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Bayim Olur musun Dergisi, PARA Dergisi 
tarafından EREM YAYINCILIK ve 

TANITIM HİZMETLERİ’ne yaptırılmıştır.

Bekliyoruz Efendim!

Dünya ve ülkemiz özelinde, piyasalardaki ve bizzat para piyasalarındaki konjonktüre
bağlı gelişmeler hepimizin malumu… Artık her Allah’ın günü, hepimize, bankalar-
dan, aracı kurumlardan, döviz işlemi yapan kuruluşlardan gelen mesajların, e-mail-

lerin özü; “Varsa paranızı biz yönetelim!” değil mi?

Franchise veren markalar ise; Cebinde parası, birikimi olan “yatırımcı adayını” cezbetmek
adına müthiş bir rekabetin yaşandığı bu ortamda size, paranızı emeğinizi, alın terinizi ko-
yacağınız bir iş vadediyor… Ailenizle birlikte, gelecek kuşağa aktarabileceğiniz, belki de
hep hayalini kurduğunuz kendi işinizi yapabilmenin en akılcı yöntemini öneriyor… Marka-
sını ve iş modelini kullanma yetkisini vadediyor…

Perakende candır, nakit para kaynağıdır ama satın alması ve yönetmesi uzaktan göründüğü
gibi kolay değildir… Franchising perakendenin zor süreçlerini kolaylaştırmak için doğmuş
fütüristlerin geleceğe dair yorumlarında olmazsa olmaz bir iş modelidir… 

Birikimlerinizin ve emeğinizin karşılığını daha az yorularak alabileceğiniz bir yapıdır…

Burada önemli olan sizin hangi alanda bir iş sahibi olmaya karar vermeniz ve patron olma
sürecinizi buna göre başlatmanızdır…

Biz; MedyaFors Fuarcılık A.Ş. ve UFRAD Ulusal Franchise Derneği olarak, sizlerin en doğ-
ru yatırım kararını verebilmeniz için çok çalışıyoruz…

Okumakta olduğunuz dergi de bu çabalarımızın bir ürünüdür…

Markaların sizleri, sizlerin franchise veren markaları tanımanız, anlamanız ve en doğru ya-
tırımı yapabilmeniz çok önemli; 

Bayim Olur musun Dergisi, Fuarı ve Türkiye’de franchise vermek üzere yola çıkmış bü-
tün markaların, konsept ve şartlarını inceleyip firmalara direk başvuru yapabileceğiniz
www.bayimolurmusun.com.tr web portalımız bunun için hizmetinizde…

Öte yandan Portalımıza kayıtlı otuz bin yatırımcı adayı her yıl olduğunca bu yıl da 11 Ekim
tarihini dört gözle bekliyor… Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
bu yıl 16. kez kapılarını açacak, fuar dört gün süreyle, sürprizlerle dolu bir ortamda ger-
çekleşecek.

Sizi de bekleriz efendim.

M. Özhan EREM
ozhanerem@ozhanerem.com
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K araköy Perşembe Pazarında,
Kardeşim Sokak sandal iskelesinin
yanı başındaki Cenevizlilerden

kalma kalın duvarlı bina, babamın işyeri…

Sonradan Dalan’ın yıktığı binalardan biri,
şimdi ayakta olsa müze olur, o kadar
muhteşem bir yapı yani…
Yaz tatillerinde daha küçük yaşlardan itibaren rahmetli anneciğimin
de teşvikiyle babamla “işe gidiyorum”, bazı sabahlar kıyamadıkları
için uyandırmıyorlar ama gitmek de istiyorum çünkü beni motive
eden şeyler var orada… İnsanlar var, figürler, diyaloglar… Muhase-
beci Yetvart Bey, Ali abi, çaycı Ramazan abi, ve daha niceleri, kalabalık
bir toptancı şirket… Sorular, cevaplar, sohbetler, sünger gibiyim!

Babamın ikinci kattaki odasının penceresinden dışarıyı seyrediyo-
rum her gün…  

Panoramik müthiş bir manzara… Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Yeni
Cami, Eski Galata Köprüsünden, Haliç boyunca Atatürk Köprüsü ve
daha ötesi… Hemen aşağıda Eminönü’ne kalkan sandallar, henüz
motorsuz küreğe kuvvet… Gelen geçen ahşap kum kosterleri ve Şir-
ket-i Hayriye’den kalan bir iki minik yolcu gemisi…

Sandala binip Karaköy’den Eminönü’ne geçen insanlar, çeşit çeşit
insanlar…

O koku… Pencereyi açınca duyduğum martı sesleri ve o deniz koku-
su… Öğlen saatlerinde lokantacı esnafın kömürde balık dumanıyla

harmanlanan, Haliç’in muh-
teşem kokusu… Tabi 60lı yıl-
ların sonlarından bahsediyo-
ruz, kirlilik henüz Haliç’in
diplerinde tavşan adası civa-
rında pusuda! Herhalde dokuz on yaşlarındayım, babamın odasında
bir kasa var, babamın boyunda bir kasa, buzdolabı büyüklüğünde bir
şey, çift anahtar takılı üzerinde…

Babamın kasası... Herhalde birine bir şey verecek, kasayı açıyor… İçi-
ni merak ettiğim için hemen yanaşıyorum fütursuz… Dev gibi kasa-
nın içinde bir sürü para, deste deste banknotlar… “Babacım biz çok
zenginiz o zaman” diyorum… “Bu paraların hepsi bizim değil oğlum”
diyor ve hikâyesini anlatıyor.

Ellili yılların sonlarında başlıyor mal satmak için Anadolu’ya çıkma-
ya… 61 de kollektif şirketini kuruyor, Anadolu’ya boya satıyor, nal-
burlara, boyacılara kapı kapı, dükkân dükkân bütün Anadolu’yu do-
laşıyor o yıllarda… Tabi edep ailede, erkân sokakta, sosyal çevrede
öğrenilir, çok tecrübe kazanıyor, çok da güzel dostluklar kuruyor…
Yıllar sonra 60’ların sonu 70’lerin başlarında ise şirketini anonim şir-
kete dönüştürürken ta o yıllarda 700 müşterisini de ortak ediyor şir-
ketine. Yarınlarda yazılacak bir SPK/Borsa hikâyesinde İlhan Erem’in
döşediği temel taşlarını, alt yapıyı anmadan geçmek vefasızlık olur
düşüncesindeyim…

60’lı yıllara geri dönelim biz… Yine erken Anadolu seyahatlerinden
birinde Isparta’da bir müşterisi ona İstanbul’da dürüstlüğü ve güve-
nilirliği ile nam salmış olan “Altın Yıldız Mavroudis” isimli bir tüccar-
dan bahsediyor… 

Mavroudis o kadar güvenilir bir tüccar ki, Anadolu tüccarı kendi adı-
na başkalarından alacağı malların paralarını bile Mavroudis’e emanet
ediyor… Mavroudis bu paraları deste deste ayrı zarflarda kağıtlarda
sarılı olarak kasasında saklıyor. Ne zaman ki bir tüccar, üçüncü kişi,
elinde emanet sahibinin imzasıyla, hamili kartın sahibine şu kadar
ödeyiniz diye gelirse, Mavroudis o parayı alacaklıya ödeyip, para zar-
fına kartı koyuyor.

Hikayeyi dinlediğim gün ahdettim diyor babam, ben de bir gün bu
kadar güvenilir bir tüccar olacağım.

“İşte oğlum kasamızdaki bu paralar bize kayıtsız şartsız güvenen
Anadolu tüccarının paralarıdır, bu güveni kazanmak çok zordur, kay-
betmekse çok kolay” diyor.

Tabi o yıllarda, henüz çocukken bir kulağımdan girip öbür kulağım-
dan çıkan bu hikaye, sonraları hep paylaşmak istediğim ama bir türlü
elimin değemediği bir yerlerde beni bekleyip durmuş, bugüne kıs-
metmiş! Bu arada babamın, “Ben de yetişemedim ona” dediği muh-
temelen kaybettiğimiz Mavroudis’i, Altın Yıldız Mavroudisi, saygı ve
özellikle “Rahmetle” anıyorum.

Uzertaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erem torunları
Ahmet İlhan Erem ve Serhan Erem ile birlikte…
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Medyafors Fuarcılık A.Ş. 
Yön. Krl. Bşk. Özhan EREM

Babamın kasası ve 
Altın Yıldız MAVROUDIS





Alışveriş merkezi ve perakende sektörün-
de; konsept ve arsa geliştirme, M&A, ki-

ralama ve yönetim danışmanlığı ile peraken-
de markalarına kiralama, büyüme ve strate-
jik planlama danışmanlığı veren Minerva
Gayrimenkul Kiralama ve Danışmanlık ile
konsept fuarların ulusal ve uluslararası are-
nadaki öncüsü Medyafors Fuarcılık A.Ş. mar-
kaların ve franchise adaylarının önünü aça-
cak bir işbirliği için anlaştı.
Türkiye’de markaların hem yurt içi hem
yurt dışı alanda franchise sistemi ile büyü-
me arzusunun gittikçe artan bir talep oluş-
turması ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı pro-
jeler ile portföyünde kiralama hizmeti ve-
ren Minerva, Medyafors Fuarcılık ile birlikte
bu talebe yönelik oldukça zengin çözümler
sunmayı planlıyor. Yurt içinde 15 yıldır Ba-
yim Olur musun Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı ile markalara önemli çözümler
geliştirmiş olan Medyafors Fuarcılık, Türki-
ye’de tek yetkili satış temsilcisi olduğu IFE
Newyork Fanchise Fuarı, TGFM Dubai Fuarı,
Frankfurt Franchise Fuarı, FBR AJMAN,
Buybrand Franchise Fuarı-Moskova, Inter-
national Franchise Show Londra, Saudi
Franchise Fuarı -Riyad, Meksika Franchise
Fuarı ile birlikte oluşturduğu franchise ha-
vuzunda Minerva ile markalara çözüm ge-
liştirmeye çalışacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Minerva
Gayrimenkul Kiralama ve Danışmanlık adına
konuşan, Başat Cem ve Neşe Merdinler; an-

laşmaya varılan işbirliği
kapsamında, Türkiye’de
düzenlenen Bayim Olur
musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı’na
gelecek senelerde de pa-
zardaki yatırımcı ve pro-
jeler ile her iki şirketin
yurt dışındaki faaliyetle-
rinde perakende büyü-
mesine katkı sağlamasını
hedeflediklerini dile ge-
tirdi. Sektörel tecrübeleri
yıllara dayanan her iki şirketin de bu işbirliği
ile perakende sektörüne yeni bir soluk getir-

mesi ve markalara yaratılacak katma değeri
arttırması amaçlanıyor.

Gayrimenkul ve ’tan iş birliği
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Gerçek kahve keyfini müşterilerine ulaştırmak
amacıyla yola çıkan Coffee Chefs; mekan

konseptiyle ve özel lezzetleriyle kahveyi yeniden
tanımlıyor. Modern insanın adeta bir parçası ha-
line gelmiş kahve kültürünün her noktasında, lez-
zetli atıştırmalıkları ve pastalarıyla da varlığını
gösteren Coffee Chefs, içindeki “Kahve Dükkanı”
ile müşterilerine evlerinde kahve keyfini sürdü-
rebilmelerini sağlayacak bir satış kanalı sunuyor.
Bu noktada kahveler, soslar ve demleme ekip-
manları yer alıyor. Şehir insanının güce ve hare-
kete olan ihtiyacını kaliteli bir yapıyla karşılayan
Coffee Chefs, dünya çapında şubelerini arttırma-
ya devam ediyor.

Dünya çapında şubelerini arttırıyor

Türkiye’de hızlı restoran sektörünün lideri
olan TAB Gıda, 2018 yılının ilk yarısında

tüm kanallar ci-
rosunu yüzde 30
civarı arttırırken
müşteri trafiği,
şube sayısı ve sa-
tışlarında da cid-
di bir artış kay-
detti. 2017 yılını
yaklaşık yüzde
25’lik bir büyü-
me ile kapatan
TAB Gıda, franc-
hise yatırımcıla-
rına sunduğu ca-
zip fırsatlar, gıda

işletmeciliği konusundaki tüm ihtiyaçları
kendi bünyesinde çözebilen benzersiz eko-
sistemi ve güçlü insan kaynağı ile güçlenme-
ye devam ediyor.TAB Gıda’nın 2018’in ilk ya-
rısındaki güçlü büyüme performansı hakkın-
da açıklamalarda bulunan TAB Gıda Genel
Müdürü Caner Dikici, bu başarının bir tesa-
düf olmadığını dile getirerek TAB Gıda’ya bu-
güne kadar yaptıkları yatırımın karşılığını al-
dıkları söyledi. 
Dikici sözlerini şöyle sürdürdü: “Burger
King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® gibi dört
global, Usta Dönerci® ve Döner Stop® ile de
iki ulusal olmak üzere toplam altı markamız
ile hem iş modelimiz hem de gösterdiğimiz
performans ile sadece Türkiye’de değil dün-
yada da örnek alınan ve yakından takip edi-

len bir şirketiz. Burger King®’in dünyadaki en
büyük işletmesiyiz. Bugün Türkiye genelinde
1100’ü aşkın restoranımız, 20 bini aşkın çalı-
şanımız bulunuyor. 2018’in ilk yarısında eko-
nomide yaşanan dalgalanmalara rağmen
çift haneli büyüme rakamlarını devam etti-
rerek ciromuzu yüzde 30 civarında arttırdık.
Bu başarımıza geleceğe taşımak için her za-
man olduğu gibi bu yılın ikinci yarısında da-
ha çok çalışacağız”

TAB Gıda büyümeye devam ediyor

Türkiye hızlı servis
restoran sektörünün lideri

TAB Gıda, ekonomide
yaşanan dalgalanmalara

rağmen bu yılın ilk
yarısında da çift haneli

büyümesini sürdürüyor.

Neşe Merdinler Başat Cem





Markalarımızı dünya
standartlarına taşıyoruz

danışabileceği bir kurum olacak.
• Bilmediğini öğrenir, gerektiğinde danışa-
bileceği bir kadro olur. 
• Yatırımda ve tedarikte sorun yaşamaz.
• Pazarlamada ana firma ne yapacağını bilir,
yardımcı olur. 
• Anlaşma katı olsa bile uygulaması yumu-
şak olacak, sıcak ilişkiler kurulacaktır.

Franchise zincirlerinin
gelişmesindeki en önemli
etkenler nedir?  
Franchise zincirlerin gelişmesindeki en
önemli etken, yönetimdir. Vasat yönetilen
bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta
rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen
bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur.
Alışveriş merkezlerinin markalara yer ver-
mesi de, franchise zincirlerin gelişmesinde-
ki en önemli etkenlerden biri. Müstakil pe-
rakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve
ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler ta-
rafından tercih edilmesinde ve gelişmesin-
deki diğer bir önemli etken.
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UFRAD Genel Başkanı
Dr. Mustafa Aydın

1991 yılından beri, yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine,
yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine

ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlıyor.

UFRAD olarak sizin 
bu sektördeki temel
amaçlarınız neler?

UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılın-
dan beri; başarısını ispatlamış markaların
dinamiğini girişimci ruha aktarmasını des-
tekleyerek; ülkemiz yatırımcılarının mar-
kalaşmaya yönlendirilmesine, yerli marka-
ların teşvik edilerek uluslararası pazarlar-
da yer edinmesine ve rekabet şansı yaka-
lamalarına hissedilir katkılar sağlamakta-
dır. Dünyanın en köklü franchising der-
neklerinden biri olan UFRAD, bugün sayı-
ları 200’e yakın uluslararası statüye sahip
güçlü firmayı çatısı altında toplamış bu-
lunmaktadır. UFRAD olarak franchise ve-
ren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı
fayda sağlaması için franchise sistemlerini
tam kurmalarını ve doğru işletmelerini
gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destek-
liyoruz, sistem değerlendirme programı
ile markalarımızı dünya standartlarına ta-
şıyoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımı-
zın global pazarlarda hakkettikleri yeri al-
maları için çalışmalarımıza devam etmek
ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı
sağlayabilmektir.

Türkiye’de franchise pazarının
ulaştığı büyüklükten ve marka-
lara sağladığı avantajlardan
bahseder misiniz?
Franchise sistemi, marka sahibinin yıllarca

kurumsallaşmak için çalıştığı bilgi birikimi-
ni kullanarak bulunduğu bölgede fırsat
eşitliği yaratarak, yatırımcının ciddi bir ya-
tırım yapmada bilgi birikimini dahil ede-
rek, yatırımcının bir iş sahibi olmasını sağ-
lamaktır. Franchise sisteminin hızlı büyü-
mesinin nedenleri arasında, sistem için ge-
rekli sermaye tutarı, girişimcinin motivas-
yonu, sistemin standart olması, kabul gör-
müş bir marka ve kontrol mekanizmasını
sayabiliriz. 
Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kul-
lanmak istemektedirler. Dolayısıyla en kısa
zamanda kaliteli mal ve hizmet satın almak
arzusu içindeler. Bu da kalitesini ve marka-
sını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağa-
zalardan alışverişle mümkün olmaktadır.
Bu aşamada franchising’in önemi bir kez
daha ortaya çıkmaktadır. 
Franchise sistemi,
• Markalı, itibarlı bir iş sahibi olmanın yolu-
dur. 
• İşinde bağımsız olmak demektir.
• Yatırımının hızlı geri dönmesidir.
• Yaşamak için tatmin edici gelir sağlar.
• Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir
iş kurulur. 
• Düşük maliyetle yüksek gelir sağlanır. 
• Rahat satılacak tanınmış marka alınır.
• Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay
mutlu edilen, hazır müşteri gelir.
• Geniş bir korumalı bölge verilir. 
• İşletme sorunları yaşadığında arkasında
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Önümüzdeki 5 yıllık süreçte
franchise ile ilgili neler
yaşanacak öngörülerinizi 
aktarır mısınız?  
Franchise sistemi, bugün itibariyle hem
Türkiye’de, hem de dünyada en çok kulla-
nılan girişimcilik uygulamalarından biri.
Sistem, girişimcinin yalnızlığını ortadan
kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği
riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart
yönetim, muhasebe, satış ve stoklama
fonksiyonları mümkün oluyor. Dolayısıyla
bu sistem, her geçen yıl daha da geliş-
mekte ve büyümektedir. Sisteme olan il-
ginin artması, ülke ekonomimiz açısından
da bir takım yeni açılımları beraberinde
getirirken, ülkemize yeni yatırımları da ka-
zandırmaktadır.
Güçlü ekonomisiyle yükselen bir değer ol-
maya devam eden Türkiye’de franchise sis-
temi tüm dünyada olduğu gibi her geçen
zaman içinde büyüme eğilimini sürdür-
mektedir. Bugün ulaştığımız rakamlar,
franchise sisteminin gelecekte daha da
yaygınlaşacak bir iş modeli olacağını göz-
ler önüne sermektedir. Sistemin markala-
rın büyümesine ve yatırım yapılan ülke
ekonomilerine de önemli bir katkı sundu-
ğu aşikardır… 
Sektörümüz dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de hızla büyümekte. Tüketici artık kalite,
marka , her lokasyonda aynı seviyede ser-
vis gibi konularda çok bilinçli ve beklenti-
leri yüksek. Bu sebeple franchise markaları
her geçen gün daha fazla ilgi görmekte. Ya-
tırım yapmak isteyenler için de doğru mar-

içinde bulunduğumuz ekonomik durumda
markalarımıza destek olmaları şarttır. Eğer
kiralarda TL’ye dönüş ve kur sabitleme ya-
kın zamanda görmezsek kaybeden sadece
markalarımız değil AVM’lerde olacaktır. Bir-
birimize destek olmamız, birlikte hareket
etmemiz halinde ancak bu zor günleri at-
latabiliriz. Tüm AVM’leri ivedilikle çözüm
üretmeye devet ediyoruz.
Derneğimiz ve markalarımız TL’ye dön-
mektedir ve bu olumlu bir gelişmedir. Za-
ten bir süredir bu dönüşümü görüyorduk
ancak son gelişmelerle artık franchising
sektörümüz TL ile yatırımlara daha fazla
ağırlık verecektir.
Franchise sektöründe diğer ekonomik
zorluk dönemlerinde gördüğümüz gibi
bu dönemde de büyüme göreceğimize
inanıyoruz.

Franchise sektörünün
sorunlarının çözümlerine yönelik
yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
Son dönemlerde yaşadığımız en büyük so-
run AVM’lerde yaşanan döviz ile kiralama
yapılmasına karşı çok kapsamlı bir çalışma
yaptık. Basın toplantımızla başlayan ve ko-
nuyu Sayın Malive ve Hazine Bakanımız,
sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza
kadar taşıyan yoğun bir çalışma yürüttük.
Memnuniyetle sonucunda görüyoruz ki
devletimizin bu çağrılarımıza kayıtsız kal-
madı. Ancak sorunlarımız her zaman var ve
olmaya devam edecek. 
UFRAD olarak yurtdışı açılımlarda, yurtiçi
hukuki, ekonomik ve sosyal markalarımızın
her türlü sorunlarına karşı çalışmalar yapı-
yor, çözüm önerileri geliştiriyoruz.

ka ile işbirliği karlı ve az riskli iş imkanı an-
lamına gelmekte ki bu da sektörümüzün
gelişiminde büyük bir etken.

2018 yılı girişimcilik açısından
sizce nasıl geçiyor? 
2017 yılı yerli markalarımız için daha verim-
li geçti. Yurtdışı markaların gelişinde görü-
len azalma yerli markalarımıza daha fazla
gelişme ve büyüme fırsatları yarattı. 
2018 yılında yabancı markaların ilgisinin
arttığını görüyoruz. Aynı zamanda Türk
markalarına yurtdışı yatırımcıların ilgisi de
artmakta. Bu memnuniyet verici, zira dış
pazarlara markalarımızın açılımını çok
önemsiyoruz. Franchise sistemi global
marka haline gelmek, farklı ülkelerde bü-
yümek için en başarılı iş modeli. AVM’lerin
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Haberler

Temelleri 2016 yılına
dayanan ve gıda

sektörü üzerine tecrü-
besi ile büyümeye de-
vam eden Labarba Bö-
rek, yatırımcılara global
bir markayı temsil etme
ayrıcalığının yanı sıra
kazançlı bir yatırımın da
kapılarını açıyor. 
Türkiye'de 13 mağazası
ile geniş bir bayi ağına
sahip olan Labarba Bö-
rek, müşterilerine 20
den fazla ürün yelpazesi ile hizmet sağlıyor. Yatırımcılara anah-
tar teslim modeliyle bayilik veren Labarba Börek, cadde ma-
ğaza konseptinin yanında , kiosk konsept seçeneklerini de su-
nuyor. Yurtiçi ve yurtdışında bayilik çalışmalarını sürdüren La-
barba Börek, 2018 yılı sonunda yurtiçinde 25'den fazla şubeye
ulaşmayı hedefliyor.

Kazandıran 
yatırım!

Temelleri 1950 yılına dayanan ve
koku üzerine tecrübesi ile büyü-

meye devam eden Bargello Perfume,
Türkiye'de 164, yurtdışında ise 24 ül-
kede 94 mağazası ile geniş bir bayi
ağına sahip. 
Bargello Perfume müşterilerine
300'den fazla parfüm alternatifinin
beraberinde kolonya, araç kokusu,
ortam kokusu, body mist ve deodo-
rant çeşitleri sunmaktadır. 
Ayrıca kurumsal kokulandırma pro-

jesi Scentplus ile kurumsal müşterileri-
ne profesyonel kokulandırma hizmeti
de vermektedir.
Yatırımcılara anahtar teslim modeliyle
bayilik veren Bargello, cadde mağaza
konseptinin yanında AVM mağaza ve
AVM kiosk konsept seçeneklerini de
sunuyor.
Yurtiçi ve yurtdışında bayilik çalışmaları-
nı hız kesmeden sürdüren Bargello, 2018
yılı sonunda yurtiçinde 200'den fazla şu-
beye ulaşmayı hedefliyor.

2018 hedefi yurt içinde 200’den fazla şube…

Bargello Perfume, Türkiye'de 164, yurtdışında ise 24 ülkede 
94 mağazası ile geniş bir bayi ağına sahip…

Global bir markayı
temsil etme ayrıcalığı sunuyor

2014 yılında kurulan ve waffle’a yeni bir
anlam yükleyen Queen Waffle yatırım-

cılarına kaliteli bir aileye katılmakla
birlikte yüksek kazançlı bir yatırım vaad edi-
yor. 2017 yılı sonu itibari ile bayilik veren
marka 5. şubesini açarak hızla büyümeye de-
vam ediyor. Misafirleri için hazırladığı çeşitli
waffle alternatifleri ile birlikte misafirlerin
kendi zavklerine uygun olarak waffle oluş-
turmalarına da imkan veriyor. Marka waffle’ı
tamamlayıcı olarak geniş içecek menüsü ile

birlikte Waffle Restaurant konseptini oluşturarak misafirlerine yüksek
kalite standartlarında hizmet vermeyi sorumluluk haline getirmiştir.

Sağlam alt yapısı ve alanında profesyonel
ekibi ile yatırımcılarını bekliyor. Anahtar tes-
lim modeli ile bayilik veren Queen Waffle
cadde mağaza konsepti yanında AVM mağa-
za seçenekleri de sunuyor.
Yurt içi ve yurt dışı bayilik çalışmalarına hızla
devam eden Queen Waffle 2018 yılı sonun
da 10 bayi 2019 yılı için hedefini ise 30 bayi
olarak planlıyor.

1997 tarihinde kurulan Nettel Group; teknoloji, inşaat, AVM, teleko-
münikasyon, imalat, toptan ve perakende sektörlerindeki yatırım-

larıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamış ve kısa zamanda farklı
sektörlere yeni markalar kazandırmış-
tır. Özellikle teknoloji alanındaki yatı-
rımlarına hız vererek 3000‘den fazla
bayiye ulaşmıştır. 
2002’de oluşturduğu mağaza ve ürün
markası Nettech ile Türkiye'de orijinal
aksesuarlardan sonra toplam sayıda
en çok satan aksesuar markası olmuş-
tur. 16 yıllık marka serüveninde Net-
tech, hem Nettel Group bünyesindeki

mağazaları, hem de franchise mağazalarıyla yükselen satış trendi ve
kalite istikrarı yakalayan yıldız marka konumundadır. Nettel Group'un
21 yıllık tecrübesiyle desteklenen, kendi oluşturduğu bayi yönetim sis-
temi, ürün satış ve teknik servis takip sistemi yazılımıyla yönetilen, rek-
lam ve pazarlama desteğiyle marka gücünü kazanca dönüştüren bir
franchise markası olmuştur.

Anahtar teslim modeliyle bayilik veriyor
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Röportaj

Amerika kökenli Coldwell Banker’ı Türkiye’ye
getirdiniz. Neden Coldwell Banker?
Ben 1974 doğumluyum ve 91’de Gata’yı kazanıp eğitimi-

mi aldım. Temmuz 2006 itibariyle gayrimenkule yatırım yapmaya
başladım. O esnada nitelikli aracılık hizmetleri eksikliğini görerek
gayrimenkul sektörüne oyuncu olarak girdim. Tamamen ticari ça-
lışan ve konusunda en başarılı sonuçlara ulaşan uluslararası bir
markanın franchise ofisi ile İstanbul / İkitelli’de hizmet verdim. 7
yıl boyunca bulunduğum
uluslararası gayrimenkul
franchise sektöründe:
2011 ve 2012 yıllarında Ticari
Satış Cirosunda Dünya 1.si
2009 yılında Avrupa Ticari Ci-
ro 1.si, 2011 ve 2012 yılların-
da Türkiye’de “Konut + Ticari”
Ciro 1.si 2009 – 2011- 2012
yıllarında Türkiye Ticari Ciro
1.si oldum. 
Ayrıca uluslararası kategori-
de 100.000 kişi arasından en
yüksek ciro elde eden ilk di-
limdeki kişilerin aldığı 4 farklı
ciro ve hizmet ödüllerini al-
mak gibi şansım oldu. Tüm
bu başarıları daha iyi bir hika-
ye ile taçlandırmak istedim
ve Mayıs 2013’te sektörünün
en iyilerinden Coldwell Ban-
ker Türkiye Master Franchise haklarını aldım. Çok iyi bir başarı hi-
kayesi yazdığımıza inanıyorum. 150’ye yaklaşan ofisimiz ve
1,500’e yaklaşan danışmanımızla sektörümüzde fark yaratmayı
sürdürüyoruz. 

Franchise verme süreciniz nasıl devam ediyor? 
Bugün hangi noktadasınız?
Coldwell Banker Türkiye’de franchise bedeli 10 bin dolar ile 32
bin dolar arasında değişiyor. Bu bedel karşılığında girişimcimize
teknolojik altyapı, başlangıç ve ihtisas eğitimleri, networking or-
ganizasyonları, ödüllendirme sistemi gibi bir çok avantaj sağlı-
yoruz. Daha da önemlisi bu girişimin kendini 6 ay ile 2 yıl arasın-
da yatırımın geri dönmesi.

Coldwell Banker Türkiye’nin gayrimenkul 
sektöründe rolü nedir? 
Coldwell Banker Türkiye girişimcilerinin ortak özellikleri var. Bu
özellikler, finansal yeterliliğe sahip, lider ruhlu, rekabetçi, içinde
bulunduğu pazara hakim olmaları. Bu sebeple biz kısa sürede
muhteşem hikayeler yazıyoruz ve yazmaya devam ediyoruz. Bu
özelliklerimiz ile hem gayrimenkul sektörünün nakit akışına
önemli bir katkımız oluyor hem de satış ve alış yapmak isteyen

müşterilerimizin hayalleri-
ne en kısa zamanda ulaş-
malarına aracılık ediyoruz.
2013 sonunda Türkiye’de
faaliyetlerimize başladık.25
şehirde 150 şubeye ulaştık.
Yeni 5 şehirde ve mevcut
şehirlerimizde toplam 50
yeni şube açmayı planlıyo-
ruz.

Türkiye gayrimenkul
sektörünün geleceği
ile ilgili öngörülerini-
zi alabilir miyiz? 
Sektör halihazırda banka
kredi faiz oranlarının da
yüksekliği sebebiyle zorda
görünse de ilk 7 ay konut
satış adedi gelen ilk 7 ay ile
aynı: 770 bin. Bahsedildiği

üzere Emlak Bank devreye alındığı takdirde, tüketici ucuz mali-
yetli konut kredisine ulaşmaya başlayacak. Bu gerçekleştiği an-
dan itibaren konut satış adetlerinin daha da yükseleceği bir ger-
çek. Nitekim Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 57. Potansiyeli
yüksek bir pazar Türkiye. 
Ev sahipliği oranının yanı sıra hane halkı ortalamasının azalması,
köyden kente göçün sürmesi, evlilik, boşanma ve gurbetçilerin
temelli yerleşmek için ülkemize göçleri zaten Türkiye’de en az 1
milyon konut hareketliliğini doğal olarak gerektiriyor. Bu tabloya
ev alma hayali kuran ama fiyatı ulaşılabilir bulamayan kitleyi de
katabilir isek, ki Emlak Bank bu açıdan özellikle önem teşkil edi-
yor, konut satış adetlerini rahatlıkla yıllık bazda 1,5 milyon adedin
üzerine çıkarabiliriz. 

150’ye yaklaşan ofisimiz ve 1,500’e yaklaşan danışmanımızla 
sektörümüzde fark yaratmayı sürdürüyoruz.  

Gayrimenkul satışında 
dünya lideriyiz

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:
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Fuar

Franchise ve Markalı Bayilik sisteminin tüm oyuncularını tek bir
çatı altında buluşturan Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı, kendi işinin patronu olmak ve bunu yaparken daha az riskle

daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin birinci tercihi olmaya de-
vam ediyor. Her yıl on binlerce girişimciyi markalarla bir araya getir-
menin ötesinde birbirinden iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasını
sağlayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 16. kez kapıla-
rını açmaya hazırlanıyor.

Medyafors Fuarcılık ve UFRAD işbirliği ile bu yıl 11-14 Ekim 2018
tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, Coldwell
Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ulusal ve
global ölçekte 300’e yakın firmaya ve 40  bin ziyaretçiye ev sahipliği
yapacak olan fuara yabancı yatırımcılar da yoğun katılım sağlayacak.
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya,

Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’den gelen yatırımcıları
ve heyetleri Türk markalarıyla buluşturacak olan fuar, önemli işbir-
liklerin oluşmasına da vesile oluyor.

Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchi-
sing Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda
destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün
tüm paydaşlarıyla 2.kez buluşturuyor. Ayrıca, Avrupa Franchise Fe-
derasyonu (EFF) Toplantısı Ekim 2018 tarihinde UFRAD ve Medya-
fors ev sahipliğinde, İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilecek. EFF toplantılarının düzenleneceği fuar, Avrupa Birliği’ne
üye ve aday birçok önemli ülkenin franchise dernekleri, üye marka-
ları ve yetkililerini İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Öte
yandan Bayim Olur musun Fuarı kapsamında 4 gün boyunca UF-
RAD tarafından hem girişimcilere hem de markalara yol gösterici ni-
telikte seminerler düzenlenecek.

Markalara büyüyerek zincirleşme fırsatı sunan, girişimcilere
ise kendi işini kurma imkanı veren ülkemizin ilk ve tek
franchising fuarı olan “Bayim Olur musun Franchising ve

Markalı Bayilik Fuarı” 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar
Merkezi’nde 5-6-7. Hall’lerde gerçekleştirilecek.

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Patron Sensin! 

Markanı Seç, İşini Kur!





Bereket Döner hikâyesinden
bahseder misiniz?
1988 yılında dört şubeden üçünü sattık ve 2007

yılında İstanbul/İkitelli’de döner üretim fabrikasını kur-
duk. Bu fabrika hem Türkiye’nin ilk hazır döner fabrikası
hem de Türkiye’de faaliyet konusu dönercilik olan ilk
fabrikadır. Böylece Türkiye’nin ilk ve en büyük döner
üreticisi olduk. Ayrıca o dönemde dönerle ilgili yasal
mevzuatın da yoktu ve kurulan fabrikayla Türkiye’deki
yasal mevzuatın oluşumuna da destek vermiş olduk. 
Gelişim sürecinde Bereket Döner fabrikasında işler

çok hızlı büyüdü. Öyle ki bizden döner satın alanlar,
iznimiz dâhilinde markamızı kullanmaya başla-

dı ve markalı Bereket Döner şubeleri hızla art-
tı. Bereket Döner’den döner alan müşteri kit-
leleri de gelişti.2007 ‘de kapasitenin üzerine
çıkan fabrikamız yetersiz kalınca şu an bu-
lunduğumuz, 5 bin 500 metrekarelik alana
sahip  İstanbul / Hadımköy’deki fabrikamı-
zı kurduk. Yıllar içinde kapasite artış yatı-
rımlarımıza devam ettik. 2016’da fabrika-
mızın alanı 12 bin 500 metrekareye ulaştı.
Böylece bir vardiyada 60  ton ürün üre-
tebilecek bir fabrika halini aldık. Şu anda
fiilen bir vardiyada 50 ton döner üreti-
yoruz. Yıllık 14 bin ton döner üreten bir
fabrika konumundayız.
Bu süreçlere ilave olarak dönere kaliteli
hammadde sağlamak adına Hayrettin
Taşkıran’ın memleketi olan  Tokat Nik-
sar’da kurduğumuz süt ürünleri fabrika-
mız ve 100 dönümlük besi çiftliğimiz
var. Nem, rakım, ısı, arazi yapısı gibi
şartları araştırdık ve Niksar’ın bunun
için uygun coğrafya olduğuna karar ve-
rerek çiftliğimizi orada kurduk. Günlük
20 tonluk üretime geçen süt ürünleri
fabrikamız ve 550 büyükbaş hayvanla
başladığımız besi çiftliğimizi büyüt-
meye devam edeceğiz. Besi çiftliğimi-
zin 5 bin baş hayvanlık kapasitesi var.

2019’da tam kapasiteye ulaşacağız. Bu
iki fabrikayı kurma amacımız döner üretimi

ile ilgili tüm temel girdilerin A’dan Z’ye bize ait

olmasını sağlamak. 14  ülkeye ihracat yapan Bereket
Döner; restoran zincirlerinde, kendi bünyesinde ve
tüm iştirakleri ile birlikte 2500  kişilik istihdam ve yak-
laşık 300 milyon lira ciro hedefi ile 2018 yılı  çalışmala-
rını sürdürmektedir. İSO tarafından açıklanan üretim-
den satışlara yapılan sıralamada Türkiye’nin ikinci bü-
yük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak yerini alması
da Bereket Döner’in, çıktığı yolda doğru ve emin adım-
larla nasıl yürüdüğünün de kanıtı aslında. %40’a varan
büyümeyle sektörün liderliğini perçinlemiş olan Bere-
ket Döner, tüm çalışanlarının gösterdiği özveri ve
emek ile de büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 

Tüketiciye ulaşıncaya kadar nasıl 
bir çalışma yapıyorsunuz?
Bereket Döner olarak misafirlerimizi en iyi şekilde
ağırlamak ve onlara vaat ettiğimiz kalite ve güveni en
üst düzeyde sunabilmek adına kendimizi sürekli ge-
liştiriyoruz. Ürünlerimizin en iyi kalitede, lezzetli ve
sağlıklı olmasının yanı sıra %100 helal olmasını da
sağlamak için azami özen gösteriyoruz. Ülkemizde
yetişen en kaliteli kasaplık hayvanların etlerini kulla-
nıyor ve tüm süreçleri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.
Kesimine bizim refakat etmediğimiz veya akredite ke-
simhanelerimiz dışında kesilmiş hiçbir besi etini tes-
islerimize sokmuyoruz. Gerek kesim öncesi ve gerek-
se de kesim sonrası tüm kontrol ve muayeneleri ya-
pılmış, bizim nezaretimizde, İslami usuller dikkate alı-
narak kesilen, uygun şartlarda muhafaza edilerek
sevk edilen etleri kullanıyoruz. Kırmızı et ürünlerinde
gösterdiğimiz hassasiyetin birebir aynısını Beyaz et
için de gösteriyor ve ülkemizin önde gelen ve elle ke-
sim yapan entegre markaları ile çalışıyoruz. 
Tüm hassasiyetler dikkate alınarak kabulü yapılan et-
lerimiz, Bereket Döner ustalığı ve titizliği ile uzman
ellerde üretilmektedir. Gerçek ve geleneksel Türk Dö-
nerinin sözcüsü olan Bereket Döner; bildiğimiz, özle-
diğimiz gerçek Türk Dönerini tamamen kontrollü
şartlarda uzman veteriner hekim ve gıda mühendis-
leri denetiminde, sadece doğal lezzet bileşenleri kul-
lanarak üretmekte ve halkımızın beğenisine sunmak-
tadır. Et terbiyesinde kullandığı ev tipi yoğurdunu te-
min edebilmek adına süt ürünleri işleme fabrikası
kurmaktan kaçınmayan, döner için en ideal ve sağlıklı
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Advertorial

“Döner üretim hayalim aslında    
1988 yılında Hayrettin Taşkıran’ın Beyoğlu’nda küçük bir dükkân olarak     
şubesi ve yaygın dağıtım ağıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük oyuncusu.    
Bşk. olan Hayrettin Taşkıran’ın “Bir gün bir döner fabrikası kuracağım     
satacağım” diyerek ifade ettiği döner üretim hayali ise aslında dönüm   
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eti temin edebilmek için besi çiftliği kuran
Bereket Döner, ilkeleri ve değerleri için hiç-
bir yatırımda çekinmeden yoluna devam
etmektedir. Bu eşsiz kalite ve lezzetteki dö-
nerlerini en iyi hizmet ve mekânlarda misa-
firleri ile buluşturabilmek adına 125 şubesi
ile ülkemizde ve yurt dışında hizmete de-
vam etmektedir.  Bereket Döner; ürün, su-
num ve hizmet kalitesini sürekli artırmak ve
diri tutmak için baton ve pişmiş ürün gü-
venliğini garanti altına almak adına  Bereket
Döner Akademiyi sektörümüze kazandır-
mıştır. Bereket Döner Akademinin  en temel
amacı hızla büyüyen ve gelişen Türk resto-
rancılığına yetişmiş kalifiye personeller ka-
zandırarak sektörümüzün hizmette ve gü-
vende çağ atlamasını sağlamaktır. Aynı za-
manda yetiştirdiği kalifiye personeller ile ül-
ke ekonomisine destek olmaktır. 
Bereket Döner; kalite, lezzet ve hijyenden ta-
viz vermeden, tamamen doğal ürün üreti-
mindeki gayretlerinin sonucu olarak bugün
ülkemizin en büyük döner üreticisi ve en bü-
yük döner restoranı zincirlerinden biri olarak
yoluna emin adımlarla devam etmektedir.
Ülkemizde döner üretimi ve restorancılığı-
nın bir sektör olarak oluşmasında öncü ve
yol gösterici olan Bereket Döner, halkımızın
teveccühü ve destekleri ile Türkiye’den bir
dünya markası oluşturmak için var gücüyle
çalışarak yoluna devam edecektir. 

Bereket Döneri rakiplerinden
farklı kılan nedir?
Bereket Döneri farklı kılan en temel unsur
geleneksel Türk Dönerinin tüm tat ve su-
numlarını bir arada bulundurmasıdır. Kalite,
hijyen ve helal üretim standartlarından hiç-
bir taviz vermeyen Bereket Döner, oluştur-
duğu alt yapı ile tüm ürünlerini tüm resto-
ranlarında aynı standart kalite ve lezzette
sunabilmektedir. Kısacası, döner denilince
akla ilk olarak Bereket Döner gelmektedir.
Çünkü dürümden ekmek arasına, porsiyon

dönerden isken-
dere ve dönerli
menemenden
köfteye  kadar
birçok tavuk ve
kırmızı et lezzeti-
nin aynı anda
bulunduğu tek
markadır Bere-
ket Döner.  Ayrı-
ca gerçek Türk döner kalite ve lezzetinden
taviz vermeden farklı sunum çeşitleri ve sos-
larla değişen ve gelişen damaklarımıza hitap
edebilmesi ile de ayrışmaktadır. 
Arkasındaki üretim gücü, bilgi birikimi ve
tecrübesi ile de Bereket Döner sektördeki di-
ğer firmalardan ayrışmaktadır. Bugün dün-
yada Türk  döneri denilince ilk akla gelen
markadır. Bu bilgi birikimi ve tecrübeyi pay-
laşmaktan çekinmeyen, sektörün gelişmesi
ve büyümesi için çaba sarf eden, sektördeki
diğer firmaları rakip değil iş ortağı görmesi
ile de tektir Bereket Döner.

Girişimcilerde hangi 
özellikleri arıyorsunuz?
• Girişimci ruh ve sürekli başarma azmine,
• İşe ilgi gösterecek, zamanının bir kısmını ve
dikkatini bu işe ayıracak olmasına,
• İnsan Yönetimi ve finansal yönetim tecrü-
besine,
• Gerekli yatırım yapabilecek işletme serma-
yesine sahip olunmasına,
• Bereket Döner Akademi tarafından verilen
İşletmeci Eğitim Programına katılım sağla-
yarak, başarılı olmalarına,
• Markamıza değer katabilecek, vizyon sahi-
bi ve sürekli gelişime açık girişimciler olma-
sına dikkat ediyoruz.

Neden franchise ile 
büyümeyi amaçlıyorsunuz?
Müşteri ve kalite odaklı hizmet anlayışımızla
Türkiye'de tüm illerde açılacak restoranları-

mızla misafirlerimize ulaşmayı hedeflemek-
teyiz. Bu hedefi franchise sistemi ile daha
hızlı ve daha güçlü bir şekilde gerçekleştire-
ceğimize inanıyoruz. Yatırımcılarından; rek-
lam, lojistik, eğitim bedeli gibi ilave hiçbir
bedel almayan franchise sistemimizle “ka-
zandır-kazan” prensibiyle hareket ediyor ve
mutlu franchise’larımıza bereketli bir yatırım
fırsatı sunuyoruz.
Franchise sayesinde yatırımcılarımızla birlik-
te Bereket Döner’in yüksek standartlarının
tüm tüketicilerle en hızlı ve yaygın şekilde
buluşturabilmeyi hedefliyoruz.
Bereket Döner olarak 5 ayrı iş modelimizle
hem yüksek karlı büyük montanlı iş yapmak
isteyen, hem de bütçesi küçük hedefi büyük
girişimcilerimize destek oluyoruz.

Franchise bedellerinizden 
bahseder misiniz?
Tüm konseptlerimizin franchise giriş bedel-
leri;
• Bereket Döner Durak: Alınmamaktadır.
• Bereket Döner Paket: Alınmamaktadır.
• Bereket Döner Express: 60.000 TL + KDV
• Bereket Döner Restoran: 100.000 TL + KDV
• Bereket Döner Since 1988 Büyük Alakart
Konsept: 200.000 TL + KDV.

Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
Mevcutta 14 ülkeye; Ekvator Gine, Gana, Ko-
sova, Afganistan, Ürdün, Kuveyt, Irak, Katar,
Dubai, Bahreyn, S. Arabistan, Umman, Libya
ve Bulgaristan’a ihracat yapıyoruz.

    benim dönüm noktam oldu…”
        açtığı Bereket Döner, bugün 125

           Bereket Döner’in Yönetim Kurulu
         ve döneri tonlarca üretip tırlarla

         noktası oldu. 
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Özel kampanyamız bulunmuyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
200 Ofise ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 134; yurtdışı: 3600.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?
Bayim Olur musun Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı süresince franchise sözleşmesi im-
zalayan yatırımcı adaylarımıza; •  5 Adet Endüstriyel TV hediye
olarak verilecektir. •  200 kg Et Döner ile 200 kg Tavuk Döner he-
diye verilecektir. •  Bereket Döner Durak almak isteyen yatırımcı
adayına 20.000 TL indirim uygulanacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018 yılı için hedeflerimiz; yurt içi 30 yeni şube açılışı gerçekleş-
tirmek. Yurtdışı için ise 2 yeni şube gerçekleştirmek. 2018 yılın son
çeyreğine girerken hedeflerimizin %90‘ına yaklaşmış olmanın
mutluluğunu yaşamaktayız. 2019 yılı için hedeflerimiz; yurt içi 50
yeni şube; yurtdışı 5 yeni şube açılışı hedeflemekteyiz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 125. Yurtdışı: 1.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Av-
rupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini ta-
şıyan, franchise alanında ilk ve tek fuar olan Ba-

yim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
bu yıl 11-14 Ekim 2018’de CNR Expo’da Medyafors

Fuarcılık Organizasyonu, UFRAD İşbirliği ve Cold-
well Banker Türkiye Ana Sponsorluğu’nda 16.

kez düzenlenecek.
Fuarın önemli niteliklerinden biri de muaz-

zam bir iş hacmi yaratması ve Türk eko-
nomisine katkı sağlaması. Türkiye franc-
hise’ı yani marka ortaklığının en verimli
yıllarını yaşıyor. Yapılan araştırmalara gö-

re 2018 yılı sonunda 50 milyar dolara
ulaşması beklenen franchise sektörü hali

hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu
60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor.

Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise
sektörü son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme
gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı
yarattı. Dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700
Türk markası pusuda bekliyor, kısa süre içerisinde dün-
yaya açılacak. 2023 yılı itibariyle franchising sektörünün
büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması
bekleniyor. Türkiye’de girişimciliğe soyunan pek çok kişi
işini franchise sistemiyle kuruyor. Bu veriler ülkemizde
zincir marka sayısı gibi girişimci sayısının da hızla arttı-
ğını gösteriyor. Girişimciler, kuvvetli girişim hissine sa-
hiptirler. Aynı zamanda doğru markaya yatırım yaparak
doğru bir aileye dahil olmak ister. Girişimci başarı için
yönlenmiş olmalıdır, fırsatlardan yararlanabilmelidir, ye-
niliklere açık olmalıdır.
İşte biz bu gerçeklerden yola çıkarak, yeni iş kurmak is-
teyenlere yönelik kapsamlı bir dosya hazırladık.

Bayim Olur
musun Franchising

Fuarı’na katılan
markaların proje ve

kampanyalarını sizler
için araştırdık.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Katılımcı firmalar kampanya dahilin-
de Logo ürünlerine özel indirimlerle sahip olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
ERP çözümlerimiz, e-dönüşüm uygulamaları, dijital dönü-
şümde veri güvenliği, bulut hizmetleri gibi konulara ağırlık
veriyor, müşterilerimize süreç yönetimi konusunda hız ka-
zandıracak çözümler geliştiriyoruz. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 429. Yurtdışı: 29 iş ortağı.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuar aracılığıyla tanıştığımız yatırımcıları-
mızdan sadece fuara istinaden Kahve Du-

rağı proje bedeli talep etmemekteyiz.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
İnşaatı devam eden 15 şubemizi açıp kahve severlerle buluş-
turmayı hedefliyoruz. Ayrıca yurt dışı için son görüşmelerin
bitirilip inşaat aşamasına geçilmesini planlanmaktayız.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 95.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
“Gönül Kahvesi Express” isimli, uygun yatırım ma-

liyetine sahip kompakt bir proje geliştirdik.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2019 yıl sonu itibariyle 120 şubeye ulaşmış olmayı hedefliyoruz. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 81; yurtdışı: 6.
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Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Özel bir kampanyamız bulunmuyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?  
Yurt içinde franchise yurt dışında ise Avrupa ve Ortadoğu’da
“Yurt Dışı Master Franchise” ile büyümek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 16.

Fuar özel projeler ve
kampayalarınız var mı?
Franchise giriş bedeli 50.000 dolar yerine
50.000 TL ‘dir.

2018-2019 yılı hedefleriniz nelerdir?
2018 sonu için 5 franchise şube, 3 merkez firma şube  açılışı. 2019
yılı için ise franchise 10 şube, 5 merkez firma şube açılışı.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi; 22 şube. Yurtdışında 2019 sonuna kadar 10 şube.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Yeni franchise anlaşmalarında KDV alınmaya-
cak. Sanal mağazacılık eğitimleri verilip, bedel-
siz şekilde xml ve dropshipping uygulanacak. Açılışa özel bedelsiz
ürün gönderimi, sosyal medya reklam desteği verilecek.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Üstlendiğimiz markaların çeşitliliğini artırmak, Türkiye genelinde
en az 3 büyük merkezde yeni dağıtım merkezleri franchise bayi-
lerimize ürünlerin hızlı ulaşmasını sağlamak, franchise sayımızı
25’e çıkarmak, yurtdışı franchise çalışmalarına başlamak ve bebek
tekstil markalarımıza ait ürünlerin ihracatını gerçekleştirmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 17.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 

Fuarda kendi özel karışım Bland kahve ürün çeşitlerinden zi-
yaretçilere ikramlarda bulunacağız.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018 - 2019’da toplamda 10 şube açmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Türkiye’de yeni olan bir marka olduğumuzdan henüz franc-
hise’mız yok. Bir anlaşma yaptık ve inşaat halinde. Yurtiçi 1
adet şubemiz var.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Franchise anlaşmalarında %10 indirim olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Türkiye geneli 50 franchise verme hedefimiz var.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 5. Yurtdışı: 42 ayrı ülkede 500+

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Fuar’a özel bayilik ve distribütör’lük alacak firma-
lara %10 ilave ürün hediye vereceğiz. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Bu yıl 20 ülkeye distribütörlük vermek. 2019 hedefimiz tüm illerde
ana bayilikler oluşturmak ve dünyanın 50 ülkesinde var olmak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Fuar ile franchise vermeye başlayacağız. Yurtdışı: Katar,
Danimarka ve İsveç ülkelerinde distribütörlüklerimiz var.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Türkiye’nin ilk ve tek elektronik kafeteryasını
kurduk ve bunu ilk defa fuarda tanıtacağız.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi 50 franchise. Yurtdışı: 3.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Özel kampanyamız bulunmuyor. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Bu yılı190 mağaza ile kapatıyoruz. 2019 yılı için hedefimiz 210 ve
üzeri mağazaya ulaşmak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi 180 ve üzeri mağaza /Yurtdışı Bakü 4 mağaza.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel lansman fiyatlarımız olacak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç
franchisenız bulunmaktadır?

Yurtiçi: Türkiye geneli 50 şubemiz bulunmaktadır.
Yurtdışı: Yurt dışı şubemiz yok. Almanya, İngiltere ve İran ile
görüşmelerimiz devam etmektedir.



Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Özel bir fiyatlandırma sistemi uygulayarak isim
hakkı bedelinde bölgesine bağlı olarak %40'a

varan indirim sağlanacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018 yılı sonunda Premar Gayrimenkul 45 ilde 120 franchise sa-
yısına ulaşmış olacaktır.  

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 38 ilde 100 bayilik. Yurtdışı: 8 ülke.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 
Öncelikle Türkiye’de bir benzeri

dahi olmayan sistemini yatırımcılara tanıtacak. Fuara özel10
bin $ franchise bedeli istenecek daha sonrasında bayilik tuta-
rımız 15 bin $ olarak güncellenecek.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018-2019 sonuna kadar 25 bayilik hedefimiz bulunmakta.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 2.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı? 
13 Ekim’de ünlü bir ismi standımıza getir-
meyi planlıyoruz. Fuarda yapılan başvurula-
ra özel isim hakkından indirim yapılacak. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Yurtiçinde devam eden şantiyelerimiz yanı sıra yurtdışı pro-
tokollerini imzaladığımız şubelerimizin çalışmalarını hızlandı-
rarak büyüme hızımıza devam edeceğiz. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 7.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı? 
5.000 $ olan mimari proje bedeli fuar süresince ücretsiz.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? Bu yıl yurt içinde
120 yurt dışında 10 şubeye,  2019 yılında ise yurt içinde 135,

yurt dışında 15 şubeye ulaşmaktır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 100; yurtdışı: 7.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda çay seremonileri ve tadımları yapılacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Bu yıl 4 şube açmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Birinci şubemiz İzmir / Bornova. İkincisi Aydın/Nazilli Te
Mola ardından başlayacak olan Isparta Te mola ile 3 adet. 
Yurtdışı: Merkez ofis ve Tea Tasting Zone İngiltere / Nottingham.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Ücretsiz deneme antrenmanları ve yüz-

de 10’ luk bir özel indirimimiz olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Türkiye’de toplamda 15 bayiye ulaşmak ve 50 noktada corner
olarak bulunmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
İstanbul’da  2,  Antalya’da 1, Ankara’da 4, Çanakkale’de 1, Muğ-
la’da 1, Adana’da 1 olmak üzere toplam 10 franchise var.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda "Vega Şefim ve Vegawin A5" sözleş-
melerinde anında %30 indirim uygulanacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
IT sektöründe milli, lider yazılım firması ve en büyük yazılım üre-
ticisi ve ihracatçısı olmaktır.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 300'ün üzerinde bayi ağı. Yurtdışı: Kıbrıs ve Azerbaycan'da
bayilerimiz bulunmaktadır.
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Fuara özel projeler ve kampan-
yalarınız var mı?
4.000 dolar olan mimari proje bedeli fua-
ra özel ücretsiz olarak anlaşılacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Yurt içinde 50 yurt dışında 5 şubeye ulaşmaktır. 2019 hede-
fimiz ise yurt içinde 65 yurt dışında 10 şubeye ulaşmaktır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 40.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda %20 franchise indirimi yapılacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2019 bayi hedefi yurtiçi 10 yurtdışı 4 şube açmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: İstanbul İzmir Edirne ve Çanakkale de şubelerimiz açılacak.
Yurtdışı: 2019 da Hırvatistan ve Sırbistan’da açılacak.





Fuara özel projeler
ve kampanyalarınız
var mı? 

Fuar için özel kampanyamız bulunmamaktadır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2019 yılı için 30 adet FRC mağaza adedine ulaşma hedefimiz
bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Tamamı yurtiçinde olmak üzere 20 adet FRC mağaza
bulunmaktadır.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Fuara özel bir kampanyamız bulunmuyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
20 franchise’a ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 4; yurtdışı: 2.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bir kampanyamız bulunmuyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018 yılı hedefimiz; İstanbul’da 4. şubemizi hayata geçirmek. 2019
yılında Rize’de bir şube projemiz bulunuyor. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 1 adet. Yurtdışı: Şu anda yurtdışında franchisemız yok an-
cak hedeflerimiz arasında yurtdışında da şube açmak var.  

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Franchise vermeye 2018 Nisan ayın itibariyle başladık.

Toplam şube sayımız 33 adettir ve bu şubelerimizin 11 tanesi
franchise şubelerdir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Fuar boyunca İşin Olsun standımızda sürpriz hediyeler ve aktivi-
teler katılımcılarımızı bekliyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Kariyer.net olarak, mavi yaka çalışanlar ve işverenleri bir araya ge-
tiren İşin Olsun mobil uygulaması ile yakın zamanda 2 milyondan
fazla kullanıcıya ulaşarak ve 250 binden fazla kişinin işini İşin Ol-
sun’dan bulmasını sağlayarak, istihdama katkı sağlayacağız.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 

Fuarda  standımızda spor camiasından konuklarımız olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?  
2018 yılında toplamda 12 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Şu an  için yurtiçi 2 franchısemız  bulunmaktadır.  
Yurtdışı: Yurtdışında franchısemız yoktur.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Fuar süresince, müşterimize sunumu gerçek-
leştirdikten sonra onaylanan teklife anında
%20 İndirim yapılacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018-2019 yılında öncelikle, EFT Pos (ÖKC) sistemini, yeni iş-
letmelerde de uygulamaya geçişini sağlayacağız. Stok, mer-
kez modülü ve yemeksepeti entegrasyonlarında sağladığı-
mız başarıyı daha üst seviyelere taşıyarak sektörün vazgeçil-
mezi olmayı hedefliyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
eOfis standını ziyaret eden katılımcılara

200 TL değerinde toplantı ve seminer salonu kullanım hakkı
verilecektir. Ayrıca bu katılımcılar 15 gün içinde sözleşme yap-
mak isterlerse, %20 tutarında indirim uygulanacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Türkiye genelinde, 12 şehir 50 şubede hizmet vermek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 3.
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Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bu yıl sonuna kadar franchise giriş ücreti alınmayacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018-2019 yılı için corporate / franchise toplam 35 yeni şube hedefimiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Perakende sektörüne yönelik vitrin önü
ekran ve gıda sektörüne yönelik dijital
menu board sistemleri çözümlerini tüm katılımcılar ile fuar sü-
resince iletişimde olarak anlatacağız.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Sistem 9 olarak biri ‘digital signage’ diğeri açıkhava olmak üzere
iki alandaki faaliyetlerimizi genişletiyoruz. 2018 yılı içinde sek-
tördeki lokomotif konumumuzu devam ettirerek Türkiye’nin
digital signage markası olmaya devam edeceğiz.





Fuara özel projeler
ve kampanyalarınız
var mı? 
Fuara özel herhangi bir kampanya veya projemiz bulunma-
maktadır. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Restoran sayısını yurtiçinde 110’a ulaştırmaktır. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Türkiye’de 99 restoran bulunmaktadır.
Yurtdışı: 100 ülkede 43 bin 200’den fazla restoran bulunmak-
tadır.

Fuara özel projeler ve kampanya-
larınız var mı? 
Bulunmamaktadır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Yeni 10 bayi ve ulusal marketlere ürün vermek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 5.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 
Fuara özel  ciro dan pay ve rek-
lam ücreti alınmayacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018’de 20 şube 2019’da 50 şube hedefimiz bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 9.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Fuar için özel çalışmalarımız olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Hedefimiz 1453 Osmanlı markasının lezzetini
Türkiye'nin her bir köşesine ulaştırmak. Bunun dışında yurt
dışında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1453 Osmanlı ailesi
olarak büyümek ve büyürken gelişerek, değişerek üzerinde güneş
batmayan tek Türk markası olarak yolumuza devam etmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 29. Yurtdışı: 18.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?  
Fuara özel olarak; fuarda anlaşmasını yap-
tığımız franchise’lerden 3 ay aylık royalty
fee almıyor olacağız.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018 içinde 6 yeni mağaza ve 2019 içinde 18 yeni mağaza.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Kendi mağazalarımız var. Franchise vermeye bu yıl başlamayı
planlıyoruz.
Yurtiçi: 2 (Merkez Mağaza).
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Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı? 
Fuar süresince, 25.000 dolar isim hakkı, fuara özel 75.000 TL’ye düşürülecek.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018-2019 yılında başta İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Bursa olmak üzere

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel isim bedeli 10.000 € yerine 5.000 €

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?  25 şube.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi: 7.

Anadolu'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm Anadolu'da 50 şube olmayı,
yurtdışı şube sayımızı da 5’ e çıkarmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi- Yurtdışı kaç frienchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 19 şube; yurtdışı: 1 şube.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Franchise giriş bedeli 25.000 TL - 50.000 TL ara-
sındadır. Fuar için kampanyamızda 10.000 TL
peşinat bedeli ile sisteme girişleri sağlanacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Yıl sonuna kadar 15 Temsilcilik hakkı, 2019 yılı içerisinde 35
temsilcilik hakkı daha verilecektir. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 115. Yurtdışı: 1.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Özel bayilik rakamlarımız satışa sunulup bölgelerin-
deki ilk mağaza için mimari proje bedeli alınmayacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Bu lezzeti tüm şehirlerimize ulaştırmak ve global olarak açılmak.
Texas Buffalo Burger Avrupa tatlarıyla geleneksel lezzetleri har-
manlayarak tüm misafirlerinin memnuniyetini kazanmak. 
Yurtiçi: 5.





Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?  
3 adet projesi hazır, fizibilitesi yapılmış ma-
ğaza yeri uygun oranlar ile fuardaki yatırımcıya sunulacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
En az 5’i franchise olma koşuluyla toplam 10 mağaza.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 3.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince ziyaretçilerin ve basının ilgisini çekecek bir projemiz var.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 2018 yılı için 100 yeni franchise iş-
letme hedefimize ulaştık. 2019 yılında da 10 yeni merkez şube ve 100 yeni

franchise işletme kazandırmak istiyoruz. Ayrıca yurtdışında da
özellikle Avrupa ve Arap Yarımadası’nda yatırımlarımız olacak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 800’den fazla. Yurtdışı: 12 franchise işletmemiz mevcut.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’nda VR teknolojisini kullanarak katı-
lımcılara şube deneyimimizi sanal bir gerçeklikle deneyimletmek
planlarımız arasında yer almaktadır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Yurt dışı bir tesis kurmak, şube sayımızı 20’ye çıkarmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 15 /10 franchise, 5 kendimize ait.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 
Sabit kur imkanı 1 Dolar= 4 TL isim hakkı be-
delimiz olan 15.000 dolar sabit kur fırsatı.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2019 sonu hedefimiz 60 şubeye ulaşmak, büyüme trendini de-
vam ettirmek ve mevcut şube cirolarını artırmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 40.
Yurtdışı: 1.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Fuarda başvuru yapanlardan 6 ay
boyunca roalty bedeli alınmayacak.
Franchise bedelini de %50 indirdik.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018-2019 yılsonuna kadar 20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Fuar ile birlikte bu yıl franchise vermeye başlayacağız.
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Fuara özel projeler ve kam-
panyalarınız var mı? 
Fuara özel makine fiyatı 1000 USD
daha ucuz olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Sahaya çıkışımız fuardan sonra olacak, 2019 hedefimiz 300
makine olacak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Şu an için franchise'ımız yoktur.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?  
Fuara özel kampanyamız bulunmuyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Yurt içinde 2018 sonu 10 Mağaza - 2019 sonu 20 mağaza. 
Yurt dışında 2019 sonu 2 mağaza.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 6.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Fuar süresince Sabit Telefon Hizmeti, Top-
lu SMS Hzmeti ve IP Santral Satışları konu-

sunda bayilik anlaşması yapanlara +%10 karlılık paylaşılacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Türkiye genelinde 150 bayi adayı ile çalışmayı planlıyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi: 70’i aşkın bayimiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Franchise giriş bedeli %50 indirimli olacak.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?  
İstanbul 5, İzmir 3, Bursa 3,Eskişehir 4,
Ankara 4 Franchise şube hedefimiz bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi:  3. Yurtdışı: Proje aşamasında.





Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak franchise marka bedellerin-
de %10 indirim yapılacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye'nin büyükşehirleri başta olmak üzere birçok şehrinde
franchise noktaları oluşturmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Fuarı ile birlikte bu yıl franchise vermeye başlayacağız.

Fuar özel kampayalarınız var mı? 
Franchise giriş bedeli 20.000 TL ‘dir.

2018-2019 yılı hedefleriniz nelerdir?
2018 yılı kalan dönem için 5 franchise şube, 2019 yılı için ise bu
sayı 10 franchise  şube açılışı planlıyoruz.

Yurtiçi – Yurtdışı kaç franchise bulunmaktadır?
Yurtiçi; 29 adet. Yurtdışı; 1 adet şube bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı? 
Fuarda bayimiz olan iş ortaklarımıza özel, ilk 3 ay boyunca ücretsiz pazarlama
desteği verilecektir ve franchise bedellerinde indirimler uygulanacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? Kahve tutkunlarına özel konsepti ile Life Style My Coffee,
2018 – 2019 yılları arasında en çok tercih edilen kahve makinesi markası olmayı hedeflemektedir.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Bayilik ücretinde %50 indirim uygulanacak .

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Ülke genelinde 15 yeni bayilik hedefleniyor.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 2, yurtdışı: 700.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak franchise marka
bedeli alınmayacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2019 sonuna kadar Türkiye'de 100 franchise noktasına ulaş-
mak ve Avrupa'da15-20 mağazaya ulaşabilmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 6.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 5.000. Yurtdışı: 75 ülkeye ihracat kapasitesi.

30 Eylül 2018 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Başarı Dosyası

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Bayilik fırsatlarını yakalamak isteyen
adaylarımıza özel indirimlerimiz ola-
caktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Şube sayımızı en az 10’a çıkarmaktır. Yurtdışında en az 2 şube
kurma hedefimiz bulunmaktadır. Ayrıca konteynırlardan olu-
şan dükkanlarımızı da hayata geçireceğiz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 3 şubemiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler
ve kampanyalarınız
var mı?

Coffeemania’nın yeni nesil kiosk modeli Coffeemania Bean,
fuara özel hazırlanmış bir projedir. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Coffeemania Bean projesiyle ilk yılda 45, 5. yılın sonunda ise
1000 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, yurt için-
deki ve yurt dışındaki klasik Coffeemania şube sayısını da art-
tırmak istiyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 57, Yurtdışı: 4.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar’a özel Mayıs 2019’a kadar isim
bedeli ve yatırımcılardan ilk 1 yıl royalty bedeli alınmayacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2019 sonunda yurtiçi ve yurtdışı 50’den fazla noktaya ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 2 merkez şube. Fuar ile birlikte franchise vereceğiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Bayilik vereceğimiz ilk 10 mağaza için 30.000 $,

20 mağazaya kadar 40 bin $, 20 mağaza sonrası 50.000 $ talep
edeceğiz. Fuarda bayi adaylarına %10 indirim öngörüyoruz.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018 sonuna kadar 5 ana firma, 5 adet de franchise olmak üze-
re toplam 10 mağaza açmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 1.





Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Bayim Olur musun Fuarı süresi boyunca

yapılan anlaşmalarda isim hakkı ücreti 10.000$ ve yatırım maliyeti
vade farksız 10 taksit.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018 hedefimiz grup markalarımız ile 10 şube olarak belirlenmişti,
başarıldı. 2019 yılı için 25 şube hedeflemekteyiz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 9; yurtdışı: 2.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Ekim ayı sonuna kadar yapılan bayilik anlaşmala-
rından ciro payı alınmayacaktır.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018 yılı için 20 şube, 2019 yılı için de 50 şube hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi: 14.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı? 
Bu yıl fuara özel franchise giriş bedellerinde %30, yıllık işle-
tim ücretleri üzerinden %20 destek verilecektir. Bu destekler sadece Bayim Olur musun Franchising
fuarına özel olarak BİL Koleji Genel Müdürlüğü tarafından taahhüt edilmiştir. 

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Evet.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Yıl sonunda 20 şubeye ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi: 13. Yurtdışı:1/ Irak Babil.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 

Bizimle çalışacak her yatırımcı için yeni bölgelerdeki ilk ma-
ğazalarının dekorasyonunu yapacağız.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
Mevcut pazarlarımızı geliştirip , yeni pazarlar arayışında olma-
ya devam etmek. Ürün yelpazemizi daha da genişleterek ya-
tırımcı ve nihai tüketici memnuniyetini yükseltmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 1; yurt dışı: 35.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı? 
Bu yılki fuara özel olarak ilk defa

fuar boyunca yapılacak sözleşmelerde isim hakkı bedelinde
%50 indirim uygulanacaktır. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
Sayısal bir hedef vermekten ziyade, , büyük şehirlerde mevcut
şube sayımızı arttırmak ve var olan marka bilinirliliğimizi art-
tıracak lokasyonlarda yer alarak marka bilinirliliğimizi tüm Tür-
kiye’de yaymaktır. Projelerimize, bu yönde ağırlık vereceğiz.

Yurt içi- yurt dışı kaç franchise bulunmaktadır?
Yurtiçi: Şuanda mevcut 70 şubemiz bulunmaktadır. 

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?
2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılında BİL Koleji markamıza 15 yeni
kampüs katmayı planlıyoruz. Bugün toplamda 32 kampüs ve 121
okul ile büyümede büyük bir ivme kazanan BİL Kolejleri 2023 he-
deflerine emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.    

Yurtiçi-Yurtdışı kaç Franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: 121.
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Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Fuarda bayilik alana ilk iki ay 10.000

TL bedelsiz ürün verilecektir.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir? 
2018 yılı 10, 2019 yılı için 30 bayi hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçi: Yurt içi henüz kendi yerlerimizin dışında bayimiz yok-
tur. Bayim Olur musun Franchising fuarı ile birlikte franchise
vermeye başlayacağız.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı? 
Fuara özel olarak hazırladığımız "Paket Ba-
yilik"lerimizi var. Yer seçimi, anlaşmaları ve

tüm fizibilite çalışmaları tamamlanmış 10 mağaza yatırımcılar
için hazır. İstanbul'un en popüler AVM'leri arasından uzun fi-
zibilite çalışmaları sonrasında seçilen ve anlaşmaları yapılan
bu 10 nokta yatırımcılara yüksek getiri vaat ediyor.

2018-2019 hedefleriniz nelerdir?  
Türkiye genelinde 15 satış mağazasına ulaşmak, artan ürün
portföyümüz ve talepler doğrultusunda Arap ülkülerine on-
line satışların arttırılması başlıca hedeflerdir. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır? 
Yurtiçi:1/ Vipart Venezia AVM. Yurtdışı: Online satış.
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Özel sosuyla hedefini büyüttü!

1927 yılından beri 3 nesildir tecrübe ve güven ile Bursa’da 5 şube-
siyle hizmet vermeye devam eden Ayanoğlu Mandıra, Türkiye’nin

birçok şehrinden
özenle seçtiği besin
değeri yüksek, lez-
zetli, hijyenik, sıradı-
şı ve yöresel ürünler-
le hazırladığı kahval-
tısı, tost çeşitleri ve
pidesiyle fark yarat-
maya devam ediyor.
Son olarak bünyesi-
ne kattığı kahve çe-
şitleriyle de gastro-
nomi sektöründe

yeni bir yolculuğa çıkan Ayanoğlu Mandıra, tüm lezzetlerini marka-
laştırmak için Tarz-ı Kahvaltı, Tarz-ı Tost, Tarz-ı Pide ve Tarz-ı Kahve ola-
rak tescillerini yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Marka süreciyle birlikte, franchising sistem altyapısını da oluşturan
Ayanoğlu Mandıra, tercih eden yatırımcılara tüm konseptleri içinde
barındıran ve yüksek metrekareli “Ayanoğlu Mandıra“ markasının isim
hakkını, tercih eden yatırımcılara ise daha küçük konseptli ve düşük
metrekareli Tarz-ı Tost markasının isim hakkını, 91 yıllık bilgi birikimini
aktararak ve ürün tedariğini sağlayarak verebilmektedir.
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Haberler

Kendi işinizin 
sahibi olun!

1996 yılında gıda alanında çalış-
malarına başlayan, 2011 yılında

dönercilik sektörüne atılan yapı, HOT
Döner adıyla bugün, 34’ü İstanbul’da
olmak üzere ülkemizde 25 ayrı ilde
toplam 76 ayrı noktada hizmetlerine
devam ediyor. Marka; kurucusu
Mehmet Beslekoğlu tarafından ge-
liştirilen özel formüllü sosuyla taç-
landırdığı dönerini, tüm dünyaya
yaymaya hazırlanıyor. %100 yerli ser-
mayeli bir yapısı olan, yeni yönetim
anlayışıyla kısa süre içerisinde ku-
rumsal kimliğini değiştiren ve mem-

nuniyet odaklı yönetim anlayışını benimseyen HOT Döner hedef-
lerini; ürün kalitesinde standardizasyonu korumak, hijyen ve sağ-
lık standartlarından taviz vermeyen yapısını tüm süreçlerinde uy-
gulamak, lezzetli ve kaliteli ürünlerini erişilebilir rakamlarla sun-
mak ve mutlu şubeler yaratmak olarak belirledi. Bu hedefler doğ-
rultusunda HOT Döner, 3 yıl içinde 76 şubeden 200 şubeye ulaş-
mayı ve dünyaya açılmayı hedefliyor.

Yatırım geri dönüşü hızlı olan Hot Döner 
bayi adaylarına öngörülebilir kazanç sunuyor! 
Sektörünün en hızlı büyüyen franchise firması olan ve 2017 yılına 20
bayilik ile devam eden HOT Döner, 2018 yılının başlarında 50 bayiye
ulaştı. Geçtiğimiz 5 ay içinde 76 bayiye ulaşan marka sistemli altya-
pısıyla hızlı yükseliyor. Bayilerine doğru lokasyon bulma, norm kadro
kurma, eğitim ve
performans sistemi,
ciro-kar raporlama,
hedef koyma hedefi
takip etme ve pazar-
lama stratejileri gibi
her süreçte destek
olan HOT Döner, Hot
Akademi sistemi ve
simülasyonları saye-
sinde yeni bayi adaylarına yatırıma başla-
madan sonuçları hakkında detaylı, gerçek-
çi ve şeffaf bilgiyi sunmaktadır. Bu sayede
bayiler kaçınılmaz bir motivasyon ve so-
mut başarı elde etmektedir.

34’ü İstanbul’da olmak üzere ülkemizde 25 ayrı ilde toplam 76 ayrı noktada
hizmetlerine devam eden HOT Döner özel sosuyla taçlandırdığı Türk damak

tadının vazgeçilmez lezzeti döneri, tüm dünyaya yaymaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en bü-
yük donuk pasta

fabrikasını kuran Çe-
tin Vuraloğlu, Beşüz-
zi markasıyla bugün
dünyada ismini yaz-
dırmış durumda. İşi-
ni aşkla yapan Çetin Vuraloğlu,  “Güzel olan beklenir” sloganıyla
yola çıktığı yeni markası Cake Station ise; yine tamamen bu duy-
gunun bir ürünü. Sakarya, Serdivan, Sapanca’da yer alan Cake
Station markası şubeleşme yönünde hızla ilerliyor. İlk şubesini
Sapanca Sopeli Doğal Yaşam Köyü’nde açan Vuraloğlu, gösteri-
len ilgiden memnun. Yeni şubenin hazırlıkları içinde olduklarını
belirten Vuraloğlu, Ürdün’e ilk master franchise verdiklerinin
müjdesini verdi. 22 yıllık pastacılık tecrübesini kahve ile birleş-
tiren Vuraloğlu, 99 ülke sloganıyla dünyada var olmak, Türk da-
mak tadını ve hizmetini dünyaya sunmak istiyoruz” dedi.

Ürdün’de ilk master
franchise şubesini açıyor

Türkiye’nin en büyük donuk pasta 
fabrikasının kurucusu Çetin Vuraloğlu,

Cake Station markasının ilk master 
franchise müjdesini Ürdün olarak verdi.





ine bir yılı geride bırakıp, fuarımıza çok
yaklaştığımız bugünlerde, tüm adrenalin
yükümüzü ve yeni atılımlara atacağımız

adımları göz önüne alarak, bu sayıda sizlere,
sene boyunca yaptığımız girişimler sonucu
geldigimiz noktadan söz etmek isterim. 

Medyafors Fuarcılık olarak Bayim Olur
musun Franchising Fuarı (Be My Franchi-
se)’nın geldiği noktadan tüm ekip olarak gu-

rurluyuz. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük
franchise fuarı olarak, birçok yurt dışı fuar or-

ganizasyonundan Türk markalarının yurt dışında
fuarlara katılarak dünyaya açılmaları adına öncülük

etmemiz için teklifler aldık ve tabii ki ülke-
mizin içinde bulunduğu ekonomik çizginin
yukarı doğru ivme kazanmasına katkıda
bulunmak adına bu teklifleri olumlu an-
lamda değerlendirdik. Önemli yabancı pa-

zarlarda markasının ismini duyurmak, birçoğu hali hazırda yurt dışında
da isim yapmış olan değerli yerli markalarımız için uzun ve kısa vadede
büyük önem taşıyor. Hareketli döviz kurları, yükselen faiz oranları yurt
dışı yatırımı olan markaları daha az etkiliyor ve krizden kurtulma sanşı
yabancı ortak veya yabancı yatırımcı ile daha da artıyor.  

Türkiye’de Medyafors olarak tek yetkili satıcısı olduğumuz franchise
fuarları olan; IFE New York, IFE Frankfurt, IFE Londra, IFE Valencia, IFE
Meksiko Şehri, Buybrand Moskova, IFS Seul, TGFM Dubai, Sunaidi Ri-
yad, FBR Ajman, tarafımca özenle seçilmiş yurt dışı franchise fuarlarıdır
ve franchise sektöründe hem kendi ülkelerine hem de çevre ülkelere
iş imkanları sağlayan önemli organizasyonlardır. 2019 fuarlarının ta-
rihleri tam olarak netleşmediğinden, ilgilenen markalarımıza sonradan
bilgilendirme yapacağız. Sıradaki ilk yurtdışı fuar 5-6 Aralık 2018 tarihli
TGFM Dubai Franchise Fuarı’dır. Bu fuarla ilgili gerekli detayları da
Bayim Olur musun Fuarı’ndaki fuar satış noktamızda bulabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğim yurt dışı fuarlarda yer almak isteyen markalarımız
olarak bizimle direkt iletişime geçerek, başvuru işleminizi gerçekleş-
tirebilirsiniz. Ekibimle sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

Franchising sistemiyle büyüyen markalar riskleri ve sorumluluklarını
yatırımcılarıyla birlikte paylaşarak çok aza indirme şansına sahiptirler.
Yabancı ortağı olan şirket/marka sahibi olarak, oluşabilecek en ufak
bir problemde doğrudan etkilenip büyük zararlarla karşılaşmaktansa
franchise ortakları / yatırımcılarla birlikte bu zararları eşit bir şekilde
paylaşarak üzerinizdeki stres ve yoğunluğu en aza indirirsiniz. Son ola-
rak franchising sisteminin en önemli avantajı potansiyel yatırımcılarla
işinizi büyüterek yatırımınız için harcadığınız paraları kısa bir sürede
geri kazanarak işinizi büyütmek ve alternatif sektörlere yönelmek için
değerlendirebilirsiniz. Kısaca, yurt dışı franchising sistemi işinizi bü-
yütmek ve kâr oranınızı arttırmak için en etkili sistemdir.  

Bu vesile ile Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın katılımcıları
ve yatırımcıları olacak herkese şimdiden hayırlı, bereketli işler diliyo-
rum ve hayalleriniz gerçek olsun diyerek veda ediyorum. 11 Ekim’de
CNR Fuar Merkezi’nde görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu kalın! 
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Köşe Yazısı

“Markaların yurtdışı
açılımında öncüyüz”

1887’de Gürcistan’da geliştirilen Gaz Voda’nın muadillerinden
en belirgin farkı; bu gazozların yapay tatlandırıcı ve aroma-

larla değil, Gürcistan’ın
zengin bitki örtüsünün
olanaklarından faydalanı-
larak doğal şuruplarla ha-
zırlanmasıydı. Ortaya çıktı-
ğı 19. yüzyıldan bu yana,
farklı kıtalardaki çeşitli ül-
kelere yayılıp, doğallığı ve
lezzetiyle geniş bir tüketici
kitlesine ulaşan Gaz Voda,
Türkiye pazarındaki yerini

almaya hazırlanıyor! “Retro Gazoz” mottosuyla yola çıkılan serü-
venin ilk şubeleri İstanbul’da yer alacak. Sunduğu doğal lezzetin
yanı sıra ilgi çekici marka kimliğiyle de geniş bir tüketici kitlesine
ulaşmayı hedefleyen Gaz Voda’nın planları arasında, Türkiye ge-
neline ve yurtdışına yayılarak kar eden nokta sayısını arttırmak
var. Bu hedef doğrultusunda, yatırımcılara anahtar teslim mo-
deliyle franchise verecek olan marka;  satış noktası olarak shop,
kiosk ve stand seçenekleri sunuyor. Yurtiçi ve yurtdışı franchise
çalışmalarını sürdürecek olan Gaz Voda, 2020 sonunda 100’den
fazla noktaya ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye pazarındaki yerini
almaya hazırlanıyor!

2020 yılının sonunda 
100’den fazla noktaya
ulaşmayı hedefliyor.

Medyafors Fuarcılık A.Ş.
Uluslararası İlişk. Direktörü, Yön. Krl. Ü.

Ferzan Erem ESCOBEDO 
fescobedo@medyafors.com

Döner'de dünyanın en çok bilinen Türk markası haline gelen
Bereket Döner, yatırımcılar için franchise seçeneklerine ye-

nilerini ekledi. Genç yatırımcılar için yeni iş imkanları geliştiren
Bereket Döner, 5 ayrı franchise modeliyle bütçesi küçük, hedefi
büyük yeni nesil girişimcilerin önünü açıyor. 

Her keseye uygun franchise imkanı 
Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, kurumsal yatı-
rımlara 2018 yılı boyunca büyük önem verdiklerini belirterek
“genç yatırımcıları yıl-
lardır ihmal eden bü-
yük kuruluşlar arasında
anılmak istemiyoruz.
Yatırımcı ruhu canlı tu-
tan gençlerin önünü
açmak için, franchise
bedeli almadan ,bütçe-
si küçük, vizyonu, ufku
büyük yeni nesil müte-
şebbislere anahtar tes-
lim iş imkanı sağlıyo-
ruz, geliştirdiğimiz yeni franchise modelleri ile binlerce yatırım-
cıya cazip iş imkanları kurmayı hedefliyoruz" dedi.

’den çok 
seçenekli franchise imkanı





Bu yıl 16. kez kapılarını açacak olan Bayim Olur musun
Franchising Fuarı dünyanın pek çok ülkesinden gelecek
yabancı markaların şovuna sahne olacak.  Medyafors Fu-
arcılık Organizasyonu, UFRAD iş birliği ve Coldwell Ban-

ker Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuarın en önemli misafirleri
arasında Ortadoğu kökenli marka ve yatırımcılar yer alırken, bunu Avrupalı marka ve ya-
tırımcılar izliyor. Ulusal ve global ölçekte 300’e yakın firmaya ve 40  bin ziyaretçiye ev sahipliği
yapacak olan fuara yabancı katılımcı ve yatırımcı akını olacak. Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhu-
riyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz,
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’den gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk
markalarıyla buluşturacak olan fuar, önemli işbirliklerin oluşmasına da vesile oluyor.

Uluslararası Franchise sektöründe Dünyaca önemli markalar bu fuarda olacak
Bu yıl yabancı katılımcı markaların damgasını vuracağı Türkiye'nin ilk ve tek franchising fuarı
'Bayim Olur musun' franchising ve markalı bayilik fuarında Avustralya menşeli RETAIL FOOD
GROUP bünyesindeki markalar ile 11-14 Ekim tarihleri arasında Türk markaları ve yatırımcılarla
görüşmek için bir araya gelecek.
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Fuar / Yabancılar

2001 yılında kurulan Crust
Gourmet Pizza Bar kaliteden
ödün vermeden taze ve sı-
cak ürünleriyle gel-al ve  self
servis formatlarında hizmet sunmaktadır. Avustralya, İngiltere
ve Singapur gibi ülkelerde 160’dan fazla mağazayla hizmet
vermektedir.
Mağaza Sayısı : 160 (Uluslararası)  
Kuruluş : 2001
İlk Franchise : 2001
Web : www.rfg.com.au

RFG Grubun en popüler markaların-
dan biri olan Donut King yaklaşık
otuz yıldır müşterilerine kaliteli hiz-
met sunmaktadır. Piyasadaki yeni
trendler ve pazarın taleplerine göre
ürün çeşitliliğini güncelleyen firma

franchising sistemi ile 16. Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’nda Türk yatırımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. RFG bün-
yesindeki marka yatırımcılarına çeşitli imkanlar sunmaktadır;
• Kapsamlı eğitim desteği     • Pazarlama ve destek eğitimi,
• Ürün geliştirme ve ARGE desteği     
• Lojistik desteği
Mağaza Sayısı : 287 (Uluslararası)  
Kuruluş : 1981
İlk Franchise : 1983
Web : www.rfg.com.au

Avustralya’nın en ikonik fırın konsep-
lerinden biri olan Brumby's Bakery
1975 yılında kurulmuştur. Avustralya,
Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine’de
200’den fazla mağazasıyla müşterile-
rine her yıl 10.5 milyondan fazla ek-

mek ve pastane ürünleri satan firma Türkiye’de franchise sis-
temi ile yayılmayı hedeflemektedir. RFG bünyesindeki marka
yatırımcılarına çeşitli imkanlar sunmaktadır;
• Kapsamlı eğitim desteği    • Pazarlama ve destek eğitimi,
• Ürün geliştirme ve ARGE desteği
• Lojistik desteği
Mağaza Sayısı : 209 (Uluslararası) 
Kuruluş : 1975
İlk Franchise : 1982
Web : www.rfg.com.au

1989 yılında Avustralya Queensland’da
kurulan RFG Grup gıda ve içecek sek-

töründe hizmet veren bir çok markanın
sahibi olmasının yanı sıra dünya çapında
yaygın olan bazı markaların master franc-
hise isim haklarına sahiptir. Bünyesinde
10 marka ve dünya üzerinde 2.400’den
fazla şubeye sahiptir. 16. Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fua-
rı’na; Brumby’s Bakery, Gloria Jean’s Cof-
fees, Donut King ve Crust Pizza markala-
rıyla katılım gerçekleştirecektir.

YABANCI MARKALAR, Türk yatırım     

1979 yılında Amerika'nın
Chicago kentinde kurulan
Gloria Jean’s Coffees dünya
çapında binlerce mağazasıy-
la müşterilerine en kaliteli
kahve çekirdekleriyle üreti-
len kahveleri, marka bilinirliği ve kendine has konseptiyle ön
plana çıkmaktadır. 1999 yılında Türkiye’deki ilk şubesini İstan-
bul’da açan marka 16. Bayim Olur musun Fuarı’nda yatırımcı-
larıyla buluşacak.
RFG bünyesindeki marka yatırımcılarına çeşitli imkanlar sun-
maktadır;
• Kapsamlı eğitim desteği
• Pazarlama ve destek eğitimi,
• Ürün geliştirme ve ARGE desteği
• Lojistik desteği
Mağaza Sayısı : 867 (Uluslararası) 
Kuruluş : 1979
İlk Franchise : 1996 
Web : www.rfg.com.au



“El yapımı odun fırınında gerçek
İtalyan Pizzası…” sloganıyla müş-
terilerine bambaşka bir Pizzeria

deneyimi sunmak amacıyla 2007 yılında İtalyan Şef Alessandro
D'Ubaldo tarafından kurulan 800PIZZA franchise sistemi ile
büyümeye devam ediyor. Türkiye pazarında da yer almak iste-
yen 800PIZZA; franchise, master franchise ve bayilik görüşme-
leri için 16. Bayim Olur musun  Fuarı’ndaki yerini alarak potan-
siyel yatırımcı adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir.
Marka yatırımcılarına çeşitli imkanlar sunmaktadır;
• Kapsamlı eğitim desteği
• Pazarlama ve destek eğitimi,
• Ürün geliştirme ve ARGE desteği
• Lojistik desteği
Mağaza Sayısı : 15+
Kuruluş : 2007
İlk Franchise : 2012
Ülke : BAE
Web : www.800pizza.com Müşterilerine yüzden fazla hizmet seçene-

neği sunan uluslararası spa markası Herbal
Spa Kuveyt, S. Arabistan, Bosna&Hersek gi-
bi ülkelerde hizmet vermektedir. Spa hiz-
metinin yanı sıra marka kendi adıyla üret-
miş olduğu egzotik, doğal, lüks ve kaliteli

kozmetik-bakım ürünlerini’de sunmaktadır. Avrupa, Amerika
ve Türkiye’de büyüme hedefleri olan marka franchise, master
franchise ve bayilik görüşmeleri için fuarda yerini alarak po-
tansiyel yatırımcı adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir.
Mağaza Sayısı : 10+
Ülke : Bosna&Hersek
Web : herbalspa.co/en/

2006 yılında Tayvan’da kurulan Pre-
sotea markası dünya çapında hızla
yayılan, gençler arasında popüler
olan “Bubble Tea” konseptiyle bildi-
ğimiz çay’dan farklı olarak çayı ken-

dine özgü işlemlerden geçirerek müşterilerine taze ve soğuk
bir içecek olarak sunmaktadır. Tayvan’da bilinen bir marka ol-
duktan sonra yurt dışına açılan firma; ABD, Kanada, Çin, Hong
Kong, Vietnam, Endonezya ve Avustralya gibi ülkelerde
400’den fazla mağazasıyla hizmet vermektedir. Türkiye paza-
rında da yer almak isteyen Preseotea; franchise, master franc-
hise ve bayilik görüşmeleri için 16. Bayim Olur musun? Fua-
rı’ndaki yerini alarak potansiyel yatırımcı adaylarıyla görüşme-
ler gerçekleştirecektir.
Mağaza Sayısı : 400+
Kuruluş : 2006
İlk Franchise : 2008
Ülke : Tayvan
Web : www.presoteabc.ca

1993’de İrlanda’da kurulan marka
Frozen Yogurt ve Gelato Dondurma
ürünleriyle müşterilerine sağlıklı ve
hafif ürünler vadediyor. Dünya gene-
linde 20’den fazla ülkede 200’den
fazla mağazasıyla hizmet veren marka franchise, master franc-
hise ve bayilik görüşmeleri için fuuarda yerini alarak potansiyel
yatırımcı adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir.
Mağaza Sayısı : 200+
Kuruluş : 1993
İlk Franchise : 1998
Ülke : İrlanda
Web : www.yogorino.com
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!
2013’de Polonya’da kurulan
Coders Lab yazılım üzerine
eğitim veren bir markadır.
Polonya ve dünya çapında
nitelikli yazılımcı açığını gören firma anaokulu seviyesinden
itibaren öğrencilerini yazılım alanında eğiterek günümüzün
programcı ve yazılımcı adaylarını yetiştirmektedir. Türkiye’nin
yazılım potansiyelini ortaya çıkarmak ve Coders Lab deneyimi
ile genç beyinleri bu alanda yetiştirmek isteyen firma özellikle
eğitim sektöründen ve yazılıma ilgisi olan franchise, master
franchise ve bayilik görüşmeleri için fuarda yerini alarak po-
tansiyel yatırımcı adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir.
Mağaza Sayısı : 20+
Kuruluş : 2013
İlk Franchise : 2015
Ülke : Polonya
Web : www.coderslab.pl 

  cısına bayilik vermek için geliyor

1998 yılında kurulan
ve franchising alanın-
da Yunanistanın en
önemli sektör dergile-
rinden biri olan Franchise Success Yunanistan pazarına açılmak
isteyen Türk markalarına medya tanıtım ve websitesi gibi mec-
ralarda hizmet vermek için 16. Bayim Olur musun Fuarı’ndaki
yerini almıştır.
Kuruluş : 1998
Ülke : Yunanistan
Web : www.franchise-success.gr/el/

Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) Toplantısı da Ekim 2018 tari-
hinde UFRAD ve Medyafors ev sahipliğinde, İstanbul’da, fuar ile eş
zamanlı olarak gerçekleştirilecek. EFF toplantılarının düzenleneceği fu-
ar, Avrupa Birliği’ne üye ve aday birçok önemli ülkenin franchise der-
nekleri, üye markaları ve yetkililerini İstanbul’da bir araya getirecek.



Nefis kenarın mucidi Little Caesars Pizza, Türki-
ye’de yeni şube yatırımlarını artırarak ülke ge-

nelinde daha çok pizza severle buluşmayı hedefliyor.
5 kıtada 6000 şubesinde edindiği uluslararası dene-
yimi 1996’dan beri Çelebi Holding yönetiminde Türk
tüketicisiyle paylaşan Little Caesars Pizza, yeni yatı-
rımcıları teşvik etmek adına 40 bin dolardan 50 bin
TL’ye indirdiği isim hakkı ücretiyle, yatırımcı adayla-
rına avantajlı bir işbirliği sunuyor.
Little Caesars Pizza ailesine katılmak isteyen girişim-
ciler başvuru yaptıkları ilk andan itibaren lokasyon
seçimi, eğitim, kiralama, dekorasyon, lojistik, insan

kaynakları, satış-pazarlama, operasyon, bilgi-
işlem, stok yönetimi, karlılık vb. konularda “tec-
rübeli” ve “bilgili” bir profesyonel kadronun
desteğini almaya başlıyor. Franchising ile ilgili
yatırımcılarının her aşamada yanında olan Litt-
le Caesars Pizza, sadece eğitimlerle sınırlı kal-
mayarak yatırımcılarına her konuda destek ve-
riyor. 4-6 haftalık eğitimlerin ardından franchi-
se adayları gerekli tüm teorik ve uygulamalı
eğitimi almış oluyor. Little Caesars Pizza, franc-
hise yatırımının karşılığını en fazla 36 ayda ya-
tırımcısına kazandırıyor.
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Haberler

Türkiye’nin 12 ilinde 90 şubesi ile yatırımcılara sunduğu avantajı bol franchise
sistemiyle daha fazla ilde, daha fazla pizza severle buluşmayı planlıyor.

Girişimcilere avantajı bol davet!

Livello Marka Direktörü Metin Kocatürk “Livello
Touch Point Mağazaları 250.000 nüfusa bir To-

uch Point olarak planlanmış düşük yatırım maliyeti
ve karşılanabilir işletme giderleriyle yaygınlaşma
ve ulaşılabilir olma özelliği ile öne çıkmaktadır.
Mimari destek ekibimiz, alışveriş süresince
uzman desteği sunarak ihtiyacınız olan
mobilyaların keyifle kullanacağınız bir
mekana dönüşmesine yardımcı olur. Mi-
mari destek ürünlerin sunumunu yapar-
ken ekran üzerinde müşteri ihtiyaçları ve hayallerindeki ev için,
bizim üretimimiz dışında Livello garantisi ile tedarik edilen ürün-
lerden de gösterilebilir.
Sistem üzerinden görülen kayıtlar yoluyla süreç kapalı devre bir
sistem üzerinde ilerler. Onaylanan siparişe lojistik termin vererek
kusursuz biçimde teslim eder ve memnuniyet anketi ilgili Touch
Point mağazası ile paylaşılır” dedi.

Yeni franchise 
ortağımız olun!

Franchise sistemine 
yeni bir anlayış getiriyor

Türk ticaretinin en büyük dinamiği esnafların yanında olan Mahal-
lem, ulusal ve uluslararası olarak dizayn ettiği Franchise sistemiyle

her bütçeye uygun prestijli bir iş imkanı sunuyor. 
İlçe Plus, İlçe ve Mahalle franchise modelleri ile küçük büyük bütün
yatırım taleplerine cevap veren Mahallem, kısa zamanda büyüyen ağı

ile tüm zamanların en hızlı büyüyen franchise mo-
delini oluşturdu. Operasyonuna ilk olarak İs-

tanbul’da başlayan Mahallem, çalışmalarına
İzmir ve Ankara bölgelerini de ekleyerek
genişlemeye devam ediyor. Mahallem
uygulaması, Tüketici ile esnafı mesajlaşa-
rak bir araya getiren ve her iki tarafa da

avantajlar sağlayan sipariş, randevu ve bil-
gi alma platformudur. KOSGEB desteğini de

yanına alan Mahallem, yatırımcıları için özel
olarak oluşturduğu Kosgeb destek masası ile ya-

tırımcılarına projenin başlangıç aşamasında kazandırmaya başlıyor.

Nalia Karadeniz
Mutfağı; Türki-

ye’de yöresel Karadeniz Mut-
fağı denince ilk akla gelen markadır.

İlk şubesi 2006 yılında Güneşli’de; ikinci
şubesi 2009 yılında Bostancı’da hizmete
giren Nalia’nın ilk franchise şubesi ise
2017 yılında Kurtköy’de açıldı. İstanbul’da
3 şube ile hizmet veren Nalia; gerçek Karadeniz yemekleri sunan
en iddialı restoran olma özelliği ile öne çıkıyor. Nalia; kurum kül-
türünün gelişmesi ve yöresel mutfağın reçeteleştirilerek, kayıt al-
tına alınması önceliğiyle hareket ederek büyümüştür. Yöresel

mutfağa kazandırdığı farklı bakış açısı ile
sektörün dinamiklerini değiştirmeyi başar-
mış; kurulduğu günden bu yana varlığıyla
sektöre yeni bir soluk ve vizyon getirmiştir.
Nalia Karadeniz Mutfağı; Karadeniz’e özgü
unutulmaya yüz tutmuş tatları, yeni lezzet-
lerle harmanlar. Mutfağındaki özgün ve
sağlıklı lezzetleri her zaman müşteri mem-

nuniyeti odaklı bir bakış açısıyla sunar.
Nalia Karadeniz Mutfağı; kendi işini kurmak isteyenlerle büyüme-
yi hedefliyor. Türk kültürüne ait, özel ve özgün bir mutfağa sahip
olan Nalia, yeni “İş Ortakları” ile birlikte yaymayı amaç ediniyor.

Karadeniz’in özel lezzetleri iş ortaklarıyla büyüyor
“Eski Tatlara Yeni Lezzetler” sloganıyla yola çıkan Nalia; yenilikçi, genç

ve köklerine bağlı bir bakış açısıyla büyümeye devam ediyor.





sığdırdı. 2010 Eylül'ünde sadece 3 şubesi olan Bursa Kebap Evi, 30
kat büyüyerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zinciri olmayı
başardı. Bursa Kebap Evi, bugün marka çatısının altında bin 500 ki-
şiye istihdam sağlamaktadır.

Yurtdışında nerelerdesiniz? 
Yurtdışına dair planlarınız nelerdir?
Bursa Kebap Evi ‘nin Avrupa’ da Almanya’nın Saarbrücken ve Duis-
burg şehirlerinde iki şubesi bulunmaktadır..  
Ortadoğu’dan büyük ilgi gören Bursa Kebap Evi’ni yakın dönemde
Abu Dhabi Deerfields Mall da lezzet severler ile buluşturacağız. 

Girişimcilere önerileriniz nelerdir? 
Nasıl başarıya ulaşabilirler?
Franchise adayların işinin başında durmasını ve yatırım maliyetinin
%50’sinin öz sermayesi olması gerektirmektedir. 
AVM konsept restoranlarında 100 m² ve üzeri cadde konsept resto-
ranların da ise 150 m² ve üzeri mekanlar tercih edilmelidir. Cadde
konseptinde araç trafiğine kapalı ve yaya trafiğinin yoğun olduğu
bölgeler ile açık oturum alanı yaratılabilecek mekanlar tercih edil-
melidir. 

Bursa Kebap Evi olarak kısa ve uzun vadedeki 
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
2019 yılının sonuna kadar 100 şube olma hedefimizi tamamlamak
istiyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı:

Türkiye'nin en hızlı büyüyen iskender
restoranı, 8 yılda 30 kat büyüdü

Bize Bursa Kebap Evi ‘nin hikayesinden
bahseder misiniz? Markanın başarısını hangi
faktörlere bağlıyorsunuz?

Bursa Kebap Evi 2003 yılında kuruldu. 2008’de Bursa Kebap Evi aile-
sine ilk franchise şubesi olan Florya Fly INN AVM ile katılarak 2009’da
Bakırköy Carousel AVM’de 2. şubesini hizmete açtı.
Cem ve Caner Helvacı kardeşler olarak, 2010 Eylül ayında yapılan gö-
rüşmeler sonucunda Bursa Kebap Evi’nin tüm isim ve haklarını satın
alarak 8 yıl gibi kısa bir sürede şube sayısımızı 37 ilde 93’e çıkardık.

2016’da Dünyanın en prestijli lezzet ödüllerinden
olan “ITQI Üstün Lezzet Ödülünü”ve 2017 yılında ise
UFRAD geleneksel lezzet ödülünü aldınız. Bu
ödüllerin perde arkasını bizimle paylaşır mısınız?
2016 yılının Haziran ayında merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası
Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki
yiyecek ve içeceklere verilen “Üstün Lezzet Ödülü’ne (Superior Taste
Award) layık görülen Bursa Kebabına tam not verdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100
ünlü şef’in kör tadım testi yaparak, A’dan
Z’ye sunum ve lezzetler dahil tam not
verdiği Bursa İskender Kebabı ile ülke-
mizde ve Avrupa da misafirlerimize tek
merkezli üretim ile hizmet vermekte-

yiz.
2017 yılında Bursa Kebap Evi’ne Bursa

ile özdeşleşmiş lezzetlerine bir ödülde
UFRAD Franchise derneğinden gele-

neksel lezzet ödülü verildi.

Rakamsal olarak Bursa
Kebap Evi’ni
değerlendirir misiniz?
Toplam istihdam,
franchise sayınız,
kapasite vb. olarak
ulaştığınız konum

hakkında bilgi verir
misiniz?
Almanya dahil 76’sı franchise,
17’si merkez şubesi olan Bursa
Kebap Evi, 8 yıla büyük bir başarı
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Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100 ünlü şef’in kör tadım testi
yaparak, A’dan Z’ye sunum ve lezzetler dahil tam not verdiği Bursa

İskender Kebabı ile ülkemizde ve Avrupa da misafirlerimize tek
merkezli üretim ile hizmet vermekteyiz.
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Franchise verirken
nelere dikket etmeli

Bricks4Kidz kendi geliştirdiği içerikleri ve
özel olarak oluşturduğu LEGO ürün setleri-

ni kullanarak 3-13 yaş arası tüm çocuklara
S.T.E.M. esaslı eğitim programları sunuyor. Ro-
botik-kodlama alanında geniş bir içeriğe sahip
olan Bricks4Kidz alternatif zorluk dereceleri ile
her yaş ve seviyedeki çocuklar için matematik,
fen, hayat bilgisi gibi temel branşları kapsayan
kaliteli ve sürdürülebilir bir program olarak ön
plana çıkmaktadır. 
Anaokulları, ilk ve orta okulların iş ortağı olarak okullarda uygu-
lamalı ders programları sunan Bricks4Kidz kendi merkezlerinde

organize ettiği tatil dönemi kamp
programları, düzenli atölye ve oyun
grupları, doğum günü partileri gibi çe-
şitli etkinlikler ile çocuklarının gelişimi-
ne özen gösteren velilerin de düzenli
olarak ziyaret ettiği bir adres. İstanbul
merkezli yapılanması ve hizmet port-
föyünün yerelleştirilmesi ile ilgili çalış-
malarını tamamlayan kurum, yatırım-
cılara çocuk gelişimi alanında birçok

ödül kazanmış küresel bir markayı temsil etme ve kazançlı bir ya-
tırım olanağı sunuyor.

Dünyada 50’ye yakın ülkede 700’ü aşkın bayilik bölgesinde faaliyet 
gösteren Bricks4Kidz, 2016 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başladı. 

2018 yılında Türkiye’de bayi ağını oluşturuyor

Manisa’dan doğan ve üze-
rinde güneş batmayan bir

marka olan 1453 Osmanlı, girişimci-
lerin yoğun talebi ile büyüyor. Karlılık açı-

sından sağladığı büyük avantaj ile her geçen
gün talebin arttığı bir markaya dönüştü. 2 yılda 44
şubeye ulaşan 1453 Osmanlı, genç girişimcileri des-
teklemek adına, 30 yaş altı girişimcilere yatırım be-
deli üzerinden %30 indirim yapma kararı aldı. 
1453 Osmanlı Yön. Krl. Bşk. Serdar Deniz; ülkemizde
başarısız olma korkusuyla içindeki tutkuyu bastıran

gençlerimizin, bu tutkusunun ne kadar değerli ol-
duğunu biliyoruz. 
1453 Osmanlı’nın bugüne kadar sağladığı güveni,
lezzeti ve kaliteyi genç girişimcilerimizin dinamizmi
ile birlikte çok daha öteye taşıyabileceğimize inanı-
yorum. Bu yıl içerisinde 1453 Osmanlı ailesinin bir
parçası olacak bu zincirin parlaklığını bizlerle birlik-
te devam ettirecek gençlerimize yatırım bedelinde
%30 indirim sağlayarak hem gençlerimize bir fırsat
yaratıyor hem de markamıza yeni bir soluk kazan-
dırmak istiyoruz“ dedi.

30 yaş altı girişimcilere yüzde 30 indirim sunuyor

Başarılı bir franchise sisteminin sahip olması gereken özelliklere
değinen Marmaris Büfe 1964 Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa

Sargın;  "Öncelikle alt yapısı bitmiş olmalı. Alt yapısı tamamlandıktan
sonra en az 10 ile 15 yıldan sonra franchise vermeye başlanmalıdır.
Kendisine ait servis ağlarının mevcut olması ve kendi içinde denet-
leme ekibinin olması gerekmektedir. Her zaman kaliteye ve hijyene
önem verilmelidir. En az 15 ile 20'ye yakın şube sayısı olması gerekir.
Marka tescil belgeli Türk Pa-
tent Enstitüsünde 10 yılı aş-
malıdır. “dedi.
Franchise verilirken; mağa-
zaların araç veya trafiğin yo-
ğun olduğu ,iş potansiyeli
yüksek olan yerlerde olma-
sına dikkat ettiklerini söyle-
yen Mustafa Sargın; “marka-
nın başarıyı yakalamasının nedenlerini şu şekilde anlatıyor 'İşletme-
cinin işini takip etmesi ,imal ettiği ürünlerinin takibini sağlaması ve
ruhsatlı imalathane kurması gerekiyor. Franchise şubelerinin fiyat
uygulamaları ve her şubede damak lezzetinin aynı olması gerekir.
Marmaris Büfe 1964 olarak ayda bir kez kendi bünyemizde kurmuş
olduğumuz denetim ekibiyle denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.

Turgut Aydın Holding’in markası PizzaLazza,
Türkiye’nin 1 numaralı %100 yerli pizza zin-

ciri olmak adına emin adımlarla büyüyor.
2014 yılında temelleri atılan marka Sakar-
ya’da kurulan Ar-Ge mutfağı ile bir yıllık
Ar-Ge sürecinden sonra 2015 yılında
yaygınlaştı. 33 şubesi ile pizza sever-
ler ile buluşan markanın, 9 adet
franchisee bulunuyor.. 
Pizza Lazza Gen. Md. Hasan Akyüz;
“Franchisee’larımız ile uzun vadeli birliktelik düşünüyoruz. Konsept
100 m2-120 m2 aralığında restoranlardan oluşuyor. Pizza Lazza’nın
menüsünde başka hızlı servis pizzacılarda daha önce görmediğiniz
lezzetler de var. Örneğin, İtalya’nın kapalı pizzası ‘Calzone’ ile Türk Ka-
radeniz pide kültürünü birleştiren reçetesiyle sıcacık kapalı pizza olan
Lazza’yı denemek gerek! Pizza Lazza yenilikçi, üstelik dana eti içeren
ürünleriyle helal sertifikaya sahip bir marka, yakın zamanda tüm Tür-
kiye’de olacağız” dedi. 
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Turgut Aydın Holding markası
Pizza Lazza, %100 yerli olarak, global markalar ile rekabet ediyor.
2019 yılına kadar franchise bedeli almayacak olan marka 2023 yılında
400 şube hedefliyor.

Franchise ile 
büyüyor





Franchise şartlarınız nelerdir?
Drytürk franchisee olmak için tek şart istekli ol-
maktır. Makul bir sermaye birikimi olan girişimci-
nin sektör hakkında herhangi bir tecrübe yada bil-
giye sahip olmasına gerek yoktur. Eşsiz destek
modelimiz ile mağazalarını 40 yıldır bu işi yapıyor-
muş edasıyla açıyoruz ve bu işlerini hemen açıl-
dıkları günden itibaren bu şekilde profesyonelce
sürdürebilmektedirler.

Franchise vermek için 
lokasyon kriterleriniz nelerdir?
Drytürk olarak kuru temizlemeyi bir temel ihti-
yaç olarak görüyoruz. Zira, mağazalarımızda

hem kişisel hem de ev giysilerinin temizliğini yapıyoruz. Dolayısı
ile insanların yaşadığı her yeri potansiyel olarak görüyoruz. Bu-
nunla birlikte, yatırımın geri dönüş süresini gözeterek hızlı dönüş
alabileceğimiz lokasyonlara öncelik veriyoruz.

5 yıl içerisinde sektörünüz 
hakkında öngörüleriniz nelerdir?
Türkiye’de kuru temizleme sektörünün yeterince kullanılmadığını
düşünmekteyiz. Bu bakımdan, sektörün gelişmeye ve büyümeye
açık olduğunu düşünüyoruz. Kuru temizleme sektörünün, orta ve
uzun vadede her ailenin bütçesinden pay ayırdığı bir sektöre dönü-
şeceğini değerlendiriyoruz. Dolayısı ile kuru temizleme sektörü her
zaman için yatırım yapılabilir alandır.  Yatırımın geri dönüşü oldukça
kısadır ve riski en düşük olan sektörler arasında yer almaktadır. Unut-
mayınız ki; ''kirli giysiler kriz dinlemez''. Her gün milyonlarca insan,
giysilerini kuru temizlemecilere taşımaktadır. Her gün tonlarca giysi

''yalnızca kuru temizle-
me ile temizlenir'' etiketi

ile üretilmektedir.

Drytürk Yönetim Kurulu Başkanı Ferşat Ruşen:
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Kuru temizleme 
bizim işimiz!

Drytürk markasından 
bahseder misiniz?
Drytürk markası, Türkiye’nin tek yerli kuru

temizleme makineleri imalatçısı olan Ruşen Makine
tarafından kurulmuştur. 1984 yılından beri çama-
şırhane ve kuru temizleme makineleri alanında faa-
liyet gösteren Ruşen Makine, 30 yılı aşkın bilgi biri-
kimini ve makine üretim gücünü birleştirerek 2013
yılında Türkiye’nin kuru temizlemecisi olması hede-
fi ile Drytürk kuru temizleme mağazalar zincirini
oluşturmaya başlamıştır. Halen Türkiye geneline ya-
yılmış 40’ı aşkın şube ile hizmet vermektedir.

Rakiplerinizden ayıran unsurlar neler?
Drytürk’ün en önemli özelliği, Türkiye’nin kuru temizlemecisi olarak
tek yerli kuru temizleme makinelerini kullanmasıdır. Bu özelliğinden
dolayı Drytürk mağazalarının yatırımı, yabancı para ile değil TL ile
yapılır. Yatırımcı, daha yatırım aşamasında kazanmaya başlar. Drytürk
mağazalarında kullanılan yerli makinelerimizin ömür boyu garantili
olması ciddi bir destektir. Diğer taraftan, eğitim modeli benzersizdir
ve çok iddialıdır. Meslekten gelmeyen girişimcileri, gerçek bir kuru
temizleme profesyoneline dönüştürüyoruz ve sürekli desteğimiz ile
girişimcilerimizin hep yanında oluyoruz. 

Drytürk girişimcilerinin sahip olacağı özellikler nelerdir?
Drytürk girişimcilerinden tek beklentimiz bu işi yapmaya istekli ol-
malarıdır. Bunun dışındaki bütün işlemleri benzersiz destek mode-
limiz ile biz sağlıyoruz.

Kullandığınız teknoloji her şubede aynı mıdır?
Drytürk, bütün mağazalarında aynı teknolojiyi kullanır ve aynı hiz-
metleri verir. Müşterilerimiz her şubemizden aynı hizmetleri aynı ka-
lite standartlarımız ile alır.

Eylül 2018 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi
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Kendi işinin sahibi 
olmak isteyenlere

Premar Gayrimen-
kul, Türkiye’de

40'ı aşkın ilde 100 ba-
yisi ile hizmet veren,
Yunanistan'dan Uk-
rayna’ya, Danimarka'dan Çin’e, Bulgaris-
tan'dan Portekiz'e, Macaristan'dan KKTC'ye
kadar 9 ayrı ülkede bayileri bulunan marka;
yurtiçinde en fazla şehirde bayisi bulunan
tek emlak zinciri olma özelliğini de taşıyor.  

Premar Gayrimenkul'ün kazan-kazan siste-
miyle hareket ettiğini belirten Premar Gay-
rimenkul Marka Danışmanı Hakan Erilkun;
“Türkiye'de bayilik sistemi maalesef giri-
şimciyi destekler gibi görünen ama gerçek-
te nakit döngüsüne dayalı bir düzen olarak
görülmektedir. Biz Premar Gayrimenkul
olarak bu çizginin tamamen dışında, birlik-
te büyümeye ve kazandıkça ödeme siste-
mine dayalı bir yapılanmayı tercih ediyo-
ruz. Uluslararası alanda test edilip onaylan-
mış bir altyapıyı  tüm bayilerimize uzman
kadrolarla hazır olarak sağlamakla birlikte,
eğitimden hukuka, insan kaynaklarından
pazarlamaya kadar tüm ihtiyaçları birebir
gidermekteyiz” dedi.

Ripa bünyesinde,
Ankara’da 2012

yılında kurulan Esperro Kahve, kahvede
dünya standardını sağlama fikriyle sektöre
attığı adım ile bugün kahve severlere en iyi
kahveyi sunuyor olmanın gururuyla bir tut-
ku serüvenine dönüştürmüştür. Dünya kah-
ve trendlerini yakından takip
eden, birçok işletmenin öncelikli
tercihi olan Esperro Kahve; en iyi
kahveyi üretme çalışmalarının ya-
nında, kahveyi en iyi şekilde sun-
mak için de gerekli
demleme ünite-
leri, aksesuar ve
ekipmanlarını
da, a’dan z’ye hizmet
tasarımı anlayışıyla müş-

terilerine sağlamaktadır. Türkiye’de 81 ilde,
17 bölge bayisi ile hizmet veren Esperro
kahve, sunduğu tadına doyulmaz lezzetleri
9.000’in üzerinde seçkin müşteriler ile bu-
luşturuyor. 6 yılı aşan üretimi boyunca sa-
hip olduğu bilgi ve tecrübeyi, müşterileri ile
paylaşmanın heyecanını duyan Esperro
Kahve, kurulduğu günden itibaren espres-

so bazlı kahveler, aromalı kah-
veler, yöresel kahveler dünya
çekirdekleri, bitki & meyve
çayları, frappe ve eşsiz tatlı

çeşitleri üretmenin
yanında; gelişmiş
teknik ekipman ve
bu teknik ekipman-

larla kahve meraklılarına
eğitim olanağı sunuyor.

David People Coffee & Food, geniş
menüsüyle yakında Çanakkale, Bursa

Parkora, Kahramanmaraş ve İstanbul Ar-
navutköy şubeleriyle hoş vakit geçirmek
isteyenlere keyifli bir atmosfer sunmaya
devam edecek. 2011 yılında ilk şubesini
Ankara Tunalı Hilmi’de açan David People
Coffee & Food, Coffee konseptinin yanı sı-

ra Coffee & Food ve Bigboss olmak üzere
3 farklı konseptle hizmet veriyor. 
Şubelerinde 3. Nesil Kahve çeşitlerine yer
veren David People Coffee & Food, her yu-
dumunda kahvenin tadını almaktan vaz-
geçemeyenler için Chemex, Syphon, Cold
Brew gibi özel demleme yöntemleriyle
lezzeti ve kaliteyi bir araya getiriyor.

“Kendini Şımart” mottosuna sahip David People Coffee & Food, 
yeni şubeleri ile büyümeye devam ediyor. 

Büyümeye devam ediyor

2015 yılında üretimine başlanan Harput
Dibek Kahvesi, Türkiye’nin birçok nok-

tasında satılıyor. Harput Dibek Kahvesi 26
ilde ve yaklaşık 60 farklı konumda bulunan
bayi ve satış noktaları ile düşük yatırımla

başarılı işlere imza attı. Başarının altında
profesyonel bir ekibin imzası bulunan mar-
ka, ulusal ve uluslararası birçok fuara katıla-
rak oluşturulan bu marka kültürü ile sektör-
de emin adımlarla ilerlemeye devam edi-
yor. Yurtdışı çalışmalarına da ağırlık veren
marka, Irak’ın Erbil kentinde yurt dışı için pi-
lot uygulamasını devreye soktu. 2019 yılı-
nın ilk yarısında ise Almanya, Hollanda,
Fransa, S. Arabistan ve Katar gibi ülkelerin
gıda sektörüne giriş yapmayı hedefliyor. 
“Harput Dibek Kahvesi lezzetine o kadar
çok güvenir ki gelir modeli doğrudan satış
değil, ikram üzerine kurulmuştur” anlayışı
ile çalışır. Harput Dibek Kahvesi, günümüz
koşullarını çok iyi değerlendiren interaktif
bir marka değeri yaratmıştır.

Sektöründe fark yaratıyor…

Tarihten gelen kahve lezzeti 
az yatırımla çok kazandırıyor!





2015 yılında ilk restora-
nını açan Saloon Bur-

ger, 2018 itibariyle 11 şube
ile hizmet veriyor. Türki-

ye’nin en saygın Holdingle-
rinden, Turgut Aydın Holding’in

markası %100 yerli burger Saloon Burger franchise
vererek büyüyecek. 
Beş yıl içinde 150 şubeye ulaşmayı hedefleyen mar-
ka 2019 yılına kadar yatırımcılarından herhangi bir

franchise giriş ücreti almayacak. 
Saloon Burger Genel Müdürü Murat Çimen; “Gur-
me ve şık burgerciler ile, daha uygun fiyatlı fast  fo-
od burgerciler’den ibaret olan burger pazarına gi-
ren, keyifli, eğlenceli restoranlarda iyi burgeri erişi-
lebilir fiyatlar ile sunan Saloon Burger bu anlamda
önemli bir boşluğu dolduruyor. 
Türk damak tadına uygun, özgün ve pratik lezzetler
ile yakın zamanda tüm Türkiye’de keyifli restoran-
larımızda olacağız “dedi.

Haberler
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Immobilien Gayrimenkul A.Ş.’ye bağlı olarak kurulan Remacro
United Brokers; gayrimenkul sektöründe alışılmış uygulamaların

dışında farklı bir model ile sektöre yeni bir anlayış getiriyor. Re-
macro United Brokers Yönetim Kurulu Başkanı Mert Demircan, sek-
töre kazandırdıkları bu yeni iş modeli ile yüksek kazanç ve büyüme
sunarak; hem kendi bölge müdürlüklerini oluşturduklarını hem de
tüm Türkiye genelinde franchise ofisler vererek hızlı ve kalıcı bir
büyüme hedeflediklerini belirtti. 
Remacro United Brokers, kendi bünyesinde çalışan gay-
rimenkul danışmanlarının ve franchise sahiplerinin işle-
rini büyütmeleri için “İmmonet Portföy Paylaşım Siste-
mi”ni kullanmakta ve danışmanlarına 32 binden fazla
portföye ulaşım imkanı sağlamaktadır. Aynı zaman-
da hukuki danışmanlık, gayrimenkul uzmanlık eği-
timleri, kurumsal iş modeli ve tüm dünyada geçerli
emlak pazarlama sistemi gibi destekler de sunul-
maktadır. Mert Demircan, hali hazırda gayrimen-
kul sektöründe olan ve bu sektöre yeni giriş yap-
mayı düşünen tüm girişimcileri Remacro United
Brokers markasının sunduğu yüksek kazançlı ve
büyüme odaklı sisteme davet ediyor.

%100 yerli burger ve konsepti ile fark yaratıyor

Sektöründe en hızlı 
büyüyen marka olacak!

Dünyanın farklı böl-
gelerinden özenle

seçilmiş kahve çekirdek-
lerinden, özel demleme
yöntemleriyle hazırlanan yoğun aromalı
kahvelerin, lezzetiyle ve sunumuyla öne
çıktığı 3. nesil kahvecilik, kahve tutkun-
ları arasında yaygınlaşmaya, kendine
yeni tiryakiler bulmaya devam ediyor.

2015 yılında "Kahvenin Rotası" sloganıyla yola çıkan Coffee Gutta,
kahve tutkunlarına, en kaliteli kahveyi en lezzetli haliyle içmeyi vaad
ettiği şubelerine yenilerini ekleyerek, 3. nesil kahveciliğin lider mar-
kası olma hedefine hızlı adımlarla ilerliyor.  
2018’in son çeyreğinde yapacağı uluslararası ortaklıklar ile yeni ya-
pacağı yatırımlara hazırlanan Coffee Gutta Gen. Md. Kamber Çal;
“Coffee Gutta olarak mağaza sayımızı planlı bir şekilde arttıracağız.
5 yıl içerisinde, kahve sektöründe yüzde 100’lük büyüme içerisinde
önemli paya sahip, en yaygın kahve markalarından biri olmayı he-
defliyoruz. Gerek kendi açacağımız gerek franchise şubelerimizle
Türkiye’nin pek çok bölgesinde kahve tiryakilerini gerçek kahve lez-
zetiyle tanıştırmayı planlıyoruz. 2019 yılında da Anadolu yakasında
yeni şubeler açmayı ve franchise vermeyi hedefliyoruz” dedi.

3. nesil kahvecilik tüketiciye ve
yatırımcıya keyif veriyor

Pizza & Cafe
konsepti-

ni Türkiye de
başarıyla uygulayan

Crakers Pizza, restoran konsepti ile
misafirlerine sıcak ve nezih bir ortam
sunmaktadır. İtalyan lezzetlerini Türk damak tadıyla
buluşturmak amacıyla hareket eden Crakers Pizza, tüm
Türkiye’ye yayılmayı amaçlayan dinamik şube yapısıyla
sektörünün en iyi markası olma hedefini adım adım gerçekleştir-
mektedir. Türkiye genelindeki lezzet duraklarına her geçen gün
bir yenisini daha ekleyen Crakers Pizza 2018-2019 yılında 20 şube

açmayı ve bu yolda bünyesine
katılacak yeni girişimciler ile
birlikte büyümeyi hedefliyor. 
Crakers; sağlıklı Akdeniz

mutfağının en beğenilen üç
lezzeti olan pizza, makarna ve

salatayı misafirlerinin beğenisine sunmaktadır.
İncecik pizza hamuru, kaliteli günlük taze malze-

meler, hızlı ve profesyonel hizmet, uygun fiyatlar, do-
yurucu ve geniş menü seçenekleri ve sıcacık konsept mağazalar
Crakers Pizza’yı diğer firmalardan farklı kılan nedenlerden sa-
dece birkaçı…

Sağlıklı Akdeniz mutfağının en beğenilen 3 lezzeti olan
pizza, makarna ve salatayı misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Crakers pizza “incelik hamurunda var”…





Tostmatik, Ar-Ge’si ve üretimi tamamen Türkiye’de
ve Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmiş

bir otomattır. Hem içecek hem de tost verebilen
Tostmatik, aynı anda birçok sipariş alabilmesi,
menüleri, kampanyaları, dokunmatik sipariş pa-
neli, reklam paneli ve yapay zekası ile ülkemiz-

deki otomat sektörüne yeni bir boyut kazandır-
maktadır. El değmeden ve hijyenik koşullarda üre-
tilen lezzetli tostlar, 60-90 sn gibi kısa bir süre içeri-

sinde servis edilmektedir. Tostmatik Ceo’su Serhan Polat; ”Düşük
yatırım maliyetinin yanında iş gücü ve zaman harcamadan gelir
elde etme imkanı sayesinde yatırımcısına ek gelir imkanı sunan
Tostmatik, otomat olması ve lokasyon değiştirebilmesi avanta-
jıyla riski yok denecek kadar azdır. 
Gelişmiş teknolojisi sayesinde uzaktan erişim ve denetim imkanı
sunan Tostmatik, yatırımcısına sürekli olarak online izleme imkanı
sunar. Bu yıl franchise verme çalışmalarımız başladı. Hedefimiz
tüm Türkiye ile markamızı tanıştırmak” dedi.

Franchise ile her geçen gün hızla büyüyecek
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800’den fazla bayisiyle büyüyen 
Oses, ilklere attığı imzalar ile sektörün en büyük

markasına dönüşmüş durumda…

Sidem gıda ve içecek kuruluşu olan Cof-
feetainer, yurtiçi ve yurtdışında Nashira

Hotel zincirlerini işletmektedir. Turizm sek-
töründe otel ve inşaat yatırımları olan Cof-
feetainer Yön. Krl. Bşk. Ezgican Aydoğan’ın 3
senelik Ar-Ge çalışmasından sonra kuruldu.

Antalya’dan Dünya’ya açılacak …
İlk şubesi olan Nashira Park Antalya’daki Cof-
feetainer akademik olarak hizmet vermekte-
dir. Franchisee’lerin tüm işletme, hizmet ve
Barista eğitimleri Coffeetainer Akademi’de
verilmektedir. Coffeetainer Akademi, başta

kahve severler olmak üzere tüm profesyonel
ve amatör olarak Baristacılık ile ilgilenen her-
kese açıktır. Marka sahibi Ezgican Aydoğan
‘Türkiye kahve sektörü hızla büyüyor. Sektö-
rün büyüklüğü 2019 yılında yaklaşık 900 mil-
yon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyüme
ulusal ve uluslararası yatırımcıların dikkatini
çekiyor. Türkiye’de 2 şubesi ile hizmet veren
marka, yakın gelecekte aynı anda Ortadoğu,
Avrupa ve Uzak Doğu’da şubelerini açmayı
hedefliyor. 3. şubesi Antalya Lara ‘da açılacak
olan Coffeetainer yurt içi ve yurt dışına top-
tan kahve satışı da yapmaktadır. Marka bü-

yümesini İngiltere Merkezli The Franchise
Company ile sürdürecek.

2015’de hizmete soktuğu Coffeetainer Kahveleri ve Coffeetainer Kahve 
Evleri, franchise ile büyüyerek, zincir mağazalar oluşturmayı hedefliyor.

Girişimciler kahve kokusuna geliyor…

Türkiye’de ilk ve tek tost yapabilen Tostmatik tescilli marka adıyla
uluslararası patente sahip bir tost ve içecek otomatıdır.

Başarının sesi olmayı sürdürüyor

Başarı hikayesi bun-
dan çeyrek asır ön-

ce, seyyar bir çiğ köfte
arabasında başlayan
Oses Çiğ Köfte, bugün
ilklere attığı imzalar ile
sektörün en büyük
markasına dönüşmüş
durumda. 1993 yılında yola koyulan Os-
man Yaşar ve çiğ köfte arabası 25 yılda
çok yol katetti ve Oses markasının kilo-
metre taşlarını belirledi. 22 m2 alanda açı-
lan ilk şube, ilerleyen yıllarda çoğalarak
büyüdü ve Oses’in lezzeti Türkiye’nin dört
bir yanına ulaşmaya başladı.
Yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sa-

hip olan marka, Tür-
kiye’nin ilk çiğ köfte
fabrikasını kurarak
ilklerinden birine
imza attı. Hızla bü-
yüyen ve büyürken
de kalite standartla-
rından ödün verme-

yen Oses Çiğ Köfte, bugün yurt içi ve yurt
dışı olmak üzere 800’den fazla bayi ile
hizmet vermeyi sürdürüyor. Hijyene her
zaman önem veren ve el değmeden ha-
zırlanan ürünler markaya duyulan güveni
artırırken; Batı Avrupa ülkeleri, Körfez Ül-
keleri ve Orta Doğu’da da Oses’i franchise
konusunda tercih edilir kılıyor.

Eğitim sektörünün
kalitesine katkı 
devam ediyor

1994 yılından beri “Aydınlık bir Türkiye için”,
tüm yatırımlarını eğitime yapmanın haklı

gururunu taşıyan Bil Okulları, Türkiye’nin yedi
bölgesinde toplam 32 Kampüs ve 121 Okul ile
“Dünya İnovasyon Okulu” modelini kaliteli eği-
tim anlayışı ile yaygınlaştırıyor. Geleceğe emin
adımlarla ilerleyen ve yatırımlarının Türkiye’nin
aydınlık geleceğine
katkı sağlayacağını
görecek eğitim yatı-
rımcıları Cumhuriye-
tin 100. yılında 100
kampüs hedefine Bil
Okulları ile birlikte
dahil olacaklar.  
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Franchise fırsatları,
yatırımcıları bekliyor

Ziyafe Kayseri Mutfağı Türk ve Osmanlı
Mutfağının geleneksel lezzetlerini gü-

nümüz lezzetleri ile harmanlayarak müşte-
rilerine iyi yemek emek ister düşüncesi ile
hizmet etmeye devam ediyor.
30 şubesi ve 500 çalışanı ile yöresel mut-
fakta Türkiye’nin lideri konumunda olan
marka, Franchising sisteminin faydaları
gözönüne alındığında başarıya giden bu
yolda beraber büyümek isteyen iş ortakla-
rı arıyor.
İştah açmak isteyenlere işiniz gücünüz
yemek olsun sloganı ile seslenen Ziyafe
Kayseri Mutfağı hem Türkiye hem de

uluslararası pazarda yatırımcılarına fırsat
sunuyor.

Waffle sektörünün kurucusu

Zambo Gıda 1950 yı-
lında Eminönü’nde

sakız, çikolata ve şekerle-
me üretimine başlayan Türkiye’nin en eski
fabrikalarındandır.
Zambo, ürettiği Be-
yoğlu çikolatası ile
bir Beyoğlu gelene-
ği yaratıp yarım asrı
aşkın süredir bu ge-
leneğin yaşanması-
nı sağlıyor.
1980’lerde kendine
ait buluşu olan waff-
le sosunu dünyada

ilk üreten firma olan Zambo, yenilikçi an-
layışı sayesinde birbirinden lezzetli soslar-
la kurduğu pazarın büyüyüp gelişmesini
sağlamıştır. Ürettiği ürünlere waffle ha-

murları ve waffle süsle-
me çikolatalarını da ek-
leyen Zambo, waffle de-
nilince akla gelen ve
dünyada waffle sosunu
üreten ilk firma olma
özelliğini taşıyor. Zam-
bo Gıda 2018-2019 yılla-
rında ihracatını artırma
hedefiyle yoluna devam
edecek.

Makul yatırımla yüksek kârlılık
getiren kiosk projesi

Coffeemania’nın dinamik kimliği, Ar-Ge çalışmalarıyla bütünleşince “Coffeemania
Bean” kiosk projesi oluştu. Kiosk kafe açmak, başlangıç masrafları için büyük para-

lar ödemeksizin yönetebileceğiniz bir işletme türüdür. Ku-
rulduğu günden bu yana inovatif bir marka olma vizyo-
nuyla hareket eden Coffeemania, yeni projesi Coffeema-
nia Bean ile kiosk trendinin Türkiye’deki öncüsü olma ko-
nusunda emin adımlar atıyor. 

Neden Coffeemania Bean? 
Yatırım maliyeti çok düşük, kâr marjı ise standart kafeler
ile yarışır düzeydedir. Büyük bir işletmeye göre, daha dü-
şük kira bedeli ve daha az gider kalemi bulunuyor. Ortala-

ma büyüklükte bir kafede, en az 10-15 personel istihdam etmeniz gerekir. Minimal
konseptli Coffeemania Bean’in en büyük avantajı, az sayıda personelle çalışabilen bir
sistem olmasıdır. Ayrıca en işlek meydanlardan, geniş alanda yatırım imkânı sağlarken
demonte formuyla da taşınma opsiyonu sunar.

T ürkiye’nin en büyük
yerli restoran zinciri

HD Holding, geleneksel
Türk mutfağının lideri
olmak isteyen girişimci-

leri bekliyor. %100 usta eliyle hazırladığı
kaliteli lezzetlerini uygun fiyatla misafirle-
riyle buluşturan HD Holding, bünyesinde
yer alan HD İskender, HD Döner, Pidem ve
Pideko markalarını Türkiye’nin dört bir ya-
nında büyütecek yatırımcılara franchise fır-
satı sunuyor.
Türkiye genelinde 30’dan
fazla ilde 200 üzerindeki
restoranıyla hizmet veren
HD Holding, her yıl 25 mil-
yondan fazla misafiri
ağırlıyor. Geleneksel
Türk mutfağının vaz-
geçilmez lezzetlerini
restorancılık alanın-
daki uzmanlığı ile
birleştirerek 3 bin
üzerinde çalışanının
desteğiyle misafirleri-
ne erişilebilir fiyatlar-
la sunuyor. 
HD Holding yeni
franchise sistemiyle
büyümeye devam ede-
rek restoran sayısını 5 yıl
içerisinde 500’e çıkarmayı
hedefliyor.

30 şube ve 500 çalışanı ile yöresel 
mutfakta Türkiye’nin lideri konumundadır.

İşiniz gücünüz yemek olsun!

2010 yılında ku-
rulan eOfis; İs-

tanbul, Ankara, İz-
mir, Bursa, Mersin,
Konya ve Gazian-
tep olmak üzere 7
büyükşehrin mer-
kezi lokasyonlarında konumlanan; yaklaşık
28.000 m2 ofis alanına sahip 32 A+ plazada
3200’ü aşkın sözleşmeli firmaya Hazır Ofis, Sa-
nal Ofis, Ortak Ofis, Toplantı Odası ve Seminer
Salonu hizmetleri vermektedir.
Girişimcilere, profesyonellere ve farklı iş kolla-
rında çalışan şirketlere %80 maliyet avantajıyla,
kaliteli ofis çözümleri sağlayan eOfis, büyükşe-
hirlerde lokasyon sayısını 40’a çıkaracak.

Hedef, lokasyon 
sayısını 40’a çıkarmak
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Bernardo nasıl ve ne zaman doğdu?
Bugün Türkiye’nin AVM kanalındaki züccaciye pazarının
lideri olan Bernardo’nun temeli 1984 yılında Nurettin ve

Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi’nde açılan bir züccaciye
mağazasında atıldı. 2000 yılına geldiğimizde ise alışveriş merkez-
lerinde ardı ardına açılan mağazalarımız ile Türkiye geneline ya-
yılmaya başladık. 2004 yılında “sofra tasarım uzmanı kimliğine”
yönelik sofra ve sofra üzeri
tamamlayıcıların önde ol-
duğu, geniş mutfak ürün-
leri koleksiyonunun da bu-
lunduğu “Bernardo Kon-
sept” mağazaları açmaya
başladık.2009 yılında 13 il-
de toplam mağaza sayımız
47’ye ulaştı ve hizmet ağı-
mız genişledi. Artık müşte-
rilerimize daha da yakın-
dık.2014 yılında, müşterile-
rimizin yoğun isteği nede-
niyle AVM dışı alışverişinin
yoğun olduğu bölgelerde
bulunan önemli caddeler-
de mağaza açma kararı al-
dık ve son 6 ay içerisinde AVM mağazalarımıza ek olarak toplam
8 cadde mağazası açtık. Bugün Bernardo; 30 büyük ilde, 17.000
m2’ye yayılan 106 mağazası ve 12.000 m2lik lojistik merkezi ile
sunduğu hizmet kalitesini büyütmeye devam etmektedir. Ama-
cımız markamızı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da “sofra ve
mutfak konusunda modern tarzı ve yenilikçi duruşuyla” jenerik
markalar arasına sokmaktır. 

Züccaciye dışında başka sektörlerde var mısınız?
Hayır. 

Franchise sistemi ile büyümek markanıza 
ne gibi avantajlar sağlıyor?
Öncelikli mağaza açmadığımız lokasyonlarda franchise mağazası
olarak bulunma avantajı, satış dağıtım kanalımızın genişlemesi,
rakip pazardan daha fazla pay almak, franchise mağazalar ve pa-
zarlama faaliyetleri ile marka bilinirliğinin artması, yaptığımız ya-
tırım risklerine franchise yatırımcıyı ortak etmek.

Türkiye’deki marka gelişimi hakkında
düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye’de özellikle ulusal markaların markalaşma sürecine en bü-
yük katkıyı son yirmi yılda açılan AVM’ler sağlamıştır. Bu sayede
uluslararası pek çok marka da Türkiye pazarına girmiş ve şubeleş-
miştir. Markalaşarak büyümeye ikinci en büyük katkı da franchise
iş modelidir. 

Yurtdışına franchise 
veriyor musunuz, Evet
ise nerelerdesiniz?
Evet veriyoruz. Şuan Alman-
ya, Kıbrıs (2), Tunus, Moğalis-
tan, Kosova’da varız. En bü-
yük arzumuz, tek mağaza ile
başlayan bu yolculukta, ül-
kemizin tamamına ve sınır-
larımız ötesine yayılan bir
Türk markası olarak sahip ol-
duğumuz Turqualty desteği
ile büyümeye devam et-
mektedir. En geç 5 yıl içinde,
ülkemiz sınırları dışında
komşu coğrafyalara doğru

başladığımız mağazalaşma hamlesini 15 farklı ülkeye genişlet-
mek amacındayız. 

Girişimciler neden sizi tercih etsinler?
Çünkü girişimciler Bernardo mağazası açarak; Başarısı kanıtlan-
mış ve tanınmış bir marka ile iş kurarak markanın bilgi ve tecrü-
belerinden yararlanabilirler.Yeni bir iş kuruluş aşamasında gerçek
zaman ve yatırım tahminleri yapabilir, kuruluş yerinin seçiminde
kurumsal destek alabilir, böylelikle denenmemiş bir iş için yapı-
lacak hata bedellerinin toplamından, daha düşük yatırım bedeli
ödemiş olacaktır. Tanınmış markası sayesinde hazır ve sadık müş-
terileri sayesinde hızlı karlılığa geçişi sağlayarak istenilen cirolara
kolayca ulaşım imkanı yakalayacaktır. Birçok firmadan satınalma
yapmaktan, gereksiz stok yükünden ve bunun getireceği finan-
sal risklerden kurtulacaktır. Bernardo’dan  kiralama, lokasyon se-
çimi, fizibilite, personel desteği, satış sonrası destek, personel alı-
mı, pazarlama, perakende standartları gibi birçok konuda alınan
kurumsal destekleri alacaktır.

Bugün Bernardo; 30 büyük ilde, 17.000 m2’ye yayılan 106 mağazası ve
12.000 m2lik lojistik merkezi ile sunduğu hizmet kalitesi büyüyor.

Türkiye’nin AVM kanalındaki
züccaciye pazarının lideri

Franchise Satış Müdürü Bülent Güngör:
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Damağınızı 
fetheden lezzet 

Dünyanın her bölgesinden her türlü kahveyi
ithal edebilen Opak Group bünyesindeki Asırlık

1453 Kahve yiyecek içecek sektöründe prestijli noktalara ve kahve
ve tatlı severlere dünyanın en kaliteli ürünlerini sunuyor. Mükemmel
ürünü oluşturma azmi ve kararlılığından asla taviz vermeyen Opak

Group her geçen gün büyü-
meye devam ediyor.
Opak Group, misyonunu
şirket ömrünü nesiller boyu
devam ettirebilmek ve de-
ğerlerinden taviz vermeden
yarınlara doğru güvenle yol
alan bir şirket olma üzerine
kurmuştur. 

Ülke mutfak kültürü içerisinde önemli bir yeri olan Hatay mutfa-
ğının önemli bir unsuru haline gelen Kebo, 2012’de kendi üre-

tim tesislerini kurdu. Doğal ve
katkısız ürünleri, farklı damak
tadı, kalite ve hizmet standart-
ları, farklı şube konseptleri ile gı-
da ve hizmet sektöründe emin
adımlarla ilerleyen Kebo %100
Türk markası olarak sadece ulu-
sal değil, uluslararası alanda da
yer alma iddiasını taşıyor. Gerek
ürünleri gerekse şube tasarım-
ları ile Fast Food sektörüne farklı bir boyut getiren firma, yatırımcısı-
na da başta global markalar olmak üzere diğer Franchise sistemi ile

çalışan firmalara oranla, daha az yatırımla daha fazla kar imkanları
sunmaktadır.

2015’de açtığı Ankara Kızılay şu-
besiyle şehir dışı atılımını ger-
çekleştiren Kebo, 15 şube ile hiz-
met veriyor. Başta İstanbul, An-
kara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep,
Bursa, Kayseri, Mersin, Antalya
olmak üzere, şube sayısını 20’ye
yükseltmeyi planlıyor. Şubesi ol-
madığı şehirlerde bile fanatik
Kebo’cuya sahip olduğunu belir-

ten firma; doğallığı, lezzeti, sağlıklı ve doyurucu ürünleri ve uygun
fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

1996 yılında Hatay’da 45 m2 dükkânda aile işletmesi olarak başlayan
Kebo’nun macerası, yıllar içerisinde sürekli kendini geliştirerek devam etti.

Daha az yatırımla daha fazla kâr imkanı…

7yıldır ev tekstili sektöründe faaliyet
gösteren Evinesa Group'a ait Evi-

nesa Home yatırımcılara, kazançlı yatı-
rımın yanı sıra girişimcinin kendi işini

kurmanın getirdiği riskleri azaltan yeni bir
sistem sağlıyor. Ev tekstilinden mutfak ge-
reçlerine, züccaciyeden dekorasyona kadar
2000’den fazla ürün seçeneği sunuyor.
Evinesa Home, satın almasız konsinye ürün,
satıştan ödeme, sabit marj garantisi, ku-
rumsal saha desteği, satış sonrası destek gi-
bi birçok avantajlarıyla gelen yatırımın yük-

sek hızda geri dönüş temellerini kurarak  “kazan - kazan” mantığıyla
kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere destek veriyor.

“Kazan-kazan” mantığıyla kendi
işinin sahibi olmak isteyenler…

Dünden bugüne kalan miras

Nilhan Sultan Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki sultanlarından
biridir.  Kendi adı altında kurulan Nilhan Sultan markasının

hedefi Al-i Osman’ın hükmettiği tüm topraklarda, Osmanlının kud-
retini, ihtişamını, gelenek görenek ve kül-
türünü tekrar hatırlayacak işletmeler kur-
maktır. Nilhan Sultan markası cafe & resto-
ran, mağaza ve kioks olarak hizmet vermek-
tedir. Markanın cafe & restoran konseptinde
Osmanlı yemek kültürü ve sunumunu, gele-
neksel tatlıları ile dekorasyonu yansıtırken
AVM’ler için özel tasarlanmış olan kioksların-
da hanedan kokularını, oda kokularını, ko-
lanya çeşitlerini, kahveleri ile beraber şerbet
ve lokumları sunarak Osmanlı kültürünün ha-

tırlanmasını sağlamıştır.
Nilhan Sultan yatırımcılarına anahtar teslim projeler teslim eder-
ken Türkiye’de her ilde olmak hedefiyle çıktığı bu yolda yurtdışın-

dan gelen franchise görüşmelerine de ara-
lıksız olarak devam etmektedir. Nilhan
Sultan Köşkü olarak Çengelköy’deki

yerinde cafe & restorant konseptini, Ata-
şehir Watergarden AVM’de ise kioks kon-

septleri ile yer almaktadır. Nilhan Sultan,
yatırımcı ve müşterilerine anlatmak istedi-
ği kahvenin, lokumun, şerbetin kokuların

ve döneme ait yemeklerin çok ötesinde bir kültü-
rü yaşatmak adına yola çıkmış markanın her ayrıntısındaki hi-

kayeye ortak olmanızı sağlamaktır.

Hedefimiz Al-i Osman’ın hükmettiği topraklarda, Osmanlı’nın ku-
dretini, ihtişamını ve kültürünü hatırlatacak işletmeler kurmaktır.





Türk basketbolunda önemli ve başarılı bir 
sporcuydunuz, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz.
Türk basketbolunu nerede görüyorsunuz?

Basketbol sporuna ilkokul sıralarında Mersin de başladım, o yaştan
beri çok çalışkan ve hırslı bir sporcuydum. Basketbol hayatım bo-
yunca hep büyük takımlarda olmayı ve milli takımda olmayı hayal
ettim. Sanırım çok çalışmak ve hayal etmek başarının sırrı. Türk bas-
ketbol ligi Avrupa’nın en iyi 2 liginden biri. 12 dev adamdan sonra
yeni bir jenerasyon geliyor. TBF olarak 18-20 yaş arası gençlere çok
önem veriyor ve çalışıyoruz. Türkiye’de yapılan spor branşları içinde
en başarılısı basketboldur.

Girişimci olma fikri nasıl doğdu? 
Spor hayatı belli bir yaşa kadar devam ediyor, bende Mersinli ola-
rak doğduğum şehir ile özleşmiş bu ürünle ilgili şehrimizin en kök-
lü tantunicisi Memoş ile ticari bir ortaklığa girip, bir Mersin mar-
kasını ulusal ve uluslararası alana taşımak istedim. İşin ticari yönü-
nün yanı sıra bir çok insanın iş vereni olabilmek, aileleri ile birlikte
yaklaşık 350 kişiyi mutlu edebilmek de beni ayrıca manevi olarak
da tatmin ediyor.

Bize biraz markadan bahseder misiniz, Memoş 
Tantuniyi rakiplerinden ayıran özellikleri nelerdir?
54 yıldır lezzet ile tantuni yapan tecrübemiz, işinin ehli profosyonel
kadrolarımız, oturmuş alt yapımız, tatminkar kar marjlarımız ve mar-
ka bilinirliğimiz bizi ön plana çıkarıyor.

Franchising sistemi ile markayı büyütmek 
istiyorsunuz. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?
Yurtiçi ve yurtdışında büyüme çalışmalarımız devam ediyor. 2019
sonuna kadar yurt içinde ve yurt dışında, kar eden, mutlu ve verimli
çalışan 20 yatırımcıya ulaşmayı hedefliyoruz.

Aktif Girişimci Ömer Onan
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Röportaj

Bu yıl da Bayim Olur musun Fuarı’ndasınız,
Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuar boyunca standımızda, popüler sporcu ve sanatçılar lezzet se-
verler ile buluşacak.

Franchise adayınızda aradığınız 
özellikler nelerdir? 
Optimum bir bütçeye sahip olması, işinin başında duracak olması,
bölgesinde hareketli ve insan trafiğinin yoğun olduğu, paket servise
uygun 60-125 m2 civarı bir dükkana sahip olması yeterlidir. 

Yurt dışında şubeleşme planlarınız var mı?
Konseptimiz ve lezzetimiz Türk ve Ortadoğu damak tadına çok uy-
gundur. Gerek Ortadoğu gerekse Türklerin yoğun yasadığı tüm ül-
keler hedef bölgemiz olup İngiltere ve S. Arabistan için belli bir nok-
taya gelmiş bulunmaktayız.

Girişimcilik aşamasında başka hayalleriniz var mı?
Bu müthiş lezzeti sadece restoranlarımızda değil, perakende sektö-
ründe ve marketlerde de tüketici ile buluşturmak gibi orta vadede
bir projemiz bulunmaktadır.

Franchise sistemine bakış açınızdan 
bahseder misiniz?
Bugün resmi veriler bize, yeni açılan bireysel ticari işletmelerin %62
sinin kapandığını göstermektedir. Aynı rakamlara franchising sis-
teminde baktığımız zaman ise el değiştirme oranı %14‘lerdedir. Ko-
nusunda tecrübeli, başarısını kanıtlamış ve profesyonel kadroların
yönettiği sistemlere dahil olmak küçük yatırımcı için her zaman
doğru bir karardır.

Eski Milli Basketbolcu ve Aktif Girişimci Ömer Onan:

yurt içi ve 
yurt dışında büyüyor…
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Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” ilkesiyle her öl-
çekte şirkete hizmet veren Sistem 9, perakende

sektöründe iletişimin kurallarını değiştiriyor. Türkiye’de
farklı sektörlerden 200’ü aşkın yerli ve küresel markaya
hizmet veren  şirket yönetimi, geliştirdikleri mağaza
önü dijital poster çözümleriyle, perakendecilere mesaj-
larını hedeflenen kitle ve müşteri demografisine uygun
hale getirip, stokları kontrol ederek satışlarını arttırma
fırsatı sunuyor.
Sistem 9 Pazarlama Md. Harun. R. Akol, “Uzun vadede
baskı, taşıma, güncelleme gibi maliyetlerden kurtulan
mağaza sahipleri, dijital ekran yatırımlarının meyvesini kısa sürede
topluyor. Dijital posterlerle içerikler zenginleştirilip, mesajlar hedef-

lenen kitle ve müşteri demografisine uygun sunulabi-
liyor. Stok yönetimiyle bütünleşen sistem, satışları art-
tırıp, kontrol işlemlerini kolaylaştırıyor” diyor. Dijital pos-
terlerin mağaza sahiplerine içeriklerini anında değişti-
rip, mesajlarını günün farklı saatlerinde, farklı kitleye
göre kişiselleştirme fırsatı sunduğuna dikkat çeken
Akol, “Dijital posterleri, Türkiye’de ürettiğimiz S9Vision
DS yazılımımızla, uzaktan ve tek merkezden yönetiyo-
ruz. Böylece mağaza sahiplerini güncel içeriklerini ülke
geneli veya dünyaya tek tuşla anında ulaştırabiliyor. Bu
da maliyet tasarrufu sağladığı gibi,  içerik üzerindeki

kontrolü kolaylaştırıyor.  Ayrıca şirketin marka bilinirliği ve imajına
da olumlu etkiler yapıyor” dedi. 

Perakende sektörüne teknolojik çözümler

AVM’lerin 
aranılan lezzeti 

Gıda sektöründe 30 yılı aşkın deneyim-
lerini ve tecrübelerini birleştirerek ku-

rulan Mivos süt tatlılarında, kurabiyeler ve baklava
çeşitleri günlük üretilmektedir. Mivos ürünleri başta Amerika,
Kanada, Almanya ve Ortadoğu’ya gönderilmekte olup, Türkiye’de
ise bir çok firmaya ürün tedariği yapmaktadır. Franchise sistemini

cazip hale getirerek 2 proje
üreten Mivos; özellikle genç-
lerin ve öğrencilerinde kendi
işlerini kurmaları için projeler
üretmiştir. Bu projede genç-
lere ve öğrencilere merkez-
den her konuda destek vere-
rek iş sahibi olmaları sağlan-
maktır. Kalite, dürüstlük ve

güven değerlerini üst seviyede tutan Mivos, dünya standartlarında,
kaliteli, faydalı gıda ürünleri üretmenin öneminin sorumluluğunu
taşımaktadır. Mivos, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gıda
sektörünün aranan markası olacaktır.

Yatırım sektöründe hedef ilk
tercih edilen olmak

2004 yılında ilk şubesini İzmir Agora AVM’de açan Macaroni Exp-
ress; fast food dünyasına sağlık ve güven getirerek, sağlık ve ka-

litenin aynı anda her yerde bulunabilir olmasını sağladı. Makarna,
salata, et ve tavuk çeşitlerinin dondurulmadan da, taptaze sunula-
bileceğini; müşterilerinin
beğenileriyle de tescille-
yen Macaroni Express,
2018 yılı itibari ile Sakarya,
Bolu, Bursa, Marmaris, Ma-
nisa ve İzmir’de olmak üze-
re; 7 franchise şubesi ve 6
ana firma şubesiyle birlikte
toplam 13 şubesiyle Türki-
ye’deki AVM’lerin aranılan
lezzeti haline geldi. Yatı-
rımcılara anahtar teslim
modeli ve eğitim desteğiy-
le bayilik veren Macaroni Express, 2019 yılı sonunda Türkiye’de 25
şubeye ulaşmayı hedefliyor. 

Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları hizmetini yaygınlaştıran 
marka, perakende sektörünü ise vitrin önü dijital posterlerle tanıştırıyor.

Anatolian Zaika markasının
yaratıcıları, genç bir grup ol-

malarına rağmen yaptıkları pro-
jeler ve sosyal sorumluluk çalışma-

larıyla dikkat çekiyorlar. Türkiyenin birçok nok-
tasında yeni projelerine başlayan, yurtdışında
yeni yatırımlar için adım atan markanın hedefi
ilk 10 yıl içinde tüm dünyanın tanıdığı global
bir sütlü tatlı markası olabilmek.
Son yıllarda cafe - restaurant sektörüne getir-
diği dikkat çekici yeniliklerle kendini ön plana çıkaran Büyüksekiz
ailesi Anatolian Zaika ‘yı bir tatlıcı dükkanından öte tasarım ve lez-

zet odaklı bir lifestyle bir marka olarak ta-
nımlıyor. Kurulduğu günden beri 12 marka
oluşturan ve bunların 4’ünü reklamsız sa-
tan grubun hedefi Anatolian Zaika’yı glo-
bal bir marka yapabilmek. 
Markanın kurucu ortağı Senem Göktaş;
“Genç, şehirli, modern ve ağırlıklı olarak ka-
dın müşteri kitlesine hitap ettiklerini belirt-
terek, sektöre getirdiğimiz yenilikleri, tüke-
ticilerin değişen alışkanlıklarını ve pazarla-

mada lezzet ile tasarımı güzel konseptin bir arada olmasını önem-
siyoruz” dedi.

Hedef, sütlü tatlı sektöründe uluslararası marka olmak
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Sosyal Medya

Türkiye’nin En Büyük Franchise Portalı 

YENİLENDİ

Veri tabanında 30 bin yatırımcı üyesi bulunan portalımız
her geçen gün katılan daha fazla yatırımcı adayı ile hiz-
met vermeye devam ediyor.

Yeni web sitemizi kurgularken; mevcut ve potansiyel ziyaretçilerimi-
zin aradıkları bilgilere çok daha kolay ve pratik bir şekilde ulaşabil-
melerini sağlamak, yeniliklerimizi ve etkinliklerimizi daha hızlı bir şe-
kilde duyurabilmek, kendini sürekli yenileyebilecek ve güncel bir alt-
yapıya ulaşabilmek gibi belli başlı amaçlarımız vardı. Bu doğrultuda
yapılan çalışmalar sonucunda en yeni yazılım ve görsel tasarıma uy-
gun olarak hazırladığımız web sitemizin yeni yüzüne eskiden olduğu
gibi bayimolurmusun.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.
Web sitemizi kullanarak, firmamız ve hizmetlerimiz hakkında bilgi
edinebilirsiniz, düzenlediğimiz Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
için detaylı bilgiye ulaşabilir bizimle ileti-
şime geçebilirsiniz. Sitemizde oluşturdu-
ğumuz menüler ile istediğiniz bilgiye ko-
layca ulaşabilir zamanınızdan kaza-
nabilirsiniz.
Franchise Ara menüsü ile, on bin-
lerce markaya ve franchise
şartlarına ulaşabilirsiniz. Büt-
çe aralığınızı seçerek istediği-
niz il ve kategoride firmaların
franchise koşullarını ve fırsat-
larını inceleyebilirsiniz.
Tedarikçi & Hizmet Ara me-
nüsü ile, markalara tedarik ve
hizmet sağlayıcı tüm tedarikçileri burada bir araya getiriyoruz. Bu
menü yardımı ile firmaları araştırıp karşılaştırabilir size uygun firmayı
belirleyip, yetkilisine online’dan mesaj gönderebilir,  özel fiyat teklifi
alıp teklifleri karşılaştırıp seçebilirsiniz.
Lokasyon Ara menüsü ile, markaların karlı ve doğru bir yatırımı için
lokasyon tercihi önemli bir faktör.. Franchise sektöründe uzun yıllara
dayanan tecrübelerimizle bölgesel ekonomik değerlendirmeler, ge-
leceğe yönelik lokasyon trendleri ve pazar araştırmalarını içeren kap-
samlı hizmetleri görme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Franchise Ver menüsü ile, Bayim Olur musun’da franchise verebil-
mek için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınız
varsa lütfen öncelikle üye girişi yapınız. Kaydınız yoksa üye olarak
sistemimizde kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bayim Olur musun’da

Franchise ilanlarınızı çıkarak veri tabanımızda kayıtlı on binlerce ya-
tırımcıya ulaşabilirsiniz.
Haberler menüsü ile, franchise veren markalara dair güncel haber-
lerden bilgi sahibi olabilirsiniz.
Blog menüsü ile, franchise sektörüne dair gelişmeleri, güncel ve
yönlendirici bilgileri takip edebilirsiniz.
Fuar menüsü ile, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı ile ilgili bilgiye ulaşabilir, görsel ve videolar ile fuarı görebilme
imkanına sahip olabilirsiniz. Fuara katılmak için menüdeki Katılımcı
formu kısmını doldurabilir ya da iletişim numaralarımızdan bizimle
irtibata geçebilirsiniz.
İletişim menüsü ile, bizleri genel numara ve mail adresimizden ula-

şabilir ya da ilgilenmek istediğiniz bölümle
ilgili yetkili kişi ile irtibata geçebilirsiniz.
Web sitemiz bilgisayarlarda, tabletlerde ve
akıllı cep telefonlarında daha kullanışlı hale
getirildi.
Site içerikleri, kolay ulaşılabilmesi ve an-

laşılması için gerekli dü-
zenlemelerle güçlendi-
rildi.
Site alt yapısı güncel
teknolojileri destekleye-
cek şekilde tamamen
yenilendi.

Modern tasarım, ye-
ni fonksiyonlar, geliş-
tirilmiş filtreleme,

Kolayca üye ol, sektörleri incele, fırsatları keşfet..
Kolay arama hızlı sonuç
Tedarikçi ara, Lokasyon ara, bütçematikle tanış ,
Bütçematik ile,bütçenizi belirleyin aradığınız fırsatı bulun..
Franchise al, kendi işini kur,franchise dünyasından haberleri takip et
Kendi sayfanı oluştur, franchise ver

Türkiye’nin bayilik ve franchising
portalına hemen gir kazanmaya başla 
fırsatlar bir tık uzağınızda…
En yeni yazılım ve görsel tasarıma uygun olarak hazırladığımız web
sitemizin yeni yüzüne eskiden olduğu gibi bayimolurmusun.com.tr
üzerinden ulaşabileceksiniz.

Yatırımcıların ve franchise veren markaların yer aldığı tek adres olan
www.bayimolurmusun.com.tr web sitemizi sizlere daha iyi hizmet

sunabilmek ve tüm cihazlarda sorunsuz görüntülenebilen bir yapıda
olmasını sağlamak için baştan aşağı yeniledik.






