet alışverişi-
nin bir önceki se-
neye oranla 2 ha-

neli değerler ile art-
maya devam etmesi,
“İndirimli Satış” mağa-
zalarına olan aşırı ilgi
ve hatta mağaza sayı-
sının 1 senede 2 katı-
na katlanması, bunun-
la beraber Lüks Alışve-
riş hacminin her sene
azalmadan devam
ediyor olması…
Ama Amerikan pera-
kendesinde son 10 yıl-
dır devam eden tüm
bu değişimlerin önüne
geçerek, 2016 yılına damga vuran mega
trend Amerika’nın dışından geldi: Globalleş-
me! Aslında dünyanın farklı bölgelerindeki
markalar uzun yıllar boyunca Kuzey Amerika
Pazarı’ndan çekindiler.  Louis Vuitton, Chan-
nel, Gucci gibi lüks marka perakendeciliğinin
Amerika pazarında sağladığı büyük başarıya
rağmen, Hazır Giyim Perakende’si Amerika
pazarına hep kuşkulu baktı. 1989’da Atlantik
‘in diğer tarafına geçen ilk popüler Hazır Gi-
yim markalarından olan Zara’yı; 2000 yılında
H&M izledi ve 15 sene içinde 180 mağazaya
ulaştırmayı başardı. 
Sadece 10 sene önce yani 2006’da Amerika
Pazarı’na giren Mango bu pazara girdiği an-
dan itibaren toplam internet satışını 50%
arttırdı. Avrupa’lı Sandro, Maje, AllSaints,  Ted
Baker, Marimekko; Hint markası Kimaya; Gü-
ney Amerika’lı Nancy Gonzalez; Avustralya’lı
Aesop; komşu ülke Kanada markaları Joe
Fresh, lululemon athletica ve Aritzia son 5
sene içinde Amerika pazarına giren marka-
lardan diğer akla gelenler. Üstelik bu marka-
lar Amerika Pazarı’na girişlerini sadece New
York, Los Angeles veya Chicago gibi büyük
şehirler üzerinden de gerçekleştirmediler.
Hatta tam tersine, Orta Doğu veya Orta Batı
Amerika’nın ikinci ya da üçüncü büyük şehir-

lerinde yer alan, daha az
nüfuslu ve elbette daha
az rekabeti olan bölge-
leri tercih ettiler. 
Nedeni basit. Ameri-
ka’da küçük şehirlerin
yani 100.000 - 250.000
arası nüfusa sahip şehir-
lerin nüfus sayısı 2000-
2015 yılları arasında
13,5% oranında yüksel-
di. Bu oran Amerika Bir-
leşik Devletleri ulusal
büyüme hızından 10%
daha yüksek. New York,
Los Angeles ve Chicago
gibi büyük şehirlerdeki
nüfus büyüme hızının

ise iki katından fazla! Nüfustaki bu yüksek
büyüme hızı, küçük şehir ekonomilerinde de
kendini gösterdi tabii.  Son 15 senelik orta-
lamada, ABD‘nde ekonomik büyümesi en
yüksek oranda gerçekleşen ilk 5 şehrin ta-
mamının nüfusu 500.000 ‘in altında*. Dola-
yısıyla, yabancı markaların Amerika pazarın-
daki büyüme stratejileri de bu yönde gelişti.
İşte bir başka veri: 2016 yılı itibarıyla Amerika
Birleşik Devletleri’nde yer alan Alışveriş Mer-
kezleri toplamındaki kiralama alanının
34%’ünde yabancı markalar yer alıyor. Oysa
nüfusu 500.000 ‘in altındaki şehirlerde bu
oran 51%’e kadar yükseliyor**.
Örneklere bakarsak, Japon Uniqlo 2015-
2020 arasındaki stratejisini, Amerika’nın 

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Konuk Yazar

Amerika Perakende Pazarı 2016 yılında da, 
son 10 senedir içinde bulunduğu 

trendleri devam ettirdi. 
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ABD’nin globalleşen 
perakende dünyası… 

tamamına yayılmak ve 
2020 itibarıyla Kuzey Amerika’da 200 mağa-
za ve 10 milyar dolar satış cirosuna ulaşmak
olarak belirlemiş durumda. İrlandalı Primark
Amerika’daki ilk mağazasını 2016 Haziran
ayında Danburry Connecticut ’da açtı ve
2016’yı tamamı nüfusu 500.000‘in altındaki
yerleşim bölgelerinde bulunan 11 mağaza
ile tamamladı. 
Aslında yabancı markaların Amerika Birleşik
Devletleri pazarındaki güçlenen duruşları
sadece Hazır Giyim Perakendesi ile sınırlı
değil. Belçikalı süpermarket devi Delhaize
Group ‘un sahibi olduğu Food Lion and
Hannaford zinciri, Amerika’nın ikinci en bü-
yük mobilya mağazası İsveç’li IKEA, sağlık ve
güzellikte İtalyan Kiko,  yeme içme sektö-
ründe İngiliz Pret A Manger, Hollandalı ve-
jetaryen zincir Maoz, Filipin’li Jollibee, Gü-
ney Kore’li Paris Baguette Kuzey Amerika’da
20’nin üzerinde mağaza sayısına ulaşmış
durumda… Peki, pazarda yeni markalar için
hala yer var mı derseniz; bu noktada,  Ame-
rika Perakende Pazarı’yla ilgili birkaç veriyi
hatırlamakta yarar var. Amerika Perakende
Pazarı 2016’da 3,3% büyüyerek 5 trilyon do-
larlık satış hacmine yaklaştı. Yani, dünya pe-
rakende satış cirosunun 1/5 ‘inden fazlası
Amerika ‘da gerçekleşiyor.  Ve bu rakamın
91%’i hala fiziksel mağaza içindeki alışveriş-
ten oluşuyor.
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Yatırımınızı Ertelemeyin! Franchising sektörünün popüler
markalarını sizler için araştırdık. İşte Türkiye’nin 
“101 Popüler Franchise Marka” dosyası…

Alışveriş kültürü ve ticaret anlayışının
değiştiği ülkemizde franchising ve
markalı bayilik anlayışına uygun iş-

yerlerinin sayısı her geçen gün artarken,
franchising sisteminin 2017 yıl sonunda pa-
zar payının 50 milyar dolara ulaşması hedef-
leniyor. Türkiye coğrafi konumu ve kıtalar
arasında oluşturduğu köprü işlevi nedeniyle
franchising vermek isteyen uluslararası mar-
kaların gözdesi… Girişimciliğin güvenli li-
manlarından olan franchise sistemi ile kendi
işinin sahibi olanların sayısı da gün geçtikçe
artıyor.  Girişimcilik ve markalaşma oranları-
nın her geçen gün artmasıyla birlikte franc-
hise sistemi, ekonomik gelişmeler doğrultu-
sunda yükselen bir yatırım alanı haline geldi.

Franchise sistemi hiç şüphesiz franchise alan-
lar kadar, franchise verenlere de yararlı oldu-
ğu için bu denli yaygınlaştı ve karşılıklı kazan-
kazan mantığını içeriyor.
Franchise veren markalara daha önce hiç ol-
madığı kadar yoğun talep var. Zira Türkiye,
gerçek anlamda franchise’ın, yani “marka
ortaklığı”nın en verimli yılını yaşıyor. Bunu
özellikle de yeni markaların hızla yayılmasın-
dan da anlayabiliyoruz. Gıda’dan ev deko-
rasyonuna, güzellik merkezinden gayrimen-
kul danışmanlığına, spor merkezlerinden ca-
felere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar
birçok sektörden markayı sizler için mercek
altına aldık.
Franchise ve bayilik sisteminin yükseliş tren-

dine geçmesi-
ne verilebile-
cek bir başka ör-
nek de İstanbul
CNR Fuar Merke-
zi'nde 12-15 Ekim
2017’de düzenlenecek 15.
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi
sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun bi-
rincisi olma özelliğini taşıyor… Bu rekor, giri-
şimcilerin franchise alarak kendi işlerini kur-
ma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor... 
İşte biz de bu gerçeklerden yola çıkarak, yeni
iş kurmak isteyenlere yönelik kapsamlı bir
dosya hazırladık.

Türkiye franchising sisteminin popüler markaları...



Aycan Helvacıoğlu:

Girişimcilik ve markalaşma oranlarının
her geçen gün artmasıyla birlikte franc-

hise sistemi, ekonomik gelişmeler doğrultusunda
yükselen bir yatırım alanı haline geldi. Günümüz-
de franchising, sağlam bir iş sahibi olmanın si-
hirli formülü olarak algılanıyor ve giderek yay-
gınlaşan bir iş modeli olarak benimseniyor.
Franchise sistemi hiç şüphesiz franchise alanlar
kadar, franchise verenlere de yararlı olduğu için

bu denli yaygınlaşmıştır ve karşılıklı kazan-kazan
mantığını içerir. Medyafors Fuarcılık olarak başarı-

ya önem veriyoruz ve her yıl yaptığımız çalışmalar so-
nucunda başarımıza farklı değerler katıyoruz. Hedefimiz

markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için ça-
lışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla kat-
kı sağlayabilmektir. Yeni markaların Türkiye pazarına girmesine ve
Türk zincirlerinin yurtdışına açılmasına önayak olacak organizas-
yonlarımız, markaların yurt içinde ve yurt dışında büyümelerine
önemli katkılar sağlayacaktır.

Dr. Mustafa Aydın:

UFRAD olarak franchise veren zincirlerin
ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağla-

ması için franchise sistemlerini tam kurmalarını
ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz.
Öncelikli hedefimiz markalarımızın global
pazarlarda hakkettikleri yeri almaları….
Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD
Franchising Derneği çatısı altında her za-
man dile getirdiğim bir söz vardır: Mar-
kalaşmak bir ülkenin gelişimi için en ge-
rekli etkenlerden biridir. Bugün tüm güçlü
ekonomiler dünya pazarlarını Markaları ile
ele geçirmektedirler. Birçok inovatif düşüncesi,
dünya standartlarında ürün ve hizmetleri barındıran
Türkiye girişimcileri ve firmaları artık kabuklarından sıyrılmalı, güç-
lerinin frakına vararak dünya standartlarında markalar geliştirme-
lidirler. Dünya çapında markaların yaratılması da ancak Franchi-
sing sistemi ile mümkündür. Daha çok işimiz var; Hep beraber, yo-
rulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Dosya Konusu
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Türkiye franchising sisteminin popüler markaları...



Haluk Okutur:

Her yıl katlanarak büyüyen
franchising sektörünün bu yıl

60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaş-
ması bekleniyor. 15. yılımız olan 2017 yılın-
da Simit Sarayı olarak büyümeye devam
edeceğiz. Mevcut pazarlarda mağaza sa-
yımızı arttırıp yeni pazarlara adım ataca-

ğız, 150 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz.
İngiltere, Hollanda ve Orta Doğu pazarların-

da büyürken; Lübnan, Avusturya ve Katar gibi
yeni pazarlara gireceğiz.

Güçlü Şeneler:

İş hayatının ilk ba-
samaklarını çı-

karken, güven duyulan ve beraber adım
atılabilen bir desteğin bulunması, girişim-
ciye yüksek motivasyon veriyor. Bu aşa-
mada franchising sisteminin önemi orta-
ya çıkıyor. 
Tabii ki doğru marka ve doğru lokasyonu,
bu işi en iyi şekilde yönetebilecek franchisee
ile bir araya getirmek, franchising sisteminin

başarıyla işlemesini sağlıyor. 1938 yılından beri faaliyetlerini
sürdüren Özsüt, 2014 yılı itibarıyla Infinity Invest Holding bün-
yesinde yeni bir kimlik ve bakış açısıyla büyümesini devam et-
tiriyor. 180 mağazasıyla Türkiye’nin en büyük franchise temelli
firmalarından biri olan Özsüt’ün 2017 yılındaki büyüme planı
ise, yeni açacağı mağazalar ile birlikte 200 mağazanın üzerine
çıkmak. 

Orhan Dağhan:

Markaların kalite anla-
yışında ısrarcı olma-

sı, son tüketici memnuni-
yeti üzerine yoğunlaşması, Ar-Ge ‘ye
yatırım yaparak, güncellenen teknolo-
jiler ile entegrasyon isteği gibi unsurlar
toplam iş kalitesini arttırmaktadır. ‘’Cum-
huriyetimizin 100. Yılında 100 Kampüs’’ he-
defi ile yürüyen BİL Koleji Dünya İnovasyon Okulu modeli ile,
2017 hedeflerini gerçekleştirmiş, 2018 Franchise hedeflerine
başlamıştır. 
Franchise sistemi ile büyüyen markalar, ulusal ve uluslararası

ölçekte standartlar belirleyip alanlarında fark yaratarak büyü-
meye devam ederken, yeni dünyanın yeni markalarının ino-
vasyonla hız kazanacağını ön görüyorum.
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Can Ekşioğlu:

İçinde bulunduğumuz yıl
10 000 den fazla yeni giri-

şimci sektöre girecek. Bu
kadar hızlı büyüyen bu sektörde Gay-
rimenkul Franchise işinde ERA 5. Yı-
lında çok önemli bir fark yarattı. Sek-

törün ihtiyacı olan ciddi bir eğitim
programı ve denetim sistemi ile Franc-

hise  den beklenen gerçek ihtiyaca cevap
verdi. Gayrimenkul Franchise sektörü, Franchi-

se sözleşmesi sonrası çok önemli bir geliştirme programına ih-
tiyaç duymaktadır. Sektörde ERA ‘yı diğer markalardan ayıran
en önemli fark broker ve gayrimenkul danışmanlarının stan-
dart ve ileri gelişim programları ile günün ihtiyaçlarına uygun
çalışmaların içinde devamlı tutulabilmesidir.

Boğaçhan
Göksu: 

Türkiye’de kahve sektörünün en
önemli temsilcileri arasında yer

alan markamız; özgün konsepti, kendi-
ne has mimarisiyle 2011’den bu yana
başarıyla ilerlemektedir. 65 ilde, 152 şu-
beyle hizmet veren markamız, Türkiye
pazarında kazandığı deneyimi 2017’de,
yurt dışına taşımayı hedeflemektedir. Alman-
ya, Rusya ve BAE ile görüşmelerimiz sürüyor. Vizyonumuz, güç-
lü ekibimiz ve yatırımlarımızla bu hedef doğrultusunda ilerle-
mek. Franchising modeli, yatırımcılara önemli avantajlar sunu-

yor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde bayilik sisteminin Tür-
kiye’de yaygınlaşacağını ve daha geniş kitleler tarafından tercih
edileceğini düşünmekteyiz.

Özlem 
Yetiş Polat:

Franchise sistemi ürün ve marka sat-
maktan ziyade, yatırımcıların bek-

lentisini optimum düzeyde sağlayarak
doğru bir işletim sistemini oturtmaktır.
Türkiye’de ise 2017 yılında Franchise sis-
teminde gelişim sürecinin devam ettiği
gözlemlenmektedir. Bunun en büyük nedeni
ise günümüzde alışveriş merkezlerinin gün geçtikçe artması ve
ev dışı tüketim oranlarının gün geçtikçe artması olduğunu söy-
leyebiliriz. Tatlıses Gıda olarak 2017 yılında 50 yeni şubeye ulaş-
mayı planladığımızı söyleyebilirim.

Serdar Deniz: 

Ülke ekonomisinin gelişi-
mi ve büyümesinde

markalaşma ve franchising
en önemli etkenlerden biri. Lakin özel-
likle gıda sektöründe 2017 yılı ve son-
rası için altın bir çağ olacağını öngör-
mekteyiz. Ülke ekonomisindeki zemin
buna uygundur. Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de olumlu ivme göstereceğinden
şüphemiz yok.
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M. Cem Helvacı:

Franchise sektörü kısıtlı ya-
tırım bütçesi olan girişim-

cilere yüksek oranda başarı sağlayan, risk-
lerini minimize eden özel bir sistem. Gıda
sektörü, franchise sisteminin lokomoti-
fini oluşturuyor. Ancak sektörün önemli
bir sorunu; Dolar ve Euro kiraları… Biz
TL ile ürün satıyoruz dolayısıyla TL ola-

rak kira ödemek istiyoruz. Ayrıca kiradan
alınan %18 oranındaki KDV’nin  %8’e dü-

şürülüp, 1 yıl boyunca bu oranda kalarak bi-
zim gibi kiracıların, yatırımcıların desteklen-

mesini talep ediyoruz. Bursa Kebap Evi olarak 2017 yılında yurt
içinde ve yurt dışında 15’er şube açarak yatırımları-
mıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Osman Bilge: 

Franchise sis-
temi 30 yılda

Türkiye’de hak ettiği yere geldi. Binlerce zin-
cir çıktı. Firmalar yüzlerce şube açtılar, yurt
dışına açıldılar, AVM’leri doldurdular, cadde-
lere taştılar. F&M olarak franchise alanları ve ve-
renleri destekliyoruz.

Serdar Eker: 

2016’da Payna
Grup olarak

biz, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşul-
larda “Ülkeme Güveniyorum” sloganıyla
çıkarak Temmuz ayından bu yana büyü-
me hamlesi başlattık.   Bu proje ile hali ha-
zırdaki Franchise sistemimize ve bünye-
mize yeni mağazalar katarak büyük bir güç
oluşturmayı hedefledik.  2017’de mağaza sa-
yımızı 150’ye çıkararak yatırımcıya karlı bir yatırım
fırsatı sunarak ekonomimize ivme kazandırmayı hedefliyoruz."  

Mükremin Özdemir:

Her sektörde yatırım
yapmak isteyenlere

değişik imkânlar sunan
franchise sistemi Türkiye de

hızlı bir şekilde büyümeye devam
edecek. Pasaport Pizza ailesi 2017 yı-
lında  yeni katılan üyeleriyle birlikte hız-
la büyüyecek ve pizzamızın lezzetini ül-

kemizin tüm noktalarına ulaştıracağız. Pasa-
port Pizza sistemi genç, dinamik, kolay öğrenilebilir, kolay uygu-
lanabilir ve kolay denetlenebilir bir şekilde dizayn edilmiştir.
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Mehmet 
Eyyüp Aman:

2017 yılının franchising sisteminde
önemli bir yıl olacağını düşünüyorum

Cinebox olarak 2016 yılını tüm yaşanan
olumsuz ülke şartlarına rağmen 25 franc-
hise ile kapatıp 42 şube ile hizmet verdi-
ğimiz bir yıl oldu.  2017 yılı ise yatırım yılı
olabilir aldığımız talepler bizlere bunu

söyleten nedenlerden sadece biri konu-
munda. Cinebox ve Chocoworld  olarak

2017 yılı içerisinde düşük yatırım ile yüksek
kazanç elde etmek isteyen herkesin bu isteklerini

gerçeğe dönüştüreceğiz.

Koray Dilmaç:

Franchise sistemi he-
men hemen her

sektörde, Dünyada ve Türkiye’de çok hızlı bir
şekilde gelişmeye devam ediyor.  Ops!Play-
kids olarak, eğlence sektöründe yarattığımız
sıra dışı konsepti 16 farklı Avm ’de yaşatıyo-
ruz. 2017 hedeflerimiz büyük! Yeni Franchise
yatırımcılarımızla gitmediğimiz illere gidecek, ta-
nışmadığımız ailelerle tanışacağız.

Bülent Elönü:

2017 yılında Türkiye'de franchise sistemin-
de büyümenin devam edeceğini düşü-

nüyoruz. Dünyada otomobil  boya yeni-
leme ve koruma sektöründe  oyun de-
ğiştiren teknolojisiyle yeni bir dönemi
başlatan RestorFX, Türkiye'de bayilik sis-
temine  giren yatırımcılara , araç sahip-
lerine ve ülke ekonomimize  çok önemli
katkılar sağlayacak. 2017 sonuna kadar 32
bayiye çıkartmayı hedefliyoruz.

Ersin Serbes: 

Mobilya sektörü
son 10  yılda

7  kat  büyüdü. Şu anda dünya üretim sı-
ralamasında 17’nci sıradayız. Mobilya
sektörü teşvik edilirse, Türkiye için
yeni bir lokomotif sektör olabilir. Mo-
bilya sektörü hayatın tam ortasında
ve  trendleri toplumsal tercihler ve ya-

şam koşullarındaki değişimler etkiliyor.
Biz sektörü daha ileriye taşıyacak, markaları-

mızı temsil edecek yatırımcılarla işbirliği yapmaya özen göste-
riyoruz. 
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Dr. Gökhan Taş:

Ülkemizde Franc-
hise sistemi her

geçen gün artan ilgi ile güçleniyor. Türkiye
29 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç
nüfusa sahip ülkesi ve özellikle genç nü-
fus çok iyi eğitim almış, markanın kendi-
leri için olduğu kadar toplum içinde ne

kadar önemli olduğunun, bir markayla yü-
rümenin o markanın o âna kadarki tüm tec-

rübesini, birikimlerini, tanınırlığını, bilinirliğini
ve kültürünü arkasına alacak olduğunun farkın-

da.2017 yılının diğer tüm yıllardan daha yoğun bir şekilde franc-
hise sektörüne ilginin arttığı bir yıl  olacağını dü-
şünüyorum.

İlhan Erkan:

Her yıl katlanarak bü-
yüyen franchise sek-

töründe gıda her zaman önemli bir paya
sahip. Son zamanlarda yatırımcıların gü-
venilir bir işe sahip olmak için franchise fır-
satlarından daha çok yararlandıklarını görü-
yoruz. Biz de TAB Gıda olarak, Burger King®,

Popeyes®, Sbarro®, Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarımızla hızlı
servis restoran sektörünün lider markası konumunda yer alıyo-
ruz. Özellikle Usta Dönerci® markamızla bu sene yurtiçinde ve
yurtdışında büyümemizi sürdüreceğiz. Franchise sistemimiz ya-
tırımcılar için ciddi avantajlar sağlıyor. Bu doğrultuda, 2017 yı-
lında Türkiye genelinde 60 franchise restoranı verme hedefimiz
var. Önümüzdeki günlerde Anadolu’da açılacak olan restoran-
larımızla birlikte yeni yatırımcılarımızla buluşma-
nın heyecanını yaşıyoruz.

Murat Kılınç:

Ekonomideki gelişme-
lere göre kiralama

maliyetlerinin düşeceğini
ve lokasyonlardaki seçeneklerin farklı-
lık göstermesinden dolayı franchise
başvurularının artıp, sektörün dahada
büyüyeceğini düşünüyorum.  
Hızlı büyüyen pasta ve tatlı sektöründe ya-
tırım yapmak isteyen yatırımcılarımızın bir an önce harekete
geçmesini tavsiye ediyorum.  

Cream Chocco‘nun en güzel yanı franchisleri ve müşterilerine
keyifli ve karlı bir iş imkanı sunması.
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İsmail Haznedar: 

2017 yılı girişimcili-
ğin teşvik edildiği,

yeni girişimlerin hayata geçmesinin
kolaylaştığı bir yıl olacak. Bu dönemde
bireyler kendi işlerini kurmak için
adımlar atacaklar. Franchising sistemi

ile riski daha düşük ve ispatlanmış iş
modelleriyle yeni girişime başlama imka-

nı bulunmaktadır.

Zeynel Akyol:

2017 yılından umutlu-
yuz… Bu yıl ekono-

minin daha istikrarlı git-
mesini umuyoruz. Bu da

yeni yatırımcıların sektöre yatırım yap-
masını sağlayacaktır. İşini doğru yapan ve
alt yapısına yatırım yapan firmaların hızla
büyüyeceğine inanıyorum. 2017 yılı iç pazar
dışında dış pazara da açılma yılı olabilir. Dış pa-
zarlara açılmak hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de
iç piyasalardaki dalgalanmalardan daha az etkilenmenizi sağla-
maktadır. Pizzabulls,%100 Türk sermayesi ile bu yıl 11. yılını dol-
duruyor, emin adımlarla yoluna devam ediyor. 

Bahar Özürün:

2016 yılı genel ola-
rak perakende

özelinde alıştığımız düzeyde artışların
yaşanmadığı bir yıl oldu. Turizmdeki da-
ralma, yaşanan acı olaylar ve kurlardaki
dengesizliğe rağmen motivasyonu en
yüksek ve ivmeyi düşürmeyen de yine
franchising sektörü oldu. Mağazalar açıl-
maya devam etti, daralan satış hacmi kam-
panyalarla desteklendi, kısaca tüketiciye ve eko-
nomiye destek verildi. 2017’de hedefimiz ise Anadolu’da yaygın-
laşmak ve kadın girişimci ile kadın çalışan sayısını arttırmak. 

Alper Ulus:

Doğru franchise siste-
mini uygulayan fir-

maların ilerleyebilece-
ği ve yükselişe geçece-

ği bir yıl olacak. 2017 yılından beklenti-
lerimiz, Türkiye'nin en iyi franchise ve-
ren firması olma yolunda ilerlerken Av-
rupa ülkelerinde yapmış olduğumuz
master franchise görüşmeleriyle yurtdışına
açılıp kendimizi Avrupada da göstermektir.
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Mardin Artukbey Kuruyemiş, 15 yıl önce,
küçük bir hayalle yola çıktı ve bugün kat

ettiği mesafe ve başarısı ile sektöre örnek olmaktadır. Artukbey
kurucusu Tacettin Yertüm; ‘’Mardinli tüketicilerin gönlünde yer

eden Mardin Artuk-
bey Kuruyemiş'i Tür-
kiye markası yap-
mak, daha sonra
dünya markaları ara-
sında sağlam bir yer
edinerek, Türkiye'nin

dışa açılan prestijli markası konumuna getirmek en büyük ha-
yalimiz. Yatırımlarımızı hep bu büyük hedeflerimizi göz önünde
bulundurarak yaptık. Güçlü teknolojik alt yapısıyla hizmete aç-
tığımız fabrikamız ile eskisinden daha güçlü ve emin adımlarla
hedefe yürüyoruz” dedi.

Haberler

Azmin ve inancın 
doğurduğu marka...

Etkileyici görselliği ile enfes tatları müş-
terilerine sunan Nefis Demet, başarılı

iş dünyasının kapılarını girişimcilere açı-
yor. Birbirinden renkli meyve aranjmanla-
rını, günlük hazırlanan kurabiye ve kekle-
riyle özel günlere ayrı bir anlam katan Nefis
Demet, kendi işinin sahibi olmak isteyenlere
de destek oluyor.  2017 yılında 20 adet franc-
hise vermeyi hedefleyen Nefis Demet, 6 şubesi
ile hizmetlerine devam ediyor. Marka, özel günlerinizi daha çok noktada
yer alarak unutulmaz hale getirmeyi hedefliyor. 

ABD’de doğan franchise sistemi, 
verimli ve kârlı oluşu sayesinde hızla
yayılmaya devam ediyor.

Franchise’larını
arıyor

1A Plus, her şehirde bölgeler oluşturarak aça-
cağı franchise işletme sayısını belirleyen, 1A

Plus ilk olarak İzmir ve Ankara rakamlarını açık-
ladı. İzmir’de 7, Ankara'da ise 8 franchise işlet-
mesi açma kararı alan 1A Plus, emlak sektörün-
deki sınırsız kazancı, sınırlı sayıda franchise işlet-
mesiyle paylaşıyor.

1A Plus Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Sevimli: “%100
franchise ve tüketicileri düşünen bir sisteme sahibiz. Bir
bölgede açılan 1A Plus franchise işletmesinin kendi böl-
gesinde aynı markadan başka bir franchise işletmesi ile
aynı müşterilere çalışmasını doğru bulmuyoruz. Bu ne-
denle girişimcilerimize ‘büyük bölgede tek olma ayrıca-
lığı’ sunan yenilikçi bir iş modeli sunuyoruz” dedi.

Franchise sayısında kota belirledi





Yurt dışında 
büyümek isteyen 
markaların ilgi odağı…
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Köşe Yazısı

Hızlı servis (Fast fit) konseptini ilk kez Türkiye’ye getiren
grup şu anda 30 servisi ile hizmet veriyor.  Lastik pera-

kendeciliği alanında 2007’den bu yana Türkiye’de ilk çok
markalı lastik perakende zincirini kuran grup, 2014 yılı so-
nunda Brisa ile yaptığı Stratejik İş Ortaklığı anlaşması ile
hem Speedy hem de Lastik vs. tarafında standartlarını yük-
seltti. İkinci el araç alım satımında sektördeki bağımsız ve
tarafsız sertifikalandırma Garanto markası ile giderildi. 2017
yılının 2. yarısında diğer illerde de yapılandırma hedefleri
mevcut. 
2015 yılında ise Kanada kökenli ‘’Global Hasar Onarım’’ ser-
visi Fix Auto’yu bünyesine katan grup Fix Auto bünyesinde
hasarlı araçların onarımını yapıyor.
En son yapılandırılmaya başlanan marka ise Fleetwise araç
kiralama, 2016 yılı sonunda Bursa’da ilk noktamızı açtı, Mart
ayında ise Maslak’ta açılacak      .
Autority Group, Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri Sektö-
rü’nde, alanında uzman olduğu 5 farklı marka ve konsepti,
ayrı insan kaynağı ve kar merkezi şeklinde yönetebildiği gibi,
arzu edilirse tek fatura kesebilen entegre ‘’one stop shop-
ping’’ şekliyle sunabilen tek ulusal ağdır.

Alanında 
lider marka…

Ucz Marketleri, sektörün dinamiklerini en
iyi yorumlayan, konusunda uzman perso-

neli ile girişimci yatırımlarını profesyonelce yönetmektedir.
Girişimciler, İstanbul, İzmit ve Tekirdağ’da bulunan 525 ma-
ğazadan en uygun UCZ Mağazasını satın alabilmektedirler.
Dilerse girişimcinin kendine ait olan veya bulacağı en az 70
m² satış alanı ve en az 15 m² depolama alanı olan; önündeki
yolla kot farkı bulunmayan, en az 3 mt. camekan genişliğine
sahip bir dükkanı varsa, sizlerde mahallenizde Komşu Market
sıcaklığını yaşayabilir ve hemen kazanmaya başlayabilir. Mar-
ka, girişimcileri merkezine davet ediyor.

Autority Group, Otomotivin Satış
Sonrası Pazarında faaliyet göster-
mektedir. Alanlarında ilkleri ortaya

koyan, lider markaları var. 

Sektörünün en hızlı
büyüyen markası

Tolga ACARLI / Consulta /Yönetici Ortak
tacarli@consulta.com.tr

Yurt dışına açılmak
ve markalaşmak

isteyen bir çok
firmanın

kapsamında yer
aldığı TURQUALITY

Programı,
ülkemizin en

önemli ve kritik
projelerinden biri

haline geldi. 

Türkiye ekonomisi büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu sü-
reçte firmalar, yarattıkları katma değeri artırarak ve sürdürülebilir
iş modelleri oluşturarak dünyada rekabetçi bir oyuncu haline gel-

meye çalışıyorlar. Şirketler stratejilerini oluştururken; son bir yıl içinde ar-
tan döviz kurları, politik olarak ülkenin içinde bulunduğu durum, Türki-
ye’nin belli sektörlerde sıkışan büyüme ivmesi ve yurt dışında markalaş-
manın şirketlere verdiği katma değer gibi konular şirketlerin Turquality
programına ilgisini artırdı. Şirketler strateijlerini ve hedeflerini farklılaştı-
rarak, risklerini de yönetmeye çalışmak istiyorlar. 
Turquality kapsamına giren şirketlerin yıllar içinde gelişimini incelediği-
mizde özellikle yurt dışı satışlarında yüksek seviyede bir artış, kurumsal-
laşma düzeyinde daha üst seviyeye ulaşmış bir olgunluk ve marka-pazar-
lama bakış açısında ürün odaklı yaklaşımdan, müşteri odaklı yaklaşıma
geçen firmaları görmekteyiz. 
Turquality sürecinde firmalar uluslararası markaları örnek alarak operas-
yonlarına dünyadaki iyi uygulamaları adapte etmeye çalışıyorlar. Progra-
mın firmalara olan en büyük katkısının, bu süreçte firmaların vizyonlarını
geliştirerek, markalaşmanın gerektirdiği organizasyonel yetkinliklere ulaş-
malarını sağlaması olarak görüyorum.  
Yurtdışına açılımda çekingen davranan Türk markaları Turquality’nin des-
teği ile gerçekleştirmek istedikleri açılımı daha hızlı ve kendilerine güve-
nerek yapabiliyorlar. Markalar Turquality’den aldıkları destekler ile yurt
dışında daha odaklı ve cesur kararlar alabiliyorlar ve markalarına yaptıkları
yatırımlara daha yüksek bir bütçe ayırabiliyorlar.  Turquality ve Marka Des-
tek programındaki firmalar, Türkiye’nin ihracatını ve 2023 ihracat hedefini
önemli ölçüde destekliyorlar.  
Önümüzdeki dönemde Turquality programın da destekleri ile Türk mar-
kalarının dünyaya açılımda daha cesur davranacaklarını ve hem kendi
markaları ile büyüyeceklerini, hem de marka satın alımları yaparak Türk
ekonomisini geliştireceklerine inanıyorum.



Röportaj
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Dünya çapında GS taraftarı 40 milyona yakın. Bu
potansiyele nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?

Önceliğimiz Avrupa’da faaliyet gösterecek e-ticaret kanalıyla ta-
raftarlarımıza ulaşmak, onlara ürünlerimizi ulaştırmak. Bu doğrul-
tuda yurt dışı internet sitemizdeki alt yapı çalışma-
ları tamamlandı.

Kısa ve orta vadede yurt içi ve yurt 
dışında GS Store’un hedefleri nelerdir?
Yurt içi ve yurt dışı bayi sayı hedefimizi 31 Mayıs
2017’ye kadar 100 olarak belirledik. 2015-2016
mali yılda gerçekleştirdiğimiz karı 2017 ve sonra-
sında daha da arttırmayı istiyoruz. Eş zamanlı ola-
rak hizmet kalitemizi arttırmayı ve üst düzey ma-
ğazacılık yapmak hedeflerimiz arasında.

Türkiye’de kaç şube mevcut?  
Toplam 83 mağazamız var. 53’ü franchise 30’u da
klüp mağazası.

Bayilik şartlarınız nelerdir?
Bağlı bulunduğu lokasyonun risk durumuna Banka teminat mek-
tubu. Bulunduğu lokasyona göre m2 talebi oluyor. Onayımız dâ-
hilindeki lokasyonlarda mağazanın açılması ve herhangi bir franc-
hise bedeli talep etmiyoruz. 

Hangi bölgeler öncelikli?
Potansiyeli gördüğümüz ve daha sonrasında fizibilitesini yaptığı-
mız belli lokasyonlar var, ilk hedefimiz buradaki yatırımcılarla gö-
rüşüp bayiliklerimizi açmak. Trakya, Ege ve Karadeniz bölgelerin-

de yatırımcılarla görüşüyoruz. Taraftar potansiyeli
vaad eden lokasyonlar da mağazalarımızı açmayı
tercih ediyoruz.

Ürün satışını etkileyen faktörler nelerdir?
En önemli etken eğitimli personel. Mağaza içi dü-
zen ve görsel kullanımı ve taraftarın istediği ürünü
bulabilmesi de büyük önem taşıyor.

GS Store’ların içine cafe konsepti yarat-
ma fikriniz var mı? Evet böyle bir projemiz
mevcut. Çalışmalarımız sürüyor.

Kaç m2 GS Store açmak için yeterli olur?
Ne tür destekler veriyorsunuz?
70 m2 ve üstü yeterlidir. Girişimciye sosyal medya

ve diğer mecralarda yardımcı oluyoruz. İmza günleri yaparak müş-
teri trafiğini arttırıyoruz. Girişimci iş ortağı olduğu anda belirli kar
marjları ile işletmesini destekliyoruz. Kampanyalı dönemlerde de
bayilerimizin kar marjlarını belirli oranlarda koruyoruz. Bayilerimizi
stadda özel localarımızda maçları izlemeye davet ediyoruz.

Her ilde bir olacak!..

Galatasaray Mağ. AŞ. Yön.Krl.Ü.
ve Genel Müdürü Ali Öğüdücü 
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Franchise ödülleri sahiplerini buldu
‘2016’nın en başarılı ofisi; ERA Gayrimenkul Maximum’, ‘En başarılı

ERA Gayrimenkul Danışmanı ve ERA üyesi Sema Akçıl’ oldu. 

ABD merkezli global gayrimenkul
danışmanlık firması ERA Gayri-

menkul, Dedeman Bostancı Otel’de
gerçekleştirdiği ERA Türkiye ödül ve
gala gecesinde ‘en iyi franchise’ ödülleri
de sahiplerini buldu.  Gecede ‘ERA Gay-
rimenkul Maximum, 2016 yılının en
başarılı ERA ofisi’ seçilirken, ‘2016 yılı-
nın en başarılı ERA üyesi ve gayrimen-
kul danışmanı’ Sema Akçıl oldu. Aynı
gecede başarılı broker ve iş ortakları da
özel ödüllerin sahibi oldu.
Kurulduğu günden bu güne teknolojiyi gayrimenkul sektörüyle bu-
luşturan global gayrimenkul danışmanlık markası ERA, 24 ayrı kate-

goride verdiği ödüllerle franchise ofis-
lerini, Broker, Gayrimenkul Danışman-
ları ve ofis yöneticilerini ödüllendirdi.
Üstün başarı kriterleri dikkate alınarak
belirlenen ödüller çok hassas bir süreç-
ten sonra sahiplerini buldu. 
ERA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Baş-
kanı Can Ekşioğlu, ERA Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Üyesi Tansa Mermerci
Ekşioğlu, ERA Gayrimenkul Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Baygan ve ERA
Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü

Özhan Atalay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ERA Gayrimen-
kul iş ortakları ve franchise ofis sahipleri bir araya geldi.

Ofis açmak isteyen
girişimcilere, geliş-

miş emlak altyapısını minimum maliyetlerle
sunan, uzmanlığı onaylı en yetkin emlak zin-
ciri Altın Emlak, Milli Eğitim Bakanlığınca yet-
kili kılınmış tek franchise zinciridir. Konuyla
alakalı Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Hakan Özelmacıklı; ‘’ Sadece Altın
Emlak’a tanınan bu yetki ile bugün piyasa-
daki binlerce emlakçı eğitimlerini Altın Em-

lak’tan tamamlamıştır. Altın Emlak franchi-
se’leri mali anlamda bağımsız işletmelerdir
ve elde ettikleri karın tamamı kendilerine
aittir. Franchise’ler, Genel Müdürlüğe sistemi
kullanma bedeli olarak aylık sabit bir ücret
öderler’’ dedi. Özelmacıklı; gayrimenkul pi-
yasası hakkında ileriye dönük; devlet teşvik-
leri ile baharda konut satışlarının geçtiğimiz
yılın bahar döneminin en az % 20 üzerine çı-
kacağını belirtti.

Özelmacıklı; ‘Projeden satışlarda satış vaadi
sözleşmelerinde damga vergisi alınmaması,
Emlak konutları projelerinde 20 yıl vadeli sa-
tış kampanyası yapılması, inşaatlarda KDV
orqanları,  Türkiye’den 1.000.000 $’ nin üze-
rinde yer alan yabancılara vatandaşlık veril-
mesi gibi emlak sektörünü uçuşa geçiren uy-
gulamalar, dün açıklanan, yabancılara satışta
KDV alınmaması ile bahar dönemini emlak
alım dönemi yapacaktır’ diye konuştu.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lider kuruluşu Koç-
taş ile Dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık mar-

kası Coldwell Banker işbirliği başlıyor.
Koçtaş mağazala-

rında kurula-
cak olan Cold-
well Banker
Cep Ofisleri
gayrimenkul

kiralamak, satmak ve yatırım yapmak isteyen potansi-
yel müşterilerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Pilot uy-
gulama çerçevesinde ilk Cep Ofislerimiz, Coldwell Ban-
ker Plus Gayrimenkul ve Coldwell Banker Trio 1 Gayri-
menkul tarafından kuruluyor. Ayrıca Coldwell Banker
Türkiye tüm Türkiye’de bayilik sistemiyle yayılmaya de-
vam ediyor.

Koçtaş ile
işbirliği başlıyor Konsept eğlence

merkezleri, pera-
kende dünyasının lokomotifleri
olan AVM’lerde yarattıkları farkın-
dalık, sahip ol-
dukları hizmet
anlayışları ve
oluşturdukları
konseptler ile
AVM ziyaretçile-
rinin vazgeçil-
mezleri arasın-
da. Türkiye ge-
nelinde 16 şubeye ulaşan Ops!Play-
kids’in 14 noktası yatırımcılara ait.
Ops!Co Şirketler Grubu Yön. Krl.
Bşk. Koray Dilmaç: “2016 yılı, yaşa-
nan ekonomik dalgalanmaya rağ-
men bizim için hedeflerimize ulaş-

tığımız bir yıl oldu. Yeni sözleşme-
ler, Anadolu’da birçok noktada ça-
lışmalarımız ve franchise görüşme-
lerimiz devam etmekte. Buna ek

olarak, yatırımcı
ağımızı geniş-
letmek amacıyla
bu sene 15.si
düzenlenecek
Bayim Olur Mu-
sun Fuarında da
yerimizi alarak
eğlence sektö-

rüne ışık tutmaya hazırlanıyoruz.
Fuarda yer alacak tek eğlence mer-
kezi markası olmamız aslında kur-
muş olduğumuz franchising siste-
minin başarısını ve markamıza duy-
duğumuz güveni açıklar nitelikte”

12 şehirde 16 eğlence
merkezi açtı

Uzmanlığı onaylı en yetkin emlak zinciri Altın Emlak, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca yetkili kılınmış tek franchise zinciridir. 

Bu bahar emlak coşacak
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Kurdele

Dubai’nin yeni lezzet durağı 

Tavuk Dünyası,yeni şubeleri ile bü-
yümeye devam ediyor. 2012 yılında

girdiği pazarda, hızlı bir büyüme göste-
rerek Türkiye’de 29 şehirde, dünyada ise
3 farklı ülkede faaliyet gösteren Tavuk
Dünyası, büyüme hedefleri doğrultu-
sunda Bursa’daki 5. şubesini Bursa Nilü-
fer ÖzdilekPark’ta açtı. Türkiye’de 109
restoranıyla 1700’ü aşkın kişiye istih-
dam sağlayan Tavuk Dünyası, lezzet ve
sağlıklı beslenmeyi bir arada sunuyor.  

Ödüllü lezzet ve konsept 
“Uzun tabakta servis” konseptini Türki-
ye’de uygulayan öncü restoran zinciri
Tavuk Dünyası, menüsünde bulunan
“Kekiklim” ve “Şefin Tavası” ürünleri ile

Uluslararası Lezzet
ve Kalite Enstitüsü
tarafından düzenle-
nen “2016 Üstün
Lezzet Ödülü”nü al-
dı, Business Initiative
Directions tarafın-
dan sektöründe lider
kurumlara verilen 2014 International
Star for Quality Uluslararası Kalite Yıldı-
zı” ve Dünya Tüketici Akademisi tarafın-
dan verilen 2012 ve 2013 restoran dalı
“Gıda Kalite” ve “Kaliteli Marka” ödülle-
rinin sahibi oldu. 
Marka, ayrıca 2014 yılı restoran dalında
“En Çok Beğenilen ve Tercih Edilen Mar-
ka” Tavuk Dünyası seçildi.

Bursa’da 5. Şube

Tuzla-Aydınlı şubesi açıldı

Pizzabulls 2017 yı-
lının ilk şubesini

Tuzla- Aydınlı ’da aça-
rak şube sayısını 43’e ulaş-

tırdı. 44. şubesini de Kartal-Cevizli’de
açacak olan marka, yıl
sonu itibari ile sayısını
70 yapacak. Düşük
yatırım maliyeti, dü-
şük Royalty ve yüksek
karlılıkla yatırımcıların
ilgisini çeken marka
2015 yılında alt yapı-
sını geliştirmek için
1.000.000 $ yatırım

yaptı. Bu yatırımla bütün operasyon bi-
rimlerini bir araya topladı. Üretimden,
lojistiğe, pazarlamadan, çağrı merkezine
kadar bütün birimlerin bir araya toplan-
ması koordinasyonu hızlandırdı.

Pizzabulls 2017 yı-
lında Ankara, Bursa,
İzmir, Konya, Ada-
pazarı, Erzurum,
Kayseri başta olmak
üzere Türkiye’nin
birçok ilinde şube
açarak istihdama
da büyük katkı sağ-
layacak.

2014 yılında Restoran dalında “En Çok Beğenilen
ve Tercih Edilen Marka” Tavuk Dünyası seçildi.

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılış-
larını tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, dün-

yanın önemli ticaret merkezlerinden Dubai’de, şeh-
rin en gözde merkezlerinden City Walk Mall’da aç-
tığı ilk mağaza ile yerini aldı.
Simit Sarayı’nın Suudi Arabistan ve Orta Doğu’da
gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten
Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ka-
vukcu, “15. yılımızda Türkiye’nin ‘global tadı’ olarak

Dubai’deki ilk mağazamızı hizme-
te açtık. 
2017 yılında da dünyada büyüme-
ye, ihracatımızı arttırmaya ve yatı-
rım yapmaya devam edeceğiz. Kı-
sa sürede dünya arenasında bü-
yük başarılar elde ettik ama bu da-
ha bir başlangıç. Daha dünyada gi-
deceğimiz çok ülke ve daha yapa-
cak çok işimiz var” dedi.

ABD’den İngiltere’ye, Hollanda’dan S. Arabistan’a 
mağazalar açan Simit Sarayı, Orta Doğu pazarındaki

gücünü şimdi de Dubai’de açtığı ilk mağazasıyla taçlandırıyor.

Plus konseptiyle 
Bahçeşehir 3.Cadde’de

Antakya’da 
açılıyor…

Üstün lezzet ödüllü Bursa Kebap Evi, plus kon-
septiyle Bahçeşehir 3. Cadde hizmet vermeye

başladı. Yepyeni konseptiyle dikkat çeken marka
efsane tatlarıyla Bahçeşehir’in kalbinde lezzet se-
verlerle buluşuyor. Geleneksel İskender restoran-
cılığında ezber bozan BKE, Türkiye’de 32 il 71 şube-
siyle hizmet veriyor. Bursa lezzetlerini 71 şubelik
dev bir markaya dönüştüren Bursa Kebap Evi, 100
şube hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2017 yılında
yurt içinde ve yurt dışında 15’er şube olmak üzere
toplam 30 şube açmayı hedefliyor. Bursa Kebap Evi
ilk yurt dışı şubesini master franchise olarak Al-
manya - Saarbrücken kentinde açmasının ardın-
dan Avrupa da yeni şubeler açmaya devam ede-
cek. Diğer bir taraftan Dubai merkezli Orta Do-
ğu'da şubeleşme süreci de hızlanacak.

Activ Baby 15. mağazasını Palladium Antakya
AVM'de açıyor. Markanın 500m2 mağazası

Hatay ili genelindeki anne ve bebeklerin ihtiyaç-
larına 8000 çeşit ürün ve 350 den fazla markasıy-
la çok yakında hizmet verecek. Activ Baby sek-
tördeki 12 yıllık deneyimi, genç ve dinamik ekibi,
franchise sistemiyle büyümeye devam edecek.
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Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkez-
leri ve caddelerinde yer alan Ata-

say’ın, Kapalıçarşı’da açılan yeni mağazası
ile birlikte yurtiçindeki toplam mağaza
sayısı 136’ya yükseldi. Markanın açılış tö-
renine üst düzey yöneticiler katıldı. Ata-
say Mücevherat CEO’su Atasay Kamer,
“Atasay olarak, 80 yıllık köklü bir geçmişe
sahibiz. Kapalıçarşı’daki, 1970’li yıllarda
Dedem Atasay Kamer ile başlayan marka
geçmişimiz yarım asra yaklaşıyor. Üçüncü
kuşak olarak, buradaki mağazamızı de-
demle birlikte açıyor olmaktan büyük
mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

“Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında 22 mağaza açacağız”
Yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Kamer, “Şubat 2017 itibariyle 43
ilde, 116’sı franchise mağazamız olmak üzere toplam 136 mağaza ve 209
adet satış noktası ile Türkiye ve dünya genelinde geniş bir satış ve pazarla-
ma ağımız var. Buna ek olarak yılsonuna kadar yurtiçinde 16’sı franchise ol-
mak üzere 20 yurtiçi, 2 yurtdışı mağazası açmayı hedefliyoruz” dedi.

Atasay yarım asır sonra 
yeniden Kapalıçarşı’da…

1950 yılında Ankara’da “GONCA KOLONYALARI“ markası
adı altında kurulan firma, 2004 yılında “BARGELLO”

parfüm markasını piyasaya sunmuştur. Bursa’da 9.000
m2’lik kapalı ala-
na kurulu olan
tesislerinde ISO
9001 ve ISO
22716 (GMP) ka-
lite standartları,
aynı zamanda IF-
RA ve HELAL
standartlarında

üretim yapmaktadır. Kaliteli ve Güvenli Üretim kapsamın-
da Bargello, 2013 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği
Kozmetik Yönetmeliği doğrultusunda, ürünlerinin ham
maddelerini IFRA ( Avrupa Parfüm Üreticileri Birliği ) stan-
dartlarına uygun hale getirerek kalite ve güvene verdiği
değeri vurguluyor. Türkiye’de 145, dünyada 24 ülkeden
fazla satış noktasıyla hizmet veren Bargello ayrıca online
satış fırsatı sunuyor.

Kapılarını 
dünyaya açıyor

Kurdele

Kendini Şımart” mottosuna sahip David
People Coffee & Food, İstanbul şubele-

rine bir yenisini ekledi. Maltepe’de yer alan
Ritim İstanbul David People Coffee & Food,
misafirlerini ağırlamaya başladı.
“Bigboss” konseptine sahip Ritim İstanbul
David People Coffee & Food’un menüsün-
de 3. nesil kahve çeşitleri, dünya mutfağına
ait tatlılar, yemekler ve alkollü içecek seçe-
nekleri yer alıyor. Geniş menüsüyle Ritim İs-
tanbul şubesi, ister tek başına isterse arka-

daşlarıyla hoş vakit geçirmek isteyenlere keyifli bir
atmosfer sunuyor.
Şubelerinde 3. Nesil Kahve çeşitlerine yer veren Da-
vid People Coffee & Food, her yudumunda kahve-
nin tadını almaktan vazgeçemeyenler için Chemex,
Syphon, Cold Brew gibi özel demleme yöntemle-
riyle lezzeti ve kaliteyi bir araya getiriyor. 2011 yı-
lında ilk şubesini Ankara Tunalı Hilmi’de açan David
People Coffee & Food, Coffee konseptinin yanı sıra
Coffee & Food ve Bigboss olmak üzere 3 farklı kon-
septle hizmet veriyor.

Döner Stop şimdi Levent ÖzdilekPark İstan-
bul’da açıldı. Yeni restoran, kaliteli yemek ye-

mek isteyenler için buluşma noktası olacak. Metro
bağlantısı ile İstanbul’un dört köşesinden çok kolay
şekilde ulaşılabilen lokasyonu sayesinde, iyi dönere
kavuşmak için bahaneler ortadan kalkacak.

Sürekli yenilenen menüsüyle çok farklı
Döner Stop menüsünü her geçen gün zenginleştir-
meye devam ediyor. Restoranda taze olarak pişiri-
len dönerler yine taze pişirilen farklı ekmek seçe-
nekleri ile servis ediliyor. 

Bu inovatif sandviçlerin yanı sıra daha bil-
dik lezzetler arayanlar için de pilavlı dö-
ner ve Mercimek Çorbası yine Döner
Stop kalitesiyle sunuluyor. Döner Stop’ta
etler, hiçbir katkı maddesi içermeden,
evinizin mutfağındaki özen ve hijyenle,
en sağlıklı şekilde hazırlanıyor. Et dönerin
yanı sıra Döner Stop’un menüsünde, yine
özel soslarla lezzeti dorukta tavuk döner
ve köfte de bulunuyor. Ekonomik Menü-
ler ile de bu lezzetler çok uygun fiyatlarla
tadılabiliyor.

İstanbul’daki şube sayısını altıya çıkaran 
David People Coffee & Food, Ritim İstanbul şubesinde 

dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor.

ÖzdilekPark İstanbul’da açıldı

Yeni şubesi Ritim İstanbul’da…






