
Gelenekten geleceğe… Faruk Güllü

Fuarımızın 22. yılını
gururla kutlarken önce-
likli hedefimiz markala-
rımızın global pazarlar-
da hakkettikleri yeri al-
maları için çalışmaları-
mıza devam etmek ve
Türkiye ekonomisine
daha fazla katkı sağlayabilmektir.  Sayfa 8’de
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“Özellikle Faruk Güllüoğlu
markası açısından stratejik
bir üs konumuna sahip olan
Antalya ilinde bölge franchi-
se’ı vermek suretiyle mağa-

zalaşma ve üretim tempo-
muzu artıracak bir çalışmaya

başladık.”  Sayfa 10’da

Türk kuyumculuk
sektörünün öncü
ismi Gülaylar,
12-15 Eylül 2013
tarihleri arasında  “11.
Bayim Olur musun?
Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı”nda yerini
alıyor.  Sayfa 34’te

Bu yıl 11.’si düzenlenen Bayim Olur musun? Franc-
hising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda gerek satış
noktalarını arttırmak, gerekse yurt dışına açılarak

büyümek isteyen Türk markaları için büyük önem taşıyıp
olup, uluslararası iş birliklerine zemin oluşturacaktır. 
Bu yıl ise 5. Hall’ün de eklenmesi ile toplam 20.000 m2 alan-

da franchise ve markalı bayilik veren firmaları, girişimci ve
yatırımcılarla buluşturacak olan fuar, tüm sektörleri franchi-
se sistemi çatısı altında toplayarak Avrupa, Amerika, Or-
tadoğu ve Türki Cumhuriyetler üzerinde yürüttüğü çalış-
malar doğrultusunda yabancı ziyaretçi sayısını katlanarak
arttıracaktır.  Sayfa 6’da

Fuarcılık organizasyonu ve UFRAD işbirliği ile 
gerçekleştirilen Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

bu yıl 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek. 

UFRAD Başkanı 
Mustafa Aydın

2012’de Türk Gayri-
menkul piyasasına hızlı
bir giriş gerçekleştiren
ERA Türkiye ile dünü
bugünü ve hedeflerini
konuştuk. Fuarın Ana
Sponsor’u olan ERA
Türkiye’yi, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Can
Ekşioğlu’ndan dinleye-
lim. Sayfa 26’da

Türkiye’de önemli ve bilinir bir mar-
ka haline gelen Osmanlı Tulumbacısı
geleneksel bir lezzet olan tulumbayı 8
ayrı çeşitte üreterek herkesin damak
zevkine hitap etmeyi başlarıyor. 
Şube sayısı her geçen gün artan Os-
manlı Tulumbacısı markasının ilk
hedefi Türkiye’nin 81 iline lezzetini
taşımak ve sonrasında dünya pazarına
açılmak… Sayfa 30’da

2013 hedefimiz 
55 mağaza…

Kazançlı ve prestijli 
bir iş kurmak 

isteyenleri bekliyor…

Tarihinin en büyük franchise atılımını
yapmaya hazırlanan Little Caesars,

başta İstanbul,
Ankara, İzmir
ve Bursa olmak
üzere 2013 so-
nuna kadar 30
yeni şube aça-
cak.  

Sayfa 25’te

ile bol kazançlı
bir dünyanın kapıları

size aralanıyor

Fuara yabancı ilgisi!
Balkan ve Ortadoğu’lu İşadamları

Fuarı’na Geliyor!

Geleneksel 
bir lezzet ile markalaşıyor Mağazalaşma

sürecine girerek,
birlikte Ceyo’ya
destek verecek
yatırımcılar ara-
yan ve yurt içi-
yurt dışı ayrımı
gözetmeksiz in

büyümeyi hedefleyen Ceyo’ya dair tüm
detayları markanın Genel Müdürü Naki
Kolsuz’dan dinliyoruz… Sayfa 18’de

50. yılda
50. mağaza…

Yatırımcının
ilk tercihi
olacak…

“Öncelikli hedefimiz;
markalarımızın 

global pazarlarda 
yerlerini almalarıdır”
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Bayim Olur musun? Franchising Fuarı 
Balkan iş adamları ve Ortadoğu’lu perakende grupları

11. Bayim Olur musun? Franchising Fuarı’nda…

UFRAD Franchising Derneği
“Öncelikli hedefimiz; markalarımızın global 

pazarlarda yerlerini almalarıdır”

Röportaj
Gelenekten geleceğe… Faruk Güllü

2013 hedefimiz; 55 mağaza…

Röportaj
Erman Ademoğlu; “Çay bahçesinden 

Demlik’e giden yol…”

Röportaj 
Tatlıses Çiğköfte Franchise Müdürü Erol Yüksel: 

“Geleneksel Lezzetler Tatlıses’le Kazanca Dönüşüyor”

Röportaj
Ceyo Genel Müdürü Naki Kolsuz; 

“50. yılda, 50. mağaza…”

Röportaj
Oses Çiğ Köfte Yön. Krl. Bşk. Osman Yaşar: 

“Ona doyum olmaz”

Röportaj
ERA Türkiye; kazançlı ve prestijli bir iş 

kurmak isteyenleri bekliyor…

Franchise
Osmanlı Tulumbacısı

Geleneksel bir lezzet ile markalaşıyor…

Franchise
Gülaylar ile bol kazançlı bir dünyanın

kapıları size aralanıyor!

Destek 
TEM Girişimci Bankacılığı;

TEB’den girişcilere tam destek

EYLÜL 2013  SAYI: 60  7 TL

Yayın Sahibi 
Erem Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd.Şti. adına İmtiyaz Sahibi 

Yönetim Kurulu Başkanı

M. ÖZHAN EREM
Sorumlu Müdür

M. Can ÖZATAY
Genel Müdür

Aycan HELVACIOĞLU

Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı bu yıl 11. kez kapılarını açıyor.  Bayim

Olur musun? Gazetesi de marka zenginliğine yakışır
şekilde dolu dolu ve doyurucu bir içerikle karşınıza çı-
kıyor. Elbette gazete içeriğinin bu denli nitelikli olma-
sında franchise sektörünün Türkiye’deki hızlı gelişi-
minin de payı büyük. Her geçen gün markalaşma sü-
recini tamamlayan bir başka firmanın daha, franchi-
se sisteminin büyük oyuncularından biri haline geldi-
ğini gözlemlemek bize mutluluk veriyor. 

Bu sayıda, Uluslararası ve Türk markalarının franchi-
se sistemlerini incelerken, Türkiye’ye yeni gelen kon-
septler, markaların ürün ve hizmet farklılaştırmaları,
franchise şartlarında yaptıkları değişiklikler gibi pek
çok bilgiyi içeren güncel haberleri bulacaksınız.
Franchise ile genişlemeye başlayan tatlı sektörünün
asırlık markalarından Faruk Güllüoğlu, kalitenin
simge markası haline gelen Ceyo, Türkiye pazarına
yeni giren Dünya Gayrimenkul pazarının büyük
oyuncularından Era Türkiye, Geleneksel Türk Tatlıla-
rı ile uluslararası pazara açılan Osmanlı Tulumbacı-
sı, İmparator’un franchise sektöründe hızlı çıkış yap-
tığı markası Tatlıses Çiğköfte ve daha birçok değişik
sektörlerden franchise sistemine yönelik değerlen-
dirmelere ulaşacaksınız…

Bayim Olur musun Gazetesi’nden takip ettiğiniz
franchise sektöründen haberleri, tüm yıl boyunca
güncel olarak www.bayimolurmusun.com.tr’den
takip edebileceksiniz. İnanıyoruz ki, Bayim Olur mu-
sun? Franchise Fuarı’nın katkısı ve UFRAD Franchi-
se Derneği’nin gösterdiği yoğun çalışmalar netice-
sinde, 2014 yılı Türkiye’de franchise sistemi hızla iler-
leyecek. Bizler de bu inançla gelecek seneki fuarın ça-
lışmalarını daha büyük bir şevkle gerçekleştireceğiz.
18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
olan fuarda, bu yılkini de gölgede bırakacak kadar
çok markayla girişimciyi buluşturmak arzusuyla, he-
pinize işbirlikleriyle dolu bir fuar diliyoruz.

Saygılarımla…

Grup Asistanı
Özlem SARAÇ







Bu yıl 11.’si düzenlenen Ba-
yim Olur musun? Franchi-
sing ve Markalı Bayilik Fua-

rı’nda gerek satış noktalarını arttır-
mak, gerekse yurt dışında açılarak
büyümek isteyen Türk markaları
için uluslararası iş birliklerine ze-
min oluşturacak. 2012 yılında ger-
çekleştirilen 10. Bayim Olur mu-
sun? Franchising Fuarı, 12.000
m2 alanda 21.200 girişimci adayıy-
la 300’e yakın markayı buluşturur-
ken,  fuarda 4 gün boyunca, Türki-
ye genelinde ve yurtdışında franc-
hise vermeyi hedefleyen yüzlerce
marka pek çok satış noktasına
ulaştı. Fuar ile eş zamanlı olarak
UFRAD ev sahipliğinde düzenle-
nen 36. Dünya Franchise Konse-
yi Toplantısı’nın İstanbul’da bu-
luşturduğu 50 ülkenin Franchise
Derneği Başkanları ve üyeleri de
fuarı ziyaret ederek Türkiye pazarı-
nı incelediler.
Bu yıl ise 5. Hall’ün de eklenmesi
ile toplam 20.000 m2 alanda franc-
hise ve markalı bayilik veren firma-
ları, girişimci ve yatırımcılarla bu-
luşturacak olan fuar, tüm sektörleri
franchise sistemi çatısı altında top-
layarak Avrupa, Amerika, Ortado-

ğu ve Türki Cumhuriyetler üzerin-
de yürüttüğü çalışmalar doğrultu-
sunda yabancı ziyaretçi sayısını
katlayarak arttıracak. Türkiye’de
var olan yerel markaların uluslar-
arası birer markaya dönüşebilme-
leri  için her yıl ticaret ve sanayi
odalarıyla işbirlikleri gerçekleştire-
rek, daha fazla Anadolu markasını
fuara taşıyor ve onları bayilik ve
franchise verme konusunda teşvik
ediyoruz. 
Fuar, yerel markaların markalaşma
süreçlerini hızlandırarak dünya pa-
zarına açılmalarına önayak oluyor.

Türkiye’de ilk
ve tek olmanın
gücüyle franchi-
sing sektöründe
emin adımlarla ilerle-
yen fuar, bu anlamda
markasını tanıtmak isteyen firma-
lara pek çok avantaj sağlıyor. Mar-
kalar, fuar alanında binlerce giri-
şimciyle 4 gün boyunca birebir gö-
rüşme fırsatını yakalayarak, bayilik
vermek istediği girişimci profiline
daha kolay ulaşabiliyor. Bir yan-
dan satış noktalarını arttırırken, di-
ğer yandan sektörlerindeki diğer
markaları tanıyarak kendi franchi-
se koşullarıyla karşılaştırma imkânı
buluyor, yeni pazarlama stratejileri
geliştirme konusunda da fayda
sağlıyor.
Fuar süresince, organize edilen
seminerler her sene geniş kap-
samlı olarak gerçekleşmekte olup,
bu seminerlerde katılımcı firmalar
tecrübelerini dinleyiciler ile payla-
şıryor. Girişimci adayları da akılları-
na gelen her türlü sorunun yanıtla-
rını tecrübeli akademisyen, ekono-
mist, mali müşavir, franchise uz-
manları ve benzeri destek noktala-
rından elde ediyorlar. Bugüne ka-

dar kafalarında
oluşmuş sabit fi-

kirden uzaklaşıp,
öz sermayenin ne

demek olduğunu, fi-
zibilite, bütçe gibi kav-

ramları fuar alanında hem semi-
nerler esnasında hem de firmalar
ile yaptığı görüşmelerde daha net
anlıyor. Geçtiğimiz yıl “Yurtdışında
Yerleşik Türk İşadamlarının fuarı zi-
yaretine vesile olan DEİK, kurucu
kuruluşu olan UFRAD işbirliği ile
bu yıl da yapılan çalışmalar doğrul-
tusunda Balkan İşadamlarından
oluşan geniş bir heyet fuarı ziyaret
edecek ve fuar alanında ikili görüş-
meler yapacaktır.
Ayrıca fuar, önemli konuklara ev
sahipliği yapacak. World Franchi-
se Associates Ltd Ceo’su Paul Ca-
irnie, Boubess Group Genel Mü-
dürü Murad Alnasur, Ortado-
ğu’nun en büyük perakende grubu
Landmark Group Kurucusu Dr.
Khalid AlSharfa, Birleşik Arap
Emirlikleri Ateşesi Mana Al Suwai-
di, Dünya Franchise Federasyonu
Bahrain & Suudi  Sorumlusu  Fou-
ziya Chilwan, Türk markalarını in-
celemek üzere fuarda olacaklar.

Medyafors Fuarcılık organizasyonu ve UFRAD işbirliği ile 
gerçekleştirilen Bayim Olur musun? 

Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 12-15 Eylül 2013 
tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek.

Balkan iş adamları ve Ortadoğu’lu
perakende grupları 11. Bayim Olur
musun? Franchising Fuarı’nda…

Aycan Helvacıoğlu

Bayim
Olur musun? 

Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı

bu yıl 20.000 m2

alanda kapılarını
açıyor. 

BA YİM OLUr MU SUN 6 EYLÜL 2013FUAR
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1995 yılında İzmir Alsancak da 75 m² lik küçük bir dükkanda başlayan
lezzet serüvenimiz 18 yıl sonra Türkiye'nin 55 ilinde, 150’ye yakın res-
toranı ile devam etmektedir. Pizza Pizza sistemi genç, dinamik, kolay

öğrenilebilir, kolay uygulanabilir ve kolay denetlenebilir bir şekilde dizayn
edilmiştir. Hem restoran hizmetini hakkıyla verip hem de evinde Pizza Piz-
za lezzetlerinin tadına varmak isteyen müşterilerimiz için de evlere servis
konseptini en iyi şekilde uygulamaktadır. Türkiye’nin %100 Türk sermaye-
li tek Pizza Franchise Zinciri olan Pizza Pizza, özellikle Ege ve Anadolu’da
yeri kolay kolay sarsılamayacak lider konuma sahiptir. Amacımız bu iller-
deki gücümüzü arttırmaya devam etmek ve ayrıca İstanbul, Ankara ve Bur-
sa’da yaygınlaşmaktır.

Pizza Pizza olarak, Türkiye’nin dünya markası olma yolunda attığımız ilk
adımımız Irak’ta açtığımız restoranlarımızdır. Irak’tan sonra Azerbaycan,
İran ve Lübnan restoranlarımız da Pizza Pizza’nın eşsiz lezzeti ile buluştur-
manın hazzını yaşamaktayız. Bilgi birikimi ve uzman çalışanlarımızın des-
teğiyle ulaştığımız bu başarıyı katlayarak büyütmeye devam ederken; ge-
liştirilmiş olan franchise formülümüzü iş ortaklarımızla paylaşarak onları da
bu başarımıza ortak etmekteyiz.

Türk insanını Pizza 
Pizza’nın eşsiz lezzeti

ile buluşturalım…
Kendi işinin patronu olmak isteyen

yatırımcılara, keyifli ve kazançlı 
bir iş fırsatı sunan Pizza Pizza ailesi
olarak, Türkiye genelinde verilecek
bayilikler için Bayim Olur Musun?

Franchise Fuarı’nda siz değerli
yatırımcılarımızı bekliyoruz.

Lokum 15. yüzyıldan beri Anadolu
da bilinmekle birlikte özellikle 17.
yüzyılda Osmanlı imparatorluğu

sınırları içinde yaygınlaşmıştır. Avrupa
da ise bir İngiliz gezgin aracılığıyla
“Turkish Delight” adıyla 19. yüzyılda ta-
nınmaya başlanmıştır. Daha önceleri
bal ya da pekmez ve un bileşimi ile ya-
pılan lokum, 19. yüzyılda “kelle şekeri”
olarak bilinen rafine şeker ve özellikle
nişastanın bulunup ülkeye getirilmesi
sayesinde bugünkü tat ve lezzetine ka-
vuşmuştur.
35 yıllık tecrübeye sahip Meşhur Safran-
bolu Lokumcusu lokumu, Safranbolu
tarzı ile yapan butik bir firmadır. Markası
“Zafiran” eski Türkçe’de “safran” mana-
sına gelmektedir. Safran kelimesi Arapça

sarı renk anlamına gelen
asfar kelimesinden türeti-
len ve Arapça’da safran
baharatı anlamına gelen
za’feran kelimesinden kay-
naklanarak Latince’ye saf-
ranum, İtalyanca’ya zaffe-
rano ve İspanyolca'ya
azafrán olarak geçmiştir.
Daha sonra Fransızca’ya
safran ve oradan da İngilizce’ye saffron
olarak aktarılmıştır.
İstanbul’da üretim yapan firmamız tüm
ürünleri doğal yemişler, doğal meyveler
ve  doğal gıda boyaları ile üretmektedir.
Ürünlerimizin içinde kimyasal kıvam ve-
riciler,  koruyucular, lezzet verici aroma-
lar, glikoz, mısır şurubu, suni tatlandırı-

cılar, gıda boyası,
renklendiriciler vb.
katkı maddeleri bu-
lunmaz. Örneğin
güllü lokumu gül
yaprakları ile lezzet-
lendirir, pancardan
elde edilen  doğal
kırmızı ile renklen-
diririz. Sarı, turun-

cu, yeşil vb. diğer renkleri ise havuç,
ısırgan otu yonca vb. bitkilerden elde
edilen doğal renklerden sağlarız. Bu ne-

denle ürünlerimiz diğer tarzda lokum
yapan firmalara nazaran çok daha sağ-
lıklı ve lezzetlidir. 
Firmamız mağazacılıktaki başarılı tecrü-
besini uluslararası pazarda da sürdür-
mek amacıyla 2012 yılı itibarı ile Franchi-
sing sistemine dahil olmuştur. Kiosk, sa-
tış mağazası ve cafe & satış mağazası ol-
mak üzere 3 ayrı mimari konseptte franc-
hise vermektedir. Özellikle satış & cafe
konsepti çok ilgi görmüş ve İstanbul Ata-
şehir’de ilk cafe konseptli mağazamız
Haziran 2013’de açılmıştır.

Osmanlı’dan bir lezzet mirası



masını sayabiliriz. Günümüzde müşteri-
ler, zamanı etkin kullanmak istemektedir-
ler. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli
mal ve hizmet satın almak arzu etmekte-
dirler. Bu da kalitesini ve markasını kabul
ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan
alışverişle mümkün olmaktadır. Bu aşa-
mada franchising’in önemi bir kez daha
ortaya çıkmaktadır. 
Önümüzdeki dönemlerde, ekonomik an-
lamda büyük potansiyele sahip olan
franchising sistemine daha fazla girişim-
cinin dahil olarak, kendi işini kurmasını
bekliyoruz. Türkiye’yi franchising ile ön-
ce yabancı şirketlerin tanıştırmış olması-
na rağmen, yerli şirketlerin de satış ve
hizmet ağlarını genişletmenin en güvenli
yolu olarak, bu sistemi benimsediği gö-
rülüyor. Franchise veren markaların Ön-
celikle konseptlerini doğru oturtup müş-
terilerin istek ve ihtiyaçlarına göre marka-
larını geliştirmeleri gerekmektedir. 
Franchise sisteminin başarılı olması için
kalite standartının yüksek tutulması ve
operasyon/kontrol mekanizmasının çok
etkin kullanılması gerekmektedir. İstan-
bul Aydın Üniversitesi bünyesinde
Franchise & more danışmanlık işbirliği
ile gerçekleştirdiğimiz UFRAD Franchise
Akademisi franchise sistemini kuracak
girişimcilere, uygulayacak yöneticilere
ve satacak kişilere bu konudaki temel
eğitimleri vermektedir.

sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alış-
veriş merkezlerinin markalara yer verme-
si de, franchise zincirlerin gelişmesinde-
ki en önemli etkenlerden biri. Müstakil
perakendecilerin sürekli yaptıkları hata-
lar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüke-
ticiler tarafından tercih edilmesinde ve
gelişmesindeki diğer bir önemli etken.
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin
ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağla-
ması için franchise sistemlerini tam kur-
malarını ve doğru işletmelerini gerekli
görüyor, eğitimlerimizle destekliyor, sis-
tem değerlendirme programı ile marka-
larımızı dünya standartlarına taşıyoruz.
Bu sene fuarımızın 22. senesini gururla
kutlayacağız. Seminerlerimiz ve aylık ge-
leneksel yuvarlak masa toplantılarımız
devam edecek. Öncelikli hedefimiz mar-
kalarımızın global pazarlarda hak ettikle-
ri yeri almaları için çalışmalarımıza de-
vam etmek ve Türkiye ekonomisine da-
ha fazla katkı sağlayabilmektir.
Son zamanlarda dünyada hizmet sektö-
rünün çok hızlı bir büyüme kaydettiğini
görüyoruz. Hizmet sektörünün büyüme-
sine paralel şekilde, franchising siste-
minde de çok hızlı bir büyüme olmuştur.
Franchising sisteminin bu hızlı büyüme-
sinin nedenleri arasında, sistem için ge-
rekli sermaye tutarı, girişimcinin motivas-
yonu, sistemin standart olması, kabul
görmüş bir marka ve kontrol mekaniz-

UFRAD Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın

Fuarımızın 22. yılını gururla kutlarken amacımız markalarımızın dünya
pazarında hakettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek
ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir.

“Öncelikli hedefimiz;
markalarımızın global

pazarlarda yerlerini almalarıdır”
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Franchising sistemi, yatırımcıya,
marka sahibinin yıllarca kurumsal-
laşmak için çalıştığı bilgi birikimini

kullanarak bulunduğu bölgede fırsat
eşitliği yaratarak bir iş sahibi olmasını
sağlamaktır. Fırsat eşitliği yaratması ve iş
olanakları sağlaması ekonominin tam is-
tihdam seviyesine yaklaşmasına ve eko-
nomide önemli ölçüde gelişmeler yaşan-
masına yardımcı olacaktır. Bunun yanın-
da firmalar bu sistemle sadece yurtiçin-
de değil, yurt dışında da markalarını ta-
nıtma fırsatı bularak ülkeye döviz girişini

de sağlayacaktır. Bugün Türkiye’de zin-
cir işletmelerin sayısı 1850 civarında.
Bunların %24’ü yabancı, %74’ü Türk kö-
kenli markalar. Zincirlere bağlı şube sayı-
sı ise 50.000 civarında. Franchise veya
bayilik verenlerin sayısı 1471, zincirler
içindeki oranı ise %78. Sadece kendi şu-
belerini açıp kendileri işleten zincirler
%22 oranında. Franchise zincirlerin ge-
lişmesindeki en önemli etken, “yöne-
tim”dir. Vasat yönetilen bir zincir büyüye-
mez, markalaşamaz, hatta rakipleri bü-
yüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir
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zemeyi ye-
rinden ve en

iyisini alıyoruz.
Hammadde de biraz

daha düşük kalite olacaksa
gerekiyor ise o ürünü satmamayı tercih
ederek kaliteden ödün vermeyerek
ürünümüzü koruyoruz. İşin ustalık bo-
yutunu hiç es geçmiyor işin mahareti-
nin bu ustalıktan geldiğini bilerek çalı-
şanlarımızı yetiştiriyor ve gelecek nesil-
lere bu mirasımızın aktarılması için us-
talar yetiştirmeye devam ediyoruz. As-
lında bütün bunları birleştirdiğinizde
başarı kendiliğinden geliyor.

Franchise başvuru 
sahibinde olmazsa olmaz
dediğiniz özellik nedir?
İşletmecilerimizin birbirinden çok farklı
iş kollarında faaliyet göstermemesi ve
Faruk Güllüoğlu mağazacılığına sade-
ce bir yatırım aracı gözüyle bakmaması
en büyük beklentimiz. İşletmecilerin FG
sisteminden kazanmasının yanında sis-
teme katkıda bulunması daha iyiye gi-

tek merkezden günlük sevkiyatla ula-
şabileceğimiz yerler bizim için fiziki sı-
nırlar oluşturuyor. Bu yüzden ilk önceli-
ğimiz İstanbul’da büyümek ve sonra-
sında 2014 2. yarısı itibari ile de yeni
üretim tesisimizi hayata geçirmiş olarak
İstanbul çevre illerinde büyümemize
devam edeceğiz. Ayrıca Antalya’ da bir
ara üretim tesisimiz ve 1 pilot şubemiz
var. Buradaki başarılı sonuçlar bizi An-
talya ve çevre illerde büyümeye yönelt-
ti. 2013 yılının son çeyreğinde bu böl-
gelerde yeni şubelerimizi açmaya baş-
layacağız. Buradaki hedefimiz 2014 yılı
sonuna kadar  3 tanesi merkezde yer
almak üzere ve çevre il ve ilçeler ile be-
raber günlük sevkiyat yapabileceğimiz,
taze ürünlerimizi götürebileceğimiz bir
çemberde toplam 10 mağazayla hiz-
met vermeyi amaçlıyoruz. Ara üretim
tesisi yöntemin başarısı kurulacak di-
ğer ara üretim tesisleriyle tüm Türki-
ye’ye günlük taze baklava hedefimize
ulaşabileceğimizi gösterdi. 2014 yılının
2. yarısında bu yapılanmaya daha çok
eğileceğiz ve Antalya yapılanmamızın
ardından  İç Anadolu ve Ege bölgeleri-
ne de gitmek için adımlar atacağız.

Yurt dışında baklavanın 
daha çok tanınmasına yö-
nelik çalışmalarınız var mı?
Şu anda Azerbaycan 2, Estonya’da 1
olmak kaydıyla 3 yurtdışı şubesi ile hiz-
met vermekteyiz. Yurtdışı hedeflerimiz-
de ise öncelikle faaliyet gösterdiğimiz
Azerbaycan’da operasyonumuzu geliş-
tirmeyi sonrasında ise Avrupa ve Orta-
doğu’dan gelen talepleri değerlendire-

debilmek için elini taşın altına sokacak
kadar markayı sahiplenmesi, başvuru-
lurda adayları bir adım öne geçirecek
unsurlar.  FG markası 142 yıllık bir gele-
nekle ve kaliteden hiçbir zaman ödün
vermemesiyle “süpermarka” oldu. Bu
geleneği devam ettirecek ve sahiplene-
cek girişimciler arıyoruz. Bunun dışında
yatırım yapılması için önce yeri görmek
istiyoruz. İş yapmayacak bir yere ölü
yatırım yapılmasını tabii ki tercih etme-
yiz. Dolayısıyla mekan, etrafındaki yer-
leşim yerine uygun olmalı. Mağaza yeri
olmayan ancak markaya yatırım yap-
mak isteyen yatırımcıyı kendi bulduğu-
muz uygun lokasyonlara yönlendiriyo-
ruz. Ya da elinde mağazası varsa uyar-
lamak mümkün. Önceden anlaştığı
başka bir markayla çalışıyorsa onu da
dönüştürebiliriz. Bazı yerlerde lokasyo-
na bulunan mekana göre küçük bir ya-
tırım ihtiyacı olurken, bazı yerlerde de
çok katlı büyük bir yatırım gerekiyor. 

Şuan yurt içinde kaç 
noktada varsınız? Ve ol-
mak istediğiniz bölgeler? 
Yurt içinde 22’si franchise olmak üzere
toplam 40, yurtdışında 3, toplamda ise
43 mağazası ile hizmet vermeye ve bü-
yümeye devam ediyoruz. İstanbul’daki
fabrikamızın yanı sıra bizim için her biri
ayrı değere sahip Antalya, Estonya ve
Bakü’de üretim yapıyoruz. Yapılanma-
mızın merkezi İstanbul, şubelerimizin
de tamamına yakını İstanbul’da işimizin
temelini oluşturan şerbetli tatlılar gün-
lük olarak üretilen ve hassas sevkedil-
mesi gereken ürünlerdir. Bu nedenle

2013 hedefimiz;  
Gelenekten   

Faruk GÜLLÜ

Baklava denince
ilk akla gelen ‘’Faruk
Güllüoğlu’’ markası ile

franchising modelini haya-
ta geçirmeyi başardınız. Bu
başarının altında yatan sırrı
paylaşır mısınız?
Öncelikle işe duyulan saygı bu mesleği
bir kültür mirası olarak devir aldığımızın
bilinci ve ticaretten çok buna bir zanaat
olarak bakmamız diyebiliriz. 5. Kuşaktır
devam eden aile yadigarı mesleği biz-
ler babalarımızdan dedelerimizden öğ-
rendiklerimizle o kültür ve o gelenekle-
rine bağlılıkla devam ettiriyor aynı za-
manda değişen dünyaya göre modern
hale getirmek için çaba sarfediyoruz.
Bizden sonrada devam etmesi için 6.
Kuşakları yetiştiriyoruz. Bunun dışında
işin doğası kalite ve ustalıkta yatıyor.
Bu işte hammadde kalitesi olmazsa ol-
maz. Baklavaya koyduğumuz her mal-
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nokta ile anlaşmış ve mağazalarımızı
açmış olmayı hedefliyoruz.

rek yolumuza Master Franchising ile
devam etmeyi planlıyoruz. Bu konuda
birçok ülkeden talep almakla birlikte
S.Arabistan, Kuveyt ve Dubai'de görüş-
melerimiz  daha kapsamlı şekilde de-
vam ediyor. Böylece yapacağımız yeni
atılımlar ile  yakın zamanda 3. bir ülke-
ye daha girmiş olmayı planlıyoruz. Ma-
ğazalaşma dışında yurtdışında baklava
tanınırlığı için ihracatımızı 25 farklı ülke-
ye gerçekleştirmekteyiz. Birçok ülkede
yapılan gıda ve turizm fuarları başta ol-
mak üzere ülkemizi ve kültür mirasımız
olan baklavamızı tanıtmak için katılım-
da bulunuyor ve bu fuar ve etkinliklerde
baklava açımından bu işin zanaatkarlık
boyutuna inceliklerine ve kültürümüzü
yansıtmasına kadar tüm detayları ak-
tarmaya çalışıyoruz.

Franchise vermeye 
ne zaman başladınız? 
Neden Franchise 
sistemini seçtiniz?
Franchise sistemine 2012 ekim ayında
başladık diyebiliriz. Bunun öncesinde
bu sisteme geçiş için ciddi hazırlıklar
yaptık. Franchise sistemiyle gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında birçok coğ-
rafi bölgede büyüyerek çeşitliliği artır-
mayı öngörüyoruz. Geçmiş dönemde
franchising vermediğimiz için birçok ta-
lebi geri çevirdik. Daha çok insana
ulaşmak ve baklavayı daha çok kişiyle
buluşturmak en önemli kültür mirasımı-
zı geleceğe taşımak için büyümek ge-
rekiyordu. Büyümenin çeşitli yolların-
dan olan franchise sisteminin bize uy-
gun olduğunu düşündük çünkü biz da-

manda bahsettiğim gibi yurtdışı pazar-
ları ile görüşmeye devam ediyoruz ve
2013 yılı iç pazar büyümesine ayırmış-
ken 2014 yılında yurtdışından birkaç

ha uzman olduğumuz üretim, eğitim,
pazarlama Ar-Ge lojistiğe odaklanıp
mağazalarının sahiplerinin başında
durmasını sağlayan ve böylece mağa-
zacılık operasyonlarının daha sağlıklı
yapılabileceği sistem ile operasyonun-
dan emin şekilde ilerlemek istediğimiz-
den franchise sistemini seçtik. Bu siste-
me geçmek üzereyken bir sene boyun-
ca profesyonel bir kadro ile çalıştık ye-
ni sisteme geçiş öncesinde üretim ha-
cimlerini ve tesislerini gözden geçirdik,
iyileştirme yaparak, yeni sevkiyat plan-
ları ve programları oluşturduk. Hazır ol-
duğumuz noktada bu sisteme geçişi-
mizi yaptık ve şuan başarıyla yürütmek-
teyiz. İş ortaklarımızın taleplerinden
çok memnunuz.

Önümüzdeki dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Franchise vererek gerek yurt içinde ge-
rekse yurt dışında birçok coğrafi bölge-
ye açılarak büyümeyi ve çeşitliliği arttır-
mayı hedefliyoruz. Hem franchiseları-
mız hem de kendi işletmelerimiz ile yur-
tiçi ve ihracat pazarlarındaki payımızı
artırarak, 2013 yılında 2012'ye göre ci-
romuzu %55 gibi ciddi bir oranda artı-
rıp 70 milyon TL civarına taşımayı ön-
görüyoruz. 2012 yılını toplam 29 mağa-
za ile kapatmıştık. 2013 yılı sonu itiba-
riyle ise mağaza sayımızın 55’e çıkar-
mayı planlıyoruz. Özelikle Faruk Güllü-
oğlu markası açısından stratejik bir üs
konumuna sahip olan Antalya ilinde
bölge franchise’ı vermek suretiyle ma-
ğazalaşma ve üretim tempomuzu artı-
racak bir çalışmaya başladık. Aynı za-

  55 mağaza…
 geleceğe… Faruk Güllü
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Yepyeni bir markayla karşı 
karşıyayız, kuruluş hikayenizden
yola çıkarak bizlere biraz 

firmanızdan bahseder misiniz?
Bursa’da Kültürpark içinde yer alan, 3 nesildir sahibi ol-
duğumuz ve kendi işletmemizde olan ‘’Özgen Çay
Bahçesi’’ni son yıllarda Cafe-Restorant konseptine çe-
virdik. Yarım asırlık “Özgen” markasının kendine özgü
müdavimleri tarafından benimsenmiş lezzetleri var. Bu
lezzetleri, insanların gelmesini beklemek yerine nasıl
insanların ayağına götürebiliriz düşüncesinden yola çı-
karak Demlik konseptini oluşturmaya karar verdik. İn-
san yoğunluğunun olduğu her yerde markamızın ol-
ması gerektiğini düşünerek, 50 yıllık Özgen lezzetlerini
günümüz konseptine uygulayarak Demlik markasını
ortaya çıkardık.

Demlik,  franchise sistemine 
hızlı bir şekilde dahil oldu. 
Bu kararı nasıl verdiniz?   
Küçük bir konsept olduğumuz ve aile olarak sektörün
içinde olduğumuz için ar-ge yi çok uzun tutmadık.
Demliği gören, lezzetimizi tadan insanlardan aldığımız
tepkiler ve teklifler bizi daha hızlı adımlar atmaya yö-

neltti. Daha 9. ayımızda Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’na katılmaya karar verdik.  

Franchise şartlarınız nelerdir?    
Kiosk ve dükkan konsepti olarak iki tane franchise olu-
şumumuz mevcut. Kiosklarımızın  ve dükkan konsepti-
mizin franchise bedelleri farklılık göstermektedir. Dük-
kanlarımızın olacağı  yerin konumu, kirası ve dükkanın
metrekaresine göre tabii ki… Bununla ilgili tüm detay-
ları internet sitemizde bulabilirsiniz.

Ne tür girişimciler Demlik’e başvurmalı?
Başvuru sahibinde olmazsa olmaz 
dediğiniz özellikler nelerdir?

İşinin başında durabilen, gıda sektöründeki zorlukları
bilen, bu hizmet kalitesinin önemini bilen kişiler tercihi-
mizdir. Ailemiz içinde olmak isteyen her yatırımcıya ka-
pımız açıktır. Bizde onlara gereken eğitim ve desteği
vereceğiz.

Olmak istediğiniz bölgeler ve 
şehirler neresidir?
Pilot ve çıkış bölgemiz olması sebebiyle önceliğimiz
Marmara bölgesi, daha sonraki hedeflerimiz İç Anado-
lu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesidir.

Gelecekte yurt dışı planlarınız nelerdir?
Yurtdışında yaşayanlara Demlik 
markasının daha çok tanıtılmasına 
yönelik çalışmalarınız var mı?
Türk çayını kırmızı-beyaz Demlik konseptimizle baştan
Türki Cumhuriyetler, Müslüman Arap ülkeleri olmak
üzere tüm dünyaya tattırmak ve tanıtmak amacında-
yız. Yurt dışı hedeflerimiz uzun vadeli hedeflerimiz ara-
sında olduğu için şu an itibariyle yurt içine odaklanmış
durumdayız.

Çay Bahçesi’nden
Demlik’e giden yol…

Geleneksel Türk çayını
kırmızı-beyaz Demlik 

konseptiyle girişimcilere
sunan Demlik Genel

Müdürü Erman Ademoğlu
ile konuştuk….
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verme, tüketici ihtiyaçları ile alakalı olma,
görsel olma, rehberlik etme gibi konu

başlıklarının hakkını en iyi şekilde verece-
ğimize dair sizlere söz veriyoruz.

Kendiniz için en iyi olanı istemeniz
normal ve bu sizin yaşamdaki en
doğal haklarınızdan biri. Bir gün,

dostluğun ve doyumsuz sohbetlerin sim-
gesi Kahvenin Deryası’nda olmak istedi-
ğinizde biz sizin yanınızda olacağız. Dost-
luğun, arkadaşlığın, kardeşliğin o uçsuz
bucaksız okyanusunda güvenle ve huzur-
la ağırlayacağız siz değerli konukları-
mız… Ege'nin incisi güzel İzmir'imizin
Kordon'unda faaliyete başlayan bu keyifli
misyonumuzu, vizyonumuzu daha da ge-
liştirerek Türkeye'mizin bir çok şehrinde
de sayılarımızı arttırarak devam ettirmek
amacındayız. 
Başarı için iddialı olma, açık ve anlaşılır ol-
ma, hatırlanabilir olma, değerlere önem

“En mutlu
insanlar her

şeyin en iyisine
sahip

değildirler.
Sadece her
şeyin tadını 

en iyi şekilde
çıkartırlar...”

Bu işe gönül vermek, yatırım
yapmak isteyen iş ortakları ya-
ratmak, Melodi Çikolata’nın

köklü geçmişinde elde etmiş olduğu
tecrübeleri paylaşarak işbirliği yapaca-
ğı bu ortaklar ve choco-story® marka-

sı aracılığıyla tüketiciyi iyi kalitede çi-
kolatayla ve drajeyle tanıştırmak ana
hedeftir.
Choco-story®, günün ve yaşamın
farklı kesitlerine çikolatanın lezzetini
dahil etmek isteyen herkes içindir.

Kendinizi ödüllendirmek için bir parça
çikolata, çocuklar için besleyici ve
sağlıklı ürünler, şık ve anlamlı bir hedi-
ye ya da farklı etkinlikler için çok sayı-
da lezzet ile choco-story® sizin de gü-
nünüze keyif katacak.

Çikolata severler için, lezzetle büyüyen zincir
Melodi Çikolata,
tescilli markası 

franchise zinciriyle,
tüketiciyi iyi 
kalitede çikolata 
ve drajeyle
tanıştıracak, bu 
işe gönül vermiş
yatırımcı franchise 
adayları arıyor.

Her şeyin tadını en iyi şekilde
’nda çıkartın…
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Kendi işinizi kurma
fırsatı sunuyoruz

Alescia Perfume Store bayisi olmak, si-
ze başarılı bir iş sahibi olabilme imka-
nı yanında avantajlar da getirecektir.

Kendi İşinizin Sahibi Olmak;
Alescia Parfüm işletmecisi ol-
manız, bir yandan kendi işini-
zin sahibi olurken bir yandan
da Alescia Parfüm’ün dene-
yimini yanınıza almanız do-
layısıyla risklerinizi büyük öl-
çüde azaltmanız demektir.

Zengin İnsan İlişkileri;
Takım çalışması yaptığınız ekibinizle
ve müşterilerinizle kurduğunuz ilişkileriniz,
sizde keyifli bir tatmin yaratacaktır.

Kişisel ve Profesyonel Gelişim;
Bir tarafta başarma tutkusu ile dolu girişimci
bir ruh, diğer tarafta Alescia Parfüm ve üstün
avantajları, güvenli ve karlı bir yatırım için ge-
rekli tüm unsurları barındıran sağlam bir te-
mel oluşturacaktır.

Bayilik için şartlarımız;
1- Bayilik düşünülen nokta merkezi, araç ve
yaya trafiği yoğun olmalı.
2- Bayilik istenilen yer en az 20 m2 olmalı.
3- Bayilik sözleşmesi taraflarca imza altına alı-
nıp uygulanmalıdır.
4- Ürün geri alma garantisi: Sözleşmenin ilk 1
yılında, herhangi bir nedenle bayilikten geri
çekilmek isteyenlerden, açılmamış ürünler
%20 iskonto ile geri alınır.
5- Öncelikle işlek cadde veya AVM’lere bayi-
lik verilir.
6- Bayiliklerde isim hakkı bedeli talep edil-
mez.
7- Ücretsiz eğitim desteği verilir.
8- Tüm ulusal reklam çalışmalarında (TV, in-
ternet, dergi ve gazete) bayilerimizin adres ve
telefon bilgileri verilerek, reklam desteği sağ-
lamaktadır.
9- Bayi ile firmamız arasında yapılan bir söz-
leşme ile aynı cadde üzerinde başka bir Ales-
cia Perfume Store bayiliği vermeyeceğimizi
beyan ediyoruz.

Her yudumda bir başka 
gezintiye çıkartıyor…

Testa Rossa Caffe, İtalyan kahve
kültürünün ülkemizdeki en
önemli temsilcisi. Sadece soluk-

lanmak için bir kahve durağının ötesin-
de, bir yandan kahvenizi yudumlarken,
lezzetleri ile de dünya turuna çıkabilirsi-
niz. Avusturya, Almanya, İtalya, Maca-
ristan, İngiltere, Dubai, Kıbrıs, Brezilya,
Fransa, Meksika, Guatemala Kosta Ri-
ka gibi 50'yi aşkın ülkede bulunan Tes-
ta Rossa  birçok ülkenin kahve kültürü-
nü Türkiye’ye taşıyor.

Her yudumda bir başka 
gezintiye çıkacaksınız…
Yoğun aromalardan hoşlanan misafir-
lerini Guatemala’ya, çiçeksi aroma se-
ven misafirlerini Etiyopya’ya, içimi yu-
muşak olsun diyenleri Endonezya’ya,

ne sert ne yumuşak benim kahvem or-
ta olsun diyen misafirlerini de Meksika
ve Kosta Rika’ya kısa bir yolculuğa
gönderiyor. Çikolata ile nanenin eşsiz
buluşmasıyla yaşanılacak hazzı Cioc-
colata Mint ile konuklarına yaşatan
Testa Rossa, vanilya sevenlere de
French Vanilla’yı sunuyor.
İtalyan kültürünü Türkiye’ye getiren,
gezmekten yorulduğunuzda veya
Türkiye’den lezzetler tatmak istediği-
nizde de, damla sakızlı, vanilyalı, ka-
ramelli ve çikolatalı çeşitleriyle eşsiz
Türk Kahvesini yudumlama olanağı
sağlıyor.

Ödüllü aşçılardan Türk, 
İtalyan ve Meksika mutfağı...
Kahvenin yanı sıra Türkiye’nin  ödüllü

a ş ç ı l a r ı n ı n
yaptığı Türk,
İtalyan ve
M e k s i k a
mut fağ ın ın
yanı sıra di-
yet yemekleri
salataları da
tadabilirsiniz.
Ana yemek-
leri arasında
M e k s i k a
mut fağ ın ın
olmazsa ol-
mazı fajitanın
etlisinden ta-
vuklusuna ve

her iki çeşidin de sunulduğu Combo
Fajita’ya kadar bol seçenek yer alı-
yor. Mantar düşkünlerinin damak
zevkine Fleto Funghi ile cevap veren
menüde, Hindistan’dan esintiler de
özel baharatlar ve köri sosunun kul-
lanıldığı Polo İndiago ile geliyor. Şeh-
rin ve işin günlük karmasından uzak-
laşıp klasik italyan cafe bar konsep-
tindeki mekan, keyifli dakikalar vaad
ediyor.
Samimi havası ve klasik İtalyan kafe-
bar konseptindeki dekorasyonuyla
müdavimi olacağınız Testa Rossa
Caffe’ler, çok yakın zamanda Bursa
Ertuğrulkent’te ve ülkemizin bir çok
yerinde olacak.

Bir yandan kahvenizi yudumlarken, diğer yandan
Türk, İtalyan ve Meksika mutfağının lezzetlerini

tadabileceğiniz tek yer; Testa Rossa Caffe… 
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen
markaları arasında olan 
Tatlıses çiğ köftenin 

başarısının kaynağını bize 
anlatır mısınız? 
Sizlere anlayışımızı ve işleyişimizi basitçe anlatmak iste-
rim. Sayın İbrahim Tatlıses gibi ülkemize ve dünyaya
marka olmuş bir önderimiz var. İşinde uzman, profesyo-
nellerden oluşturduğumuz kadromuzla, ilkeli ve dürüst
hizmet veriyoruz. Hiçbir ürünümüzde katkı maddelerine
yer vermiyoruz. Lezzet üstünlüğümüzü %100 doğal
ürünler kullanarak oluşturduk. Franchise şubelerimizi,
büyük bir titizlikle seçiyoruz. Şubelerimize bir takım ku-
rallar koyuyoruz ve 24 saat kamera sistemi ile sürekli
denetliyoruz. Böylece oluşan ve oluşabilecek problem-
lere anında müdahale edebiliyoruz. Franchise bayileri-
mize, kuruluş aşamasından itibaren her türlü desteği
sağladık ve bütün süreçlerde çözüm odaklı çalışmaya
devam ediyoruz. 

Franchise zincirlerine ne gibi 
hizmetler veriyorsunuz?
Başlangıçta, şube adaylarımızın mekan seçimlerini de-
netliyoruz ve fizibilite raporu oluşturuyoruz. İnşaat ve de-
korasyon aşamalarında proje desteği veriyoruz. Açılış or-
ganizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Görsel ve yazılı ba-
sında reklam masraflarının %100’ünü karşılıyoruz. Şube-
lerimize personel desteği sağlıyoruz, teknik ve uygula-
malı olarak bir takım eğitimler veriyoruz. El kitapçıkları ve
broşürleri hazırlıyoruz. Devamlı olarak yaptığımız şube
kontrolleri sayesinde eksikleri belirliyoruz ve satış strate-
jilerini oluşturuyoruz. 24 saat kamera kontrolü ile hijyen

kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü yapıyoruz.
Ürünlerimizin günlük, taze bir şekilde sevkiyatını sağlaya-
rak lojistik destek veriyoruz. Bölge müdürlerimiz tarafın-
dan sürekli kontrollerle tüm şubelerin genel işleyişlerini
ve düzenini sağlıyoruz. Şirket politikamız gereği şeffaf,
ulaşılır ve sorunlara çözüm üreten bir ekip olarak yolumu-
za devam ediyoruz.

Hedef franchise bölgeleri hakkında
bilgi alabilir miyiz? Şu anda 
kaç adet TC şubesi var?
Tüm ülkede franchise vermeye devam ediyoruz. Ayrıca
Avrupa’da master franchise çalışmalarımız bulunmakta.
Şu an 186 şubemizle hizmet veriyoruz.

Gıda sektörünün zor bir sektör 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Diğer sektör oyuncularından bir 
adım önde olabilmek adına 
neler yapıyorsunuz?
Genç, dinamik, analitik düşünen ve operasyonel yapıya
sahip bir ekibiz. Profesyonel yönetim tarzını benimsemiş
idari kadroya sahibiz. Şirket içerisinde daima dürüst, eşit
davranış biçimimiz ile her sorun üzerinde ince ve geniş
çözümlemeler üretebiliyoruz. Kendi kategorimizde 1 nu-
mara olmamıza rağmen tüm rakiplerimizi sürekli olarak
analiz ediyoruz ve reklam, halkla ilişkiler çalışmalarımıza
özenle devam ediyoruz. Şubelerimize verdiğimiz değer,
önem, hassasiyetle tüm sorunlarla ilgilenmemiz uzun so-
luklu ortaklığımızın göstergesidir, felsefemiz İbrahim be-
yin de dediği gibi: ‘Ben Yemediğim Bir Şeyi başkalarına
da Yedirmem’.

“Geleneksel lezzetler Tatlıses’le  
Tatlıses Çiğköfte Franchise   

Ülke genelinde franchise vermeye devam eden ve şu an        
benimsedikleri hizmet felsefelerinden bayi özelliklerine,     
kadar tüm detayları Tatlıses Çiğköfte Franchise Müdürü    
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Girişimcilere sağladığınız 
hizmetlerden bahseder misiniz?
Çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Aday şubeleri değer-
lendiriyoruz, fizibilite hazırlığımızdan sonra raporlarımızı
sunuyoruz ve girişimcilerimizi bilgilendiriyoruz. Verdiğimiz
eğitimlerle sürekli gelişim sağlıyoruz. Şubelerimizi gerek-
li tadilat ve teknik bilgiyle destekliyoruz. Şubelerde çalı-
şan personelimizin eğitim ve oryantasyon süreçlerini
destekliyoruz. Reklam desteği veriyoruz. İşveren için
özel şube davranışları, pazarlama satış, pazarlama yö-
netimi vb. konularda eğitimler düzenliyoruz. Lojistik
destek sağlıyoruz. 

Girişimciler yatırım yaparken 
nelere dikkat etmeli?
Genelde en büyük hata düşük maliyetlerinden do-
layı bu işi 2. ek iş olarak görmeleri ve daima şube-
lerinin başında olmamaları. Önemli bir husus giri-
şimcilerin sadece yatırım yapacakları işe adapte
olmaları ve kira bedellerinin yüksek olmamasına
dikkat etmeleri. Hizmet sektörünün aslında en
zor meslek guruplarından biri olduğunun bilinmesi gere-
kiyor. Hizmet  sektöründe,  seçilen çalışanların eş, dost, ak-
raba olması zamanla büyük zorluk çıkartabiliyor. Persone-
lin genç, temiz, disiplinli ve dürüst kişilerden seçilmelidir.

Tatlıses Çiğköfte’nin önümüzdeki 
dönem için hedefleri nelerdir? 
Yurt dışı yatırımları için neler 
planlıyorsunuz?
Önümüzdeki dönemlerde franchise bayilerimize yeni ürün
grupları ilave ederek şubelerimizin kar oranını artırmayı, şu-

   kazanca dönüşüyor”

Cumhurbaşkanlığı
’ı 

tercih etti!

   Müdürü Erol Yüksel:

be sayımızı da 250-260 arasına 
çıkarmayı hedefliyoruz. İkinici hedefimiz ise, reklam kam-
panyalarımız ve halkla ilişkiler çalışmalarımızla, yeni strate-
jiler oluşturarak şubelerimizin kar payını yüzde 30 artır-
mak… Yurt dışı için iki ayrı firma ile görüşmelerimiz devam
etmekte, bu anlamda önceliğimiz Almanya’da master
franchise olarak hizmet vermektir. Bununla ilgili çalışmala-
rımız devam ediyor.

          186 şubesiyle hizmet veren Tatlıses Çiğköfte, 
      lezzet farklılığından hedeflerine 

        Erol Yüksel’den dinleyelim…

Bugüne kadar devlet kurumlarına
ve özel portföylere hizmet veren
Altın Emlak, Haziran ayı içinde gu-

rur veren işlemlere imza attı. Altın Emlak
Alibeyköy Temsilciliği, Cumhurbaşkanlı-
ğı’na kiralama hizmeti verdi. Ayrıca A Mil-
li Voleybol Takımımızın Kaptanı Esra Gü-
müş ve Türkiye Güreş Milli Takım Oyun-
cusu Rıza Kayaalp de emlak ile ilgili iş-
lemleri için Altın Emlak Ispartakule Tem-
silciliği’ni tercih etti.

Basında rekor kırdık!
Yazılı basında en sık yer alan ve haberle-
rine en çok güvenilen emlak zinciri olan
Altın Emlak, Haziran 2013 döneminde de

liderliğini sürdürdü. Ekonomist Emlak
Market Dergisi’nde ‘Öne Çıkan Bölgeler’
ve ‘Taksim Olaylarının Emlak Piyasasına
Etkisi’ haberleriyle iki kez yer alan Altın
Emlak, Kobilife’ta ve Platin Dergisi’nde
‘Arnavutköy Bölgesi’ haberi ile, Capital
Dergisi’nde ‘1+1 Daireler’ haberi ile, Mil-
liyet, Posta ve Zaman Gazetesi’nde ise
Konut Kredilerinin Seyri haberi ile yer al-
dı. 70’e yakın Temsilciliği, Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı uzmanlığı ve Türkiye’nin en
gelişmiş sistem altyapısına sahip olan Al-
tın Emlak’ın Yalova, Çanakkale, İstanbul
Yakuplu Bulvar Temsilcilikleri hizmete
hazırlanıyor. 
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Ceyo, Türk pazarına
tekrar hızlı bir giriş
yaptı. 2014 hedefleri-

nizden bahseder misiniz?
2013 aslında önemli bir kırılım noktası
ancak mağazalaşma sürecimizde bi-
rincil etken ivmelenme değil. 2002 yı-
lında şirketimizin toptan satışı bıraka-
rak mağazalaşma ve bölge distribü-
törleri vasıtasıyla saha yönetimi konu-
sunda gösterdiği ciddi bir planlama
ve atılım var. O dönemde bizim gibi
üreticilerde böyle bir düşünce veya
planlama yok. Biz türkiye genelinde
10 bölge distribütörü ve onlara bağlı
1500 yetkili perakende satıcı bayi ile
yola çıkarak bu günlerin başlangıcını
yaptık. Marka algımızı güçlendirdik.
Müşteri ilişkilerimizi geliştirdik. Model-
lerimizin sayısını artırdık. Modanın
esintilerini modellere yansıttık. Saha
yönetimini güçlendirdik. O günlerde
sadece iki olan kurumsal mağazaları-
mızın sayısını bugün itibariyle 49 ade-
te çıkardık. Ellinci mağazamızın söz-
leşmesini imzaladık. 50. yayımızda
50. mağazamızı yakaladık. Ancak he-
defler bununla sınırlanmıyor. Bu yıl ve
sonrasında özellikle kurumsal mağa-
zacılık ayağında ikinci hamleyi yapa-
rak Türkiye genelinde AVM ve önemli
caddelerde küçük Ceyo mağazaları
oluşturmak istiyoruz. Bu mağazalar
sadece Ceyo satacaklar ve kurumsal
kimlik taşıyacaklar. Satış sistemimize
giren yeni mağazalarla gelişmeye ve
büyümeye devam edeceğiz.

Ceyo mağazalarının yurt
dışı organizasyonlarından
bahseder misiniz?
Yurtdışında Türkiye modelemizi uygu-
luyoruz ancak bir farkla hangi ülkede
güçlüysek ve markamızı tanıtmışsak o
ülke distribütörümüzden kurumsal

mağaza açmasını istiyoruz. Türki-
ye’deki aynı kurumsal kimlik, mobilya-
sı, dekorasyonu, tabelası aynı olan ve
sadece Ceyo satan mağazalarımız var
örneğin Lübnan, Suriye, Dubai, Gür-
cistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
gibi ülkelerde. Bunlara ek olarak cor-
ner mağazalarımız var. Türkiye’deki
esnaf mağazalarının birebir aynı ve
karma ürünler satan… Onlar Ceyo’da
satıyorlar. Bu mağazaların geliştiril-
mesini istememizin nedeni günümüz
müşterilerinin markayı benimsemeleri
ve yüksek beklentilerinin olması bü-
tün modelleri ve  renklerini görmek
istiyorlar, zaman zaman modeller
üzerinde görüş bildiriyorlar.
Memnun kaldıkları fakat artık
üretilmeyen bir modelin tek-
rar üretilmesini istemeleri
buna en güzel örnek. Bu
nedenle perakende sektö-
rünün bu yönde yol alma-
sı gerekiyor. Distribütörle-
rimiz ayrıca çok katlı veya
perakende mağazalara,
medikal ürünler satan ba-
yilere, eczanelere ürünler
satarak Ceyo’yu temsil
ediyorlar.

“Ceyo Franchise
Sistemi’’ni diğer
markalardan ayıran
unsurlar nelerdir?
Ceyo her şeyden önce kurumsal bir
bayilik sistemi yürütüyor. Fiyat netliği
ve birliği sağlıyor, indirim zamanı Tür-
kiye’nin her yerinde aynı anda başlıyor
ve bitiyor. Her şeyi birlik ve beraberlik
içinde yapıyor. Sistemimizde müşteri-
ye hizmet ve ürün kalitesi ön planda.
Bunların hepsi müşterilerimiz için ge-
liştirdiğimiz dinamiklerimiz, ancak yatı-
rımcımız bizim iş ortağımız olduğun-
dan, korunması kollanması gerekmek-
te. Yukarıda bahsettiğim gibi fiyat birli-
ği sağlayarak, stoklarını kontrol ede-
rek, para kazanmalarını ve işlerini ge-
liştirmeyi planlıyoruz. Bize yatırım ya-
pacak kişilere birinci gün para kazan-
dırmayı garanti etmiyoruz. Çalışarak
sisteme ve işine destek vermesi halin-
de para kazanacağını vaad ediyoruz.
Kendilerine marka bilinirliği yüksek,
yurt içi ve dışı pazarda 50 yıllık prestij-
li geçmişi olan Türkiye’nin bir numara-
lı markasının bayiliğini öneriyoruz. Bu
da yatırımcılarımızın bu markaya des-
tek vermesiyle ve birlikte gelişmekle
mümkündür.

Franchise şartlarınız 
nelerdir? Nasıl 
yatırımcılar arıyorsunuz?
Her şeyden önce birlikte çalışıp işe
destek verecek yatırımcılar arıyoruz.
Ticaret böyle bir şey çünkü. Tabii ki
her yatırımcı para kazanmak ister
ama bunun yatırımın evreleri var ve
bu evreler içinde başlangıç, işe inti-

bak,  çıraklık evresi ve sonra kademe-
lerle profesyonellik dönemleri. Ürünü,
modeli, özellikleri tanıma müşteriyi
anlama, hizmet etme gibi birçok
önemli konu var. Ama şu bir gerçek
müşteri tarafından tanınan güvenilen
bir markaya hizmet üreterek para ka-
zanacaklar yani bu işin ilk evresi, sa-
bır ve sadakatle çalışarak markaya
hizmet ile başlayacak, sonrasında kı-

sa bir vadede görülür ki yatırım geri
dönüşe başlayacaktır. Biz franchise
için Türkiyenin her yanından kendisi-
ne iş edinmek, planlı ve prensipli ça-
lışmayı seven, marka nedir bilen ve
müşteriye hizmet etmek isteyen genç
yeni mezun ve işinin sahibi olmayı is-
teyen, yeni emekli olmuş ancak çalış-
mayı isteyen, herkesi projemize davet
ediyoruz. Türkiye geneli ve yurt dışı
diye bir ayrım yapmıyoruz.  

Franchise vermek için 
lokasyon kriterleriniz 
nelerdir?
Yatırımcıların yatırımlarını hızlı geri
döndürebilmeleri için Ceyo müşterisi-
nin gezdiği yaya trafiğinin yoğun ol-
duğu lokasyonları seçmelerini tavsiye
ederiz. AVM veya işlek caddeleri ter-
cih eder ve öneririz.

Mağaza konseptiniz nasıl
belirleniyor? Mağaza 
iç dekorasyonlarınız 
değişebiliyor mu?
Franchise projemizde iki farklı model
var. Birinci model, çeşidi fazla olan
daha büyük bir mağaza, diğeri ise bi-
raz daha küçük model ve bunda çeşit
biraz daha az. Ancak her iki modelin

de dekorasyon konsepti aynı olmak
zorunda.

Ceyo mazağazası açmak
isteyen bir girişimcinin sizin
franchise sisteminize 
dahil olarak sahip olacağı
avantajlar nelerdir? 
Türkiye genelinde tanınmış bir marka-
nın temsilcisi olarak işe başlayan yatı-
rımcımız, başta ürünlerin fiyat birliği
sağlanmış, yani her yerde aynı fiyatla
satılan, sezon sonu indirimleri belirli

tarihte başlayan ve biten, stokları
elektronik ortamlarda kontrol

edebileceği, eğitim, kuruluş
aşamasında yukarıda bah-

setmiş olduğumuz ilk yatı-
rım destek paketinden fay-
dalanacak, reklam, eğitim
vs. destekler süreklilik
arzeden işlerimizdendir.
Bölge satış temsilcileri-
miz sürekli olarak bu
mağazaları kontrol ede-
cekler ve ürün eksikleri-
ni tamamlayarak satış
kayıplarını önlemeye
çalışacaklardır. Bütün
bunlar yatırımcılar açısın-

dan büyük avantajlardır.
Türkiye’de bu tip mağaza-

lara “kırık üretim” adını ver-
diğimiz desteği veren tek fir-

ma Ceyo’dur.  

Ürün yelpazenizin 
geçmiş yıllara oranla 
genişlediğini görüyoruz. 
Artış devam edecek mi?
Her konuda şartlar bizi nereye götürü-
yor ve zorunlu kılıyor ise oraya gerek
işletmemiz gerek ürün ve tasarımları-
mızı oraya götürürüz, ancak bir şey var
ki bu da bizi biz yapan temel faktördür.
“Ayak sağlığı ve anatomisi” bizim uz-
manlığımız ve vazgeçilmezimizdir.
Ürünlerimizi sizin de belirttiğiniz üzere
geçmiş yıllara oranla önemli bir boyut-
ta geliştirdik, çeşitlendirdik. Eskilerde
minik yavrular için koleksiyonda hiçbir
şey yokken bugün var, eskiden ayak-
kabı yok iken bugün var, gençler ve
moda içeren bir şeyler yok iken bugün
var. Ancak şunları özellikle belirtmek
isterim ki koleksiyonda çocuktan baş-
layarak üst yaş gruplarına kadar,  ev içi
ev dışı, moda, comfort ürünler, yazlık
ve kışlık ayakkabılar, sabo, panduf,
özel tasarlanmış hac ve Ümre koleksi-
yonu, Ceyonomi ve NG gibi birçok
özel koleksiyon Ceyo’nun mağazalar-
da satışa sunduğu özel koleksiyonlar-
dır. Bütün bu modeller Ceyo’nun Tür-
kiye’de ürettiği ve yüzde yüz yerli
ürünlerdir. İthal değildir, buda bize ay-
rı bir gurur verir. Kullanılan tüm malze-
meler insan sağlığına uygun kaliteli ve
sertifikalı ürünlerdir. Ürünlerimiz TSEK
ve ISO kalite belgeleriyle üretilmekte
ve tüketiciye sunulmaktadır.

Mağazalaşma
sürecine girerek,

Türkiye geneli
veya yurtdışı

ayrımı gözetmek-
sizin büyümeyi

hedefleyen 
Ceyo’ya dair 
tüm detayları 

Ceyo Genel Md.
Naki Kolsuz’dan 

dinliyoruz…

50. yılda 50. mağaza…
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rinden birbirinden leziz tatlılara kadar
her damak zevkine uygun  zengin bir
ürün içeriği bulunuyor. Mutfakta yüzde
yüz yerli ve katkısız süt danası etinden
en taze sebzelere, Konya yöresinin özel
tulum peynirinden kepek oranı yükseltil-
miş ve besin öğeleri açısından zengin-
leştirilmiş una kadar aklınıza gelebilecek
her türlü ürünler Gıda mühendisleri tara-
fından ISO 22000 gıda güvenliği stan-
dartlarına uygun olarak üretiliyor ve so-
ğuk zincir korunarak şubelere ulaştırılı-
yor. Ürünlerin hijyenik koşullarda üretil-
mesine önem veren marka, “Kurumu-
muzda çalışan personelin özellikle hij-
yen konusundaki bilgi, tutum ve davra-
nışları bu süreçte kaliteli hizmet ve tüke-
tici sağlığını koruması açısından önemli
basamaklardan birini oluşturmaktadır”
ilkesinden hareket ediyor.

Etli Ekmek ve Tantuni ile özdeşle-
şen Rumi Gıda, tüm Türkiye’ye bu
ürünleri Rumi lezzetinde tanıtmak-

ve tattırmak istiyor. Konya ve Mersin yö-
resine ait lezzetler tüm Türkiye’nin da-
mak tadına uygun hale getirilerek, yöre-
sel dokuları da fazla değiştirilmiyor.
Rumi Gıda, 2005 yılından bu yana kendi
öz kaynaklarıyla açtığı Cevahir AVM, Pro-
filo AVM, Capacity AVM, Cevahir Teras,
Olivium AVM, Armoni Park AVM, Arena
Park AVM, Aqua Florya AVM, Vialand
AVM ve Basınekspres şubelerinde Rumi
Etli Ekmek & Tantuni markasıyla hizmete
devam ediyor.
Rumi, büyüme stratejisi gereği  zincirin
halkalarına yeni şubeler ekleyerek  mar-
ka olma yolunda sağlam adımlarla he-
deflerine ulaşmayı planlıyor. Yeni açıla-
cak şubeleri arasında Mecidiyeköy-

Trump Towers, İkitelli-Mall of İstanbul
AVM, Kurtköy - Via Port AVM, Etiler - Öz-
dilek AVM, Ümraniye - Can Park AVM lo-
kasyonları yer alıyor.
Marka   kendi  özkaynaklarının yanı sıra,
dünyada ve Türkiye’de  çeşitli dallarda
faaliyet gösteren firmaların büyümek için
uyguladığı bir sistem olan franchising
sistemiyle ilgili alt yapı çalışmalarını  ta-
mamlayarak, öncelikli olarak İstanbul,
Ankara, İzmir, ve Antalya İllerinde franc-
hise vererek, yıl içerisinde  5 adet franc-
hise restoranı açmak, 2014 yılında ise bu
sayıyı 10 adete çıkartmayı planlıyor.

Ürünler HACCP ve TSE 
standartlarında üretilliyor
RUMİ’nin menüsünde lokomotif ürün Et-
li Ekmek ve Tantuni’nin yanı sıra, kuzu
tandırdan sac kavurmaya, pide çeşitle-

Odak, franchising 
sistemi ile 
Türkiye’ye 
yayılıyor

Odak, Türkiye’de Kozmetik Pe-
rakendeciliğinin lider firmala-
rından olup ülkemizin 5 böl-

gesinde faaliyet göstermektedir. Ku-
rumsal bir yapıyla profesyonel hizmet
sunan Odak Kozmetik, İnsan Kay-
nakları Birimi eğitim desteği vererek
ayrıca tek bir yerden mal  tedariki
sağlamaktadır.

Raporlama sistemiyle bütün detay
bilgilere anında ulaşılabilecektir. Sık
sık ve etkili kampanyalar yapılmakta
ve alt yapı hazır olduğundan ayrıca
bir yatırım gerektirmeyecektir. Etkin
stok yönetimi yapılmaktadır. Marka
gücünden yararlanılacaktır. Tüm giri-
şimci adaylarını Bayim Olur musun?
Franchising Fuarı’ndaki Odak Koz-
metik standına bekliyoruz.

Kozmetik 
Perakendeciliğinin 
lider firmalarından 

Odak Kozmetik 
franchise veriyor.

Etli ekmek ve tantuni markasıyla 
2005 yılından bu yana gıda sektöründe 
yer alan Rumi Gıda, yeni şubeler açarak

büyümeye  devam ediyor... Üretimde, hijyene ve doğal ürün 
kullanımına önem veren Rumi, ürünlerini tüm Türkiye’ye 

tanıtmak ve tattırmak istiyor.

Türkiye'ye bu tadı sevdirecek
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22 ilde 41 şubeyle, Türkiye’nin en büyük bebek
mağazalar zinciri olan Dastini Bebe Market ku-
ruluşunun 10. yılına özel franchise adaylarına

ve receğ i
destekler-
le kendi iş-
lerini kur-
ma fırsatı

sunuyor. Dastini Bebe Market mağazalarında anne,
bebek ve çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayan,
tekstilden kozmetiğe, oyuncaktan bebek arabasına
kadar tüm ürün çeşitleri dünya markası 200’ün üze-
rinde firmanın 20 binin üzerinde ürünü ile müşterile-
rini beklemektedir. 
Yılda 1 milyon 300 bin bebeğin dünyaya geldiği ülke-
mizde ekonomik iniş çıkışlardan en az etkilenen an-
ne ve bebek ihtiyaçlarının zorunlu ihtiyaç sınıfında
yer alan bir iş kolu olduğundan yatırımcılar tarafın-
dan ilk tercih edilen sektör konumuna gelmiştir. Son
yıllarda hızla büyüyen ve vizyon kazanan bebek sek-
törü, kurulum maliyetine göre kazançlı bir iş olması
nedeniyle ve doğru iş ortağı ile yüksek kazançlar su-
nuyor. Türkiye’de olduğu kadar dünyada da adını
yaygınlaştırmak ve bir Türk markasını tüm dünyaya
ulaştırmak isteyen Dastini aralıksız sürdürdüğü çalış-
malarını karşılığını da ilk yurtdışı mağazasını Ameri-
ka’nın California eyaletinde bir Türk yatırımcısına ver-
miş olduğu franchise ile  almıştır. Riskin ve yatırım
maliyetinin düşük, karlılığın yüksek, tecrübe gerektir-
meyen, merkezi sistemle yönetilen bir iş sahibi ol-
mak isterseniz Dastini sizi bekliyor.

Hayatınızda
bebek varsa bize
mutlaka uğrayın

Türkiye’ye 
Avrupa’nın En İyi

Sosyal İş Planı Ödülü

Cuomo-JCI Avrupa’nın En İyi
Sosyal İş Planı yarışmasına
Avrupa’nın farklı ülkelerin-

de gelen 20’nin üzerinde iş planı
dosyalarının değerlendirilmesi
sonrasında Monaco’da gerçekleş-
tirilen finallerde Hollanda, Lüksem-
burg, Romanya ve Türkiye’den
dört iş planı birincilik için yarıştı.
Maria Elena Cuomo, Cuomo Foun-
dation Başkanı, Bettina Ragazzoni-
Janin, Cuomo Foundation Sayma-
nı, Francisco DIAZ, Cuomo Foun-
dation Genel Direktörü, Pierre Ca-
siraghi, JCI Monaco Onursal Üyesi
ve Girişimci, Jean-Philippe Muller,
International University of Monaco
(IUM) Genel Direktörü, Zsolt Lavot-
ha, Monaco Venture Capital & Pri-
vate Equity Association (MVCA)
Başkanı, Gildo Pallanca - Pastor,
Venturi Automobiles Başkanı, Sir
Stelios Haji-Ioannou, easyGroup
Başkanı ve Kurucusu, Barend Van
Der Vorm, Yatırımcı, Lesley Young,
JCI İcra Kurulu Üyesi, Marina Maz-
za ve Tony Guillemot, Yarışma Di-
rektörleri’nden oluşan çok saygın
bir jüri tarafından yapılan görüşme
ve iş planı sunuşları sonrasında bi-
rinciler 2.700 kişinin katılımını ger-
çekleştirdiği JCI Avrupa Konferan-

sı’nda duyuruldu ve ödüler payla-
şıldı. Türkiye’den katılım gösteren
Çiğdem Haznedar Manicare proje-
si ile Avrupa’nın En İyi İş Planı Ya-
rışması’nda “Prix Coup de Coeur
de la Fondation Cuomo” ödülü ve
15 bin euro ile ödüllendirildi.
Manicare kadınlar tarafından işleti-
len, kadın güzellik uzmanı ve giri-
şimci yetiştirmeyi hedefleyen el ve
ayak bakım hizmetleri projesi ile
sürdürülebilirlik, eğitim, girişimcilik
alanlarında toplumsal değer yarat-
maktadır. Projenin kurucusu Çiğ-
dem Haznedar böyle bir ödül ile
Türkiye’ye dönmenin heyecanı ve
gururunu yaşadığını aktarırken,

“Projemiz kadınların potansiyeli ile
ilgilidir. Avrupa’da kadın nüfusu-
nun %65’i iş dünyasında yer alır-
ken Türkiye’de bu oran sadece
%29 seviyesindedir. İş dünyasında
olanların da sadece %6 sı girişimci
olan kadınlarımıza, projemizle bir
alanda uzmanlaşma, yönetim de-
neyimi kazanma ve girişimlerini
başlatma olanağı sağlamayı hedef-
liyoruz. Karlı ve denemiş bir iş mo-
delini Akademi ve Konsepti ile fark-
lılaştırarak sunuyor, başarılı giri-
şimcileri destekliyor olacağız. Ken-
di girişimlerini başlatanlarla işsizlik
için de bir çözüm ve katkı sunuyor
olacağız” dedi.

Junior Chamber Int. Monaco ve Cuomo Foundation
tarafından düzenlenen Avrupa’nın En İyi Sosyal 

İş Planı Yarışmasına JCI Türkiye’nin finalisti olarak 
katılmaya hak kazanmış Manicare, ödülle döndü.

Risk ve yatırım maliyetinin
düşük, karlılığın yüksek, 

merkezi sistemle yönetilen
bir iş sahibi olmak

ister misiniz?
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neden:
• Düşük yatırım maliyeti.
• Basit operasyon.
• Eğitim desteği.
• Minimum yer gereksinimi.
• Reklam ve Pazar desteği.
• Sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden gü-
venilir marka.
Subway Türkiye, 27 dükkan ile müşteri-
lerine hizmet vermektedir. 2013 yılı sonu-
na kadar 40 dükkana ulaşmayı hedefle-
mektedir.

1965 yılında Amerika’da kurulan
Subway dünyanın 100’den fazla ül-
kesinde 39 binden fazla dükkan sa-

yısı ile sandviç ve fast food markaları ara-
sında birinci sıradadır. Müşterilerin ailele-
ri ile birlikte keyifle yiyebilecekleri hızlı ve
besleyici ürün arayışına tam olarak ce-
vap vermektedir. 
Subway’de Franchise olmak için birkaç

Hedef 2013’te 40 dükkan

Altın Şehir Gıda A.Ş’ ye ait, dün-
yada 100’ün üzerindeki ülkede
tescilli markalardan biri olan

Mr.Kumpir, Türkiye’nin en sevilen gıda
ürünlerinden biri olan ‘Kumpir’e yeni
bir bakış açısı oluşturarak, yatırımcılara
büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye ve
dünyada 17 ülkede verdiği franchi-
se’larla ve ‘Dünyaya kumpir yapmayı
öğretiyoruz’ sloganıyla 2006 yılından
beri sektörde varlığını sürdüren Mr.
Kumpir, şık mimari konsepti, yepyeni
kurumsal kimliği ve genişletilmiş menü-
süyle Türkiye ve dünyadaki yatırımcıla-
ra geri dönüşü hızlı markadır. 
Yakın zamanda açılmış Macaristan
Budapeşte, Suudi Arabistan Riyad, Pi-
azza Samsun AVM ve Piazza Kahra-
manmaraş AVM şubelerinden sonra;

İstanbul’un en gözde
projelerinden biri olan
Vialand AVM’de, İstan-
bul ve Türkiye’nin farklı
güzide yerlerinde aça-
cağı şubelerle birlikte
büyümesini devam et-
tirmektedir. 
2012 senesinde UFRAD
(Türkiye Franchising
Derneği) tarafından dü-
zenlenen ve WFC
(World Franchise Coun-
cil)’in katılımıyla gerçek-
leştirilen ödül töreninde
gıda sektöründe yurt dı-
şı büyümesi göz önün-
de bulundurularak “Küresel Franchise
Ödülü”ne layık görülmüştür. Kumpir,

hazırlanışı ve içeriği bakımından, fast
food sektöründeki en sağlıklı ve en do-

ğal üründür. Mr.Kumpir,
alanında tüm dünyadaki
ve Türkiye’deki en yaygın
Franchise markasıdır. Gi-
rişimcilerine düşük mali-
yetli, yüksek kazançlı, ge-
niş menülü ve kolay işleti-
len bir iş imkânı tanır. Gi-
rişimcileri ile beraber ka-
zan-kazan mantığı güde-
rek, tüketiciye temiz, sağ-
lıklı, taze ve doyurucu
ürünler sunar, karlı işlet-
meler açtırır, reklam kam-
panyaları ile destekler.
Mr Kumpir Franchise sis-
temi, kurulum, Eğitim,

Denetim, Lojistik ile desteklenerek hiz-
met standardını yükseltmektedir.

Dünyayı doyuran lezzet;
Mr. Kumpir Franchise sistemi, kurulum, eğitim, denetim, lojistik çalışmaları 

ile hizmet standardını yükseltiyor.
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Öncelikle OSES mar-
kası nasıl ortaya çık-
tı anlatabilir misiniz?  

Oses’in yolculuğu, 1993 yılında bir
seyyar arabayla başladı. Çiğ köfte o
zamanlarda el ile yoğruluyor ve çok
az bir kitleye ulaşıyordu. Önümüze
çıkan her fırsatı değerlendirerek ve
vizyonumuzu hep geniş tutarak, mar-
kalaşma yolunda birçok ilke imza at-
tık. Gelişen teknoloji ile birlikte, çiğ
köfte makinesi kullanımı, ilk çiğ köfte
şubesi ve son olarak ilk çiğ köfte fab-
rikasını açmamızla Oses bugünkü
halini aldı. 

OSES çiğ köftenin 
franchise sistemi 
hakkında biraz bilgi 
alabilir miyiz? 
“Franchise çiğ köfte 
zincirleri sektörüne’’ 
nasıl bir farklılık 
getiriyorsunuz? 
Türkiye’nin dört bir yanında tam 415
şubeyle, Türkiye’nin en büyük 5.
franchise şirketi olarak hizmet veriyo-
ruz. Bu başarı da tabii ki sistemli bir

Franchise vermek için 
lokasyon belirleme 
kriterleriniz nelerdir?
Franchise talebi geldiğinde; öncelikle
ilgili bölgede mevcut bayimizin olup
olmadığı, var ise franchise talebinin
geldiği noktaya uzaklığının ne kadar
olduğu değerlendirilir. Franchise tale-
bi gelen nokta en yakın bayimize en
az 1 km mesafede olmalıdır. Yatırımcı-
larımız kendi araştırmaları neticesinde
dükkan bulup bize gelebildikleri gibi
isteyenlere açık bölgeler hakkında bil-
gi verip bu bölgelerde dükkan bak-
maları için de yönlendirme yapabili-
yoruz. Mağaza açılacak olan bölge
mutlaka araç ve yaya trafiği anlamın-
da yoğun, hafta sonu hareketliliği
olan, iş merkezi ve okul gibi noktalara
yakın olmalıdır.

yatırımcılarımızı kendi işlerinin patron-
ları yapabilmek için herhangi bir franc-
hise bedeli almıyoruz. Tek prosedürü-
müz yaptığımız sözleşme ve kurumsal
kimliğimize uygun konsepti kullanma-
larıdır. 
İsterlerse kendi imkanlarıyla konsepti
uygulayabiliyor, ya da ekibimizden
destek alarak iş yerlerini teslim alabili-
yorlar. Düzenli bir şekilde gerçekleştir-
diğimiz reklam ve tanıtım ücretlerinden
herhangi bir bedel talep etmiyoruz. 
Açılış kampanyasını yönlendiriyoruz ve
ücretsiz ürün temini sağlıyoruz. Ayrıca,
işletme personeli için gerekli eğitimleri
de veriyoruz. Yatırımcılarımızdan bek-
lentimiz ise Oses kurum kültürüne uy-
maları, işlerini sevip benimsemeleri ve
tabii ki insan sağlığına ve hijyene önem
vermeleridir. 

süreç gerektiriyor. Oses olarak çiğ köf-
te sektöründe birçok ilke imza attık, at-
maya da devam ediyoruz. İlk çiğ köfte
makinesinin kullanımı, ilk şubenin açıl-
ması, ilk fabrikanın kurulması, ilk tel-
evizyon reklamının yayınlanması gibi…
Markalaşma sürecine çok önem veri-
yoruz. Bu da yatırımcılarımıza büyük
kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin ilk çiğ köf-
te fabrikasında, Avrupa standartlarında
üretim yapıyoruz. Ürünümüzün kalite
ve lezzeti de müşterilerimizin gözünde
en öncelikli tercih sebebi oluyor. Ayrıca
istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz ile-
tişim faaliyetleri de yatırımcılarımıza ol-
dukça fayda sağlıyor. Kısacası, bir yatı-
rımcı Oses ailesine katıldığında, zaten
istikrarlı bir şekilde çalışan sistemin bir
parçası oluyor. 

Franchise şartlarınız 
hakkında bizi 
bilgilendirebilir misiniz?
Nasıl yatırımcılar 
arıyorsunuz?
Oses, bir yatırımcı için çok basit ve çok
kârlı bir sisteme sahip. Biz Oses lezze-
tini daha fazla insana ulaştırabilmek ve

Seyyar araba ile başlayan çiğköfte 
yolculuğu bugün Türkiye genelinde 
415 şubeye ulaşan Oses Çiğköfte’nin
başarısını, bir de Markanın kurucusu
Osman Yaşar’dan dinleyelim…
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yurt dışı çalışmalarımız da hızla sürüyor.
2013 Temmuz sonunda, ilk yurt dışı yatı-
rımımız olan, Çin’in Shanghai şehrinde
bir fabrika ve 2 şubemizin açılışını ger-
çekleştirdik. Yılın son çeyreğinde de Al-
manya’nın Stuttgart şehrinde ikinci yatırı-
mımız ve son olarak da Hint Okyanu-
su’ndaki Cennet Adası diye bilinen Mau-
ritius Adası’nda da master franchasing
vererek dünya markası olma yolunda
2014’e güçlü ve hızlı bir şekilde girme-
yi planlıyoruz.

Franchise sisteminin 
girişimciler açısından
avantajları nelerdir? 
Sizin yeni girişimcilere 
tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Franchise sistemi, franchise alan
açısından kârlı ve dükkanın kuru-
lumundan işletilmesine kadar
her konuda destek alabileceği
bir yatırım yöntemidir. Kendi
adımıza konuşmak gerekirse;
franchise alan yatırımcımız da-
ha önce karlılığı ispatlanmış
ve sistemi kurulmuş bir işe
yatırım yapmaktadır. 
Çiğ köfte işini daha önce
yapmamış bir yatırımcıya
dahi gerekli eğitimleri vere-
rek bir çiğ köfte işletmesi-
nin nasıl yürütüleceğini ve
kârlılığını artırma yöntem-
lerini öğretiyoruz. Hem
operasyonel, hem eği-
tim hem de satış anla-
mında sürekli destek
sağlıyoruz. 
Franchise alarak pe-
rakende sektörüne
girmek isteyen yeni
girişimcilere tavsi-
yemiz; sektörünü
hem yazılı hem de
görsel medyadan
sürekli takip ederek yeni iş fırsatlarını
gözlemlemeleridir.

Açılacak yeni 
şubelerinizin 
dekorasyon konsepti 
nasıl belirleniyor?
Dekorasyon sistemimiz, kurumsal kimli-
ğimize uygun bir şekilde belirlenmiştir.
Boyadan tezgaha; menüden cam giy-
dirmelerine kadar tüm görsellerimiz ha-
zır ve tek tiptir. Yatırımcılarımızın uyma-
sı gereken en önemli şartlarımızdan biri
de budur. 
Yatırımcılarımız, dekorasyonu bizim kon-
septimize uygun bir şekilde kendileri ya-
pabileceği gibi dilerlerse yönlendireceği-
miz mimarlara anahtar teslim iş yaptıra-
bilirler. Söz konusu mimarlar; dolabın-
dan tabelasına, hazırlama tezgahından
kartonpiyerine kadar her şeyiyle kullanı-
ma hazır bir dükkanı 3 ila 7 gün içerisin-
de teslim etmektedirler.

Bayiler arasındaki stan-
dart nasıl sağlanıyor? 
Personel eğitimi veriyor
musunuz? 
Bayiler arasındaki standart bizim için çok
önemli bir konu. Bunun için ciddi bir alt-
yapımız var ve ekibimiz sürekli çalışıyor. 
Yeni açılan tüm bayilerimize öncelikli
olarak eğitim veriyoruz. Eğer gerekiyor-
sa, belirli bir süre için personel desteği
de sağlıyoruz. Bunun dışında, ülke ça-
pında mevcut 11 personelimiz düzenli
olarak denetleme ve kontrolleri sağlıyor.
Bu personellerimize ek olarak, gıda mü-
hendislerimiz de rutin hijyen denetimleri-
ni gerçekleştiriyor. 

Franchise ağınız hangi
bölgelere ulaşacak? 
Önümüzdeki yıllardaki 
hedefleriniz nelerdir?
Şu an İstanbul ve Adana’da üretim yeri;
İstanbul, Adana ve Bursa’da müdürlük-
lerimiz; Ankara, Konya ve Antalya’da
distribütörlüklerimiz ve 41 ilde toplam
415 şubemiz bulunuyor. Yurt içinde kısa
vadedeki hedefimiz, Oses lezzetini tüm
Türkiye’ye ulaştırmak. Bunun yanında,
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Yurt içinde 32, yurt dışında 5 ol-
mak üzere toplam 37 şubeyle
hizmet veren Robert’s Coffee, yıl

sonuna kadar 6 yeni şube daha açma-
yı planlıyor. Finlandiya merkeziyle bir-
likte kurduğu Antalya’daki kavurma te-
sisinde, kendi kahvesini kavurmaya ha-
zırlanan kahve zinciri, yurtiçinde ve
yurtdışındaki şube sayısını 100’e çıkar-
mayı hedefliyor. Büyük şehirlerde ve
Anadolu’da büyümeye devam edecek-
lerini söyleyen Robert’s

dir, mümkün oldu-
ğunca iyi olmalıdır.’ İyi

kalitedeki hammaddeler,
kavurma sürecindeki uzmanlık ve as-
gari depolama zamanı, Robert’s Cof-
fee’nin müşterilerine gururla sunduğu
ürünleri meydana getiriyor. Çalışmala-
rımızın bir diğer önemli yönü de, müş-
terilerimize nasıl davrandığımızdır. 
Robert’s Coffee’de çalışan kişiler, ge-
lişmiş mesleksel yeteneklere, sosyal
verimliliğe sahiptirler ve mesleklerinde
büyük bir onura ulaşmışlardır. En ba-
şından beri Robert’s Coffee çevreye
dost ve etik üretimin sorumluluğunu
üstlenmiştir. Kalite ve lezzete ek olarak,
çevre ve sosyal sorumluluğun üstlenil-
mesi, ürün gelişiminde itici güç olmuş-
tur. 
Robert’s Coffee’nin konseptindeki son
köşe taşı, cazibeli ortamı ve tasarımıdır.
Robert’s Coffee’de ortam şık, cazibeli
ve Robert’s Coffee’nin arkasında dur-
duğu her şeyi yansımaktadır. Anahtar
kelimeler “Kalite, modernlik, seçkinlik
ve güven” diyerek belirtiyor.

Coffee Türkiye Genel Müdürü İzzet Gü-
naydın, “Uygun alışveriş merkezlerinde
ve cadde üzerinde lokasyon belirliyo-
ruz. Hali hazırda Konya, Antalya Murat-
paşa Shemall AVM, Manavgat, Diyar-
bakır, Ataşehir Brandium AVM ve Ba-
şakşehir’ de yeni şubelerimizi açmış
bulunuyoruz” dedi. 

“Sürekliliğinin sağlanması 
için titiz davranıyoruz”
“Robert’s Coffee olarak frachise kriter-
lerimizi; cafe açmaya uygun lokas-
yon, doğru bir fizibilite çalışması,
franchise adayının gıda sektöründe
tecrübesinin olması ve birebir işinin
başında durabilecek konumda ol-
ması oluşturuyor” diyen Günaydın,
şu bilgileri veriyor: “Personel eği-
timlerimizi kendimiz veriyoruz ve
sürekliliğinin sağlanması için titiz
davranıyoruz. Franchise görüş-
melerimizde tüm personel için
minimum 2-3 hafta eğitimi şart
olarak koyuyoruz.  Bu işe gö-
nül vermiş profesyonel kahve
firmalarının sayısının çoğal-
ması, ürünlerin tüketiciye hız-
lı ulaşması ve kahve piyasa-
sının büyümesine etkendir.
Bu da, müşteri hizmeti ve
kalite standartlarını arttırır.
Kaliteli ve iyi ürün ile birlik-
te profesyonel hizmet su-
nan firmalar, bu rekabet
ortamında öne çıkar ve
başarılı olurlar.”

Hedefler büyük…
Antalya’daki kavurma tesisinde, kendi kahvesini
kavurmaya hazırlanan Robert’s Coffee, şube
sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor…

“Düzenli müşteriler 
hedef kitlemizi 
oluşturuyor”
Robert’s Coffee’nin; özellikle kahve iç-
mek için gelen veya günlük koşuştur-
masına bir ara vermek isteyenlere yö-
nelik bir mekân olduğunu dile getiren
Günaydın, “Çevreye ve etiğe odaklan-
ma konseptiyle beraber, yüksek kalite-
deki ürün ve hizmeti takdir eden dü-
zenli müşteriler hedef kitlemizi oluştu-
ruyor. Geniş menü yelpazemiz ve mo-
dern dizaynımız ile müşterilerimize-ma-
saya birinci sınıf bir servis hizmeti su-
nuyoruz” diyor.

“İçtiğiniz kahve önemsiz
bir olay değildir, mümkün 
olduğunca iyi olmalıdır”
Robert’s Coffee konseptinin esasların-
dan da bahseden Günaydın; “Ayrıcalık-
lı kahve ve çay üretimi ile kendi gurme
kavurma evi; Robert Paulig’in sloganı
‘İçtiğiniz kahve önemsiz bir olay değil-



faaliyetlerini sürdürüyor. İlk şubesini
1996 yılında İstanbul, Bakırköy’de
açan markamız şu anda Türkiye ge-
nelinde toplam 79 restoran ile hizmet
vermektedir. Bu sene ise Little Cae-
sars Türkiye tarihindeki en büyük
franchise atılımını başlatıyoruz. 2013
yılı sonuna kadar başta İstanbul, İz-
mir, Ankara ve Bursa’da olmak üzere
şube açmayı hedefleyen Little Cae-
sars, önümüzdeki iki yılda şube sayı-
sını iki katına çıkaracak. Pek çok nok-
tada gece saat 02.00’ye kadar hizmet
veren bir marka olarak, AVM’lerde
değil caddelerde şubeleşmeyi tercih
ediyoruz” dedi.

Hedef 150 şubeye ulaşmak…
Sektöründeki en karlı yatırımlardan

biri olarak öne çıkan Little Cae-
sars, yatırımcılardan da bü-

yük ilgi görüyor. Markanın
uluslararası konumunun

ve güvenilir yapısının bu
ilgide büyük önem taşı-
dığını anlatan Arıduru,
“Ne mutlu ki Little Cae-
sars’a yatırım yapan
kişilerin büyük çoğun-
luğunu Little Caesars

lezzetinin tutkunu olan-
lar oluşturuyor. Müşteri-

lerinin “iyiki Little Cae-
sars’dan sipariş vermişim

Acıktığıma Değdi” demesi en
büyük hedefi olan markamız bir

Çelebi Holding Kuruluşu’dur.
Çelebi Holding gücü ve köklü tecrübe-
si de yatırımcıların bizi seçmesinde
büyük rol oynuyor. Standart ve kalite-
ye önem veren şirketimizin tüm şube-

Sunduğu 
franchise imkânlarıyla 
karlı yatırımın adresi 

Little Caesars, pizza sektörünü
yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Tarihindeki en büyük franchise
atılımını yapmaya hazırlanan marka,

başta İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Bursa olmak üzere 2013 

sonuna kadar 30 yeni 
şube açacak.

tercih ediyoruz. Little
Caesars olarak uy-
gun gördüğümüz
yatırımcıları sekiz
haftalık genel bir
eğitime alıyoruz. Te-
mel eğitim progra-
mımızda yatırımcıla-
ra operasyon detay-
ları konusunda pra-
tik ve teorik eğitimler
veriyoruz. Eğitimin
tamamlanmasından
sonra operasyonel
ve yönetsel sorum-
luluk testleri yapıyo-
ruz. Yüzde 90 başarı
halinde sertifika alan
kişilerle çalışmaya
başlıyoruz. Her şu-
bemizde üçü yöneti-
ci olmak üzere orta-
lama 12 personeli-
miz görev yapıyor.
Little Caesars’a yatı-
rım yapan bir kişi
tüm mutfak araç ge-

reçlerinden birebir eğitimlere kadar
her noktada bizim tarafımızdan des-
tekleniyor” dedi. Türkiye'nin ilk "Nefis
Kenar" pizzası, ilk kepekli pizza hamu-
ru, “bir alana bir bedava” konsepti,
kalpli pizzası, online satışı, CRM uygu-
lamaları, Gel-Al konsepti ve gece ser-
visi uygulaması ile sektöre yön veren
Little Caesars, 20 çeşit pizza ve birbi-
rinden lezzetli salata çeşitlerinin yanı
sıra menüsünde; elma dilim patates,
tavuk kanadı, nuget, çılgın ekmek, çıl-
gın tatlı ve sufle gibi sağlıklı ve lezzetli
ürünleri tüketiciler ile buluşturuyor.

Little Caesars 2013 yılında
şube sayısını arttırıyor

lerinin büyüklüğü 120-180 metrekare
olmalıdır. Yoğun olarak evlere servis
veren bir marka olarak yatırım bedeli-
mize altı adet servis motosikletini de
dâhil ettik. Yapılan yatırımın geri dönü-
şü ortalama 36 ayı buluyor” dedi.  

“Eğitim, kalite 
standartları için şart”
Yatırımcıları kalite standartlarının deva-
mı için uzun bir eğitim sürecinden ge-
çirdiklerini anlatan Arıduru, “Standart-
larımızı ve kalitemizi devam ettirebile-
ceğine inandığımız kişilerle çalışmayı

Yarım asırlık tarihi ile tüm dünya-
da en çok tercih edilen ilk üç
pizza zincirinden biri olan Little

Caesars, Türkiye’deki en büyük
franchise atılımını başlatıyor. 16 yıldır
Çelebi Holding güvencesi ile pizza
severleri kaliteli, lezzetli ve sağlıklı
pizza ile buluşturan Little Caesars
Türkiye, şimdi de yatırımcılara karlı
yatırımın kapılarını açıyor. 
İlk olarak 2007 yılında sub-franchise
vermeye başladıklarını anlatan Little
Caesars Türkiye Genel Müdürü Ba-
nu Güney Arıduru, “Türkiye’de faali-
yetlerimizi sürdürmeye başladığımız
günden bu yana istikrarlı bir büyü-
me politikası izleyerek ülke şartlarını

ve ihtiyaçlarını analiz ettik. Çelebi
Holding yönetiminde 1996 yılından
beri Türk tüketicisine hizmet veren
Little Caesars, Türkiye’de 17 yıldır

yatırımcının ilk tercihi olacak 
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rini kısa zamanda geliştirebilmesi için
büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Ofisin kuru-
luş aşamasından başlayarak, mimariden
finansa ve teknolojik altyapıya kadar da-
nışmanlık desteği veriyoruz. Yeni açılan
ofisler için iş planları hazırlıyor, hedefler
koyuyor ve ofisleri ziyaret ederek girişim-
cilerin ihtiyaçlarını ve gelişimlerini yakın-
dan takip ediyoruz. 
ERA’nın uluslararası bilgi ağına da dahil
olan franchise ofisler, portföy oluşturma
açısından da avantajlılar. Ayrıca teknolo-
jik ve hukuki altyapı desteği de sağlıyo-
ruz. Performansa dayalı gelir ve değer-
lendirme modellerimiz, mesleki standart-
lardaki eksiklikleri gidermeye yönelik
eğitimlerimizle Mutlu Ofis - Mutlu Danış-
man - Mutlu Müşteri üçgenini oluşturabil-
meyi hedefliyoruz. 
Başta İstanbul olmak üzere farklı şehir-
lerden gelerek az sermaye ile iş kurmak
isteyen tüm yatırımcı taleplerine açığız.
Franchise ofislerimiz ilk etapta istedikleri
bölgede ofis sahibi olabilme avantajına
sahipler. 
ERA ofisi kurulması için 25 bin dolarlık
franchising bedeli söz konusu. ERA Tür-
kiye’nin franchising ağına katılan girişim-
ciler, diğer iş alanlarından çok daha kısa
sürede işlerini geliştirebiliyorlar. Uluslar-
arası bir markaya yatırım yapmanın gü-
vencesi ile bir yıl gibi kısa bir sürede ya-
tırım maliyetini geri kazanmaları ve kara
geçmeleri mümkün oluyor. 

Şu anda kaç adet 
ERA şubesi var? 
Türkiye’de halen İstanbul, Ankara, İzmir
ve Aydın olmak üzere 4 şehirde 21 ofisi-
miz bulunuyor. 

RÖPORTAJ

ERA’nın ABD’de kurulmuş
ve dünyanın önde 
gelen gayrimenkul 

markalarından biri olduğunu
biliyoruz. Markanın Türkiye
master franchise haklarını
aldınız. Bize biraz ERA’dan
bahseder misiniz?
1971 yılında ABD’de kurulan ERA
(Electronic Realty Associates),  40 yılı
aşkın deneyimi ile gayrimenkul danış-
manlığı sektöründe dünyanın lider mar-
kalarından biridir. 
ERA’nın 35 ülkeyi kapsayan uluslarara-
sı ağında 38 binden fazla broker ve
gayrimenkul uzmanı ile 3 binden fazla
ofisi bulunuyor. Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,
Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollan-
da, Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre
ve Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkede
binden fazla ofisi ile ERA, Avrupa'nın en
hızlı büyüyen konut gayrimenkul ağına
sahiptir. 
ERA Türkiye ise yenilikçi yaklaşımı ve
katma değerli hizmetleri ile 2012 yılında
hizmet vermeye başladı. 

ERA Türkiye’nin diğer
gayrimenkul firmalarından
farkı ne olacak?
Franchise ofislerimize destek olarak “az
sermaye ile yüksek kazanç” söylemini
gerçek kılan yol haritası sunuyor, işle-
rinde kalıcı ve istikrarlı bir büyüme vaat
ediyoruz. Uluslararası deneyimlerimiz-
den oluşan başarı modellerimizi, içinde-
ki girişimciyi ortaya çıkararak franchise
ağımıza katılan tüm yatırımcılarımıza ak-
tarıyoruz. 

ERA ailesine katılan franchise ofislerimi-
zi, mesleki eğitimler, geniş portföy ağı
olanağı, ulusal ve uluslararası bilgi ağın-
dan yararlanma imkânı, finansal, hukuki
ve teknolojik altyapı desteği gibi özel
ayrıcalıklarla destekliyoruz. Bunun yanı
sıra hizmet bedeline dahil ettiğimiz KDV
uygulaması da bizi sektörde rakipleri-
mizden farklı kılan en önemli unsurlar-
dan biridir. Müşterilerimizi, danışmanla-
rımızı, franchise ofislerimizi korumak ve
sektördeki güven unsurunu tam anla-
mıyla pekiştirmek amacıyla geliştirdiği-
miz sözleşmelerimiz, performansa da-
yalı prim sistemimiz, bordrolu çalışma
imkanı ERA’nın sektöre getirdiği önemli
kazanımlardır.
Güçlü bir franchising markası olmanın
yanında sektördeki birikimimizin ifadesi
olarak 12-15 Eylül tarihlerinde düzenle-
nen Bayim Olur Musun? Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı’nın Ana Sponsorlu-
ğunu üstlendik. 
Bu döneme özel hazırladığımız çok
avantajlı finansman fuar paketimizi önü-
müzdeki dönemde duyuracağız. Gele-
cek yıllarda da bu türden öncü projelere
imza atmayı planlıyoruz. 

Franchise zincirlere 
ne gibi hizmetler 
veriyorsunuz? 
Girişimcilere sağladığınız
hizmetlerden bahseder 
misiniz?
ERA franchising sisteminin teknoloji, eği-
tim, pazarlama ve yönetim danışmanlığı
olmak üzere dört temel unsuru bulunu-
yor.  
ERA Türkiye ailesine katılan ofislerin işle-

2012 Yılında Türk
Gayrimenkul

piyasasına hızlı 
bir giriş 

gerçekleştiren
ERA Türkiye ile
dünü bugünü ve

hedeflerini 
konuştuk. Aynı 
zamanda 11.
Bayim Olur

musun?
Franchising Fuarı

Ana Sponsor’u 
olan ERA 

Türkiye’yi, 
Yönetim Kurulu

Başkanı Can
Ekşioğlu’ndan
dinleyelim…

Kazançlı ve prestijli bir 
iş kurmak isteyenleri bekliyor
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Era franchising
sisteminin 

teknoloji, eğitim,
pazarlama ve 

yönetim 
danışmanlığı 
olmak üzere 

dört temel unsuru
bulunuyor.

Franchising sistemi Türkiye’de özellikle
gayrimenkul sektöründe dikkat çekici bi-
çimde büyüyor. Türkiye’de uzun bir geç-
mişi olmasa da kendi işini kurmak iste-
yen girişimciler, franchising sistemini ter-
cih ediyorlar. Hızla büyüyen bir sektörde,
başarısını dünyanın dört bir yanında ka-
nıtlamış, kurduğu sistem ve altyapı ile ya-
tırımcısının riskini en aza indiren, her
alanda girişimcisini koruyan, geliştiren
standart bir yapının içinde olmak büyük
fırsat. Bu da yeni girişimcileri olduğu ka-
dar, geleneksel emlakçıları da markalı
danışmanlık alanına çekecektir diye dü-
şünüyorum.

Girişimciler yatırım 
yaparken nelere 
dikkat etmeli?
Girişimciler açısından en önemli konu,
yatırım verimliliğidir. Bu açıdan hem ulu-
sal, hem de uluslar arası örnekleri takip
etmek, farklı sektörlerden deneyimleri
gözlemlemek önemli. Sektörümüz öze-
linde de sosyal medyanın avantajlarını,
gayrimenkul danışmanlığı alanına uygu-
layabilmek gerekiyor. ERA Sohbetleri adı
ile gerçekleştirdiğimiz bilgi paylaşımı
toplantılarının içeriğinde bu konularda
bilgiler veriyoruz. Şubat ayında düzenle-
diğimiz bu sohbetlerin ilki, girişimciler-
den büyük ilgi gördü. Girişimcilere yol
gösteren bu tür etkinlikleri sürdürmeyi
hedefliyoruz.

ERA’nın önümüzdeki 
dönem hedefleri nelerdir? 
Vizyonumuz ve hedefimiz önümüzdeki 3
yıl içerisinde sektördeki en büyük üç
oyuncudan biri olmak. Halen 21 olan ofis
sayımızı 2 yıllık dönemde 150’ye çıkart-
mayı hedefliyoruz. Ancak hedefimiz ofis
sayısını arttırmaktan da önce ERA siste-
mini yerleştirebilmek. Aynı zamanda
gayrimenkul aracılığı hizmetleri, proje
pazarlama, mortgage ve sigorta pazarla-
ma hizmetlerini de sunmak istiyoruz.
Sonra kademeli olarak değerleme hiz-
metleri, ev taşıma hizmetleri ve daha bir-
çok katma değerli hizmetler sunmayı
amaçlıyoruz.

1 sene 
içerisinde

50 bin abone 
hedefliyor

Faaliyetlerini; tüm Türkiye’de
yapılandırdığı Bayi Satış Ka-
nallarıyla yürüten CE-

RE’AN’nın 50’ ye yakın Abone Nok-
tası (C’AN ) bulunuyor. 2014 yılı iti-
bari ile 50 Bin aboneye ulaşmayı he-
defleyen CERE’AN tüm Türkiye ça-
pında büyüme hedefi kapsamında
Bayi Satış Kanallarını genişletmeye
öncelik veriyor. 
Fiba Holding güvencesiyle yapılan-
dırdığı Bayi Satış Kanallarını Kurum-
sal ve Mesleki Eğitimlerle destekle-
yerek her geçen gün daha da kuv-
vetlendiriyor. Fiba Holding iştiraki
olan CERE’AN; 2009 yılında aldığı
Elektrik Tedarik Lisansı ile bugün
tüm Türkiye’de elektrik enerjisinin
serbest tüketicilere satışı, ikili anlaş-
malar yoluyla alım satımı ve hem
yurtiçi hem de sınır ötesi ticareti ile
iştigal ediyor.
“14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununu,
07.04.2012 Tarihli Elektrik Piyasası
Serbest Tüketici Yönetmeliği uyarın-
ca 150 TL üzerinde Elektrik faturası
ödeyen gerçek veya tüzel kişiler, te-
darikçisini seçme serbestisine sahip
hale gelmiştir.”
Sahip olduğu uzman kadro ile Türki-
ye toptan elektrik ticaret piyasasın-
da öncü rol alan CERE’AN bu tecrü-
besi doğrultusunda üretim maliyet-
leri ve müşteri karlılıklarını analiz
ederek müşteri için en uygun fiyatı
oluşturuyor.

Türkiye gayrimenkul 
sektörünün bulunduğu yeri
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye’deki geleneksel
emlakçılar, sizce 
franchise sistemini 
benimseyebilecekler mi?  
Bugün Türkiye’de markalı gayrimenkul
danışmanlığı yapan şirketlerin oranı sa-
dece yüzde 4. Aynı oran örneğin ABD’de
yüzde 80-90, Fransa’da yüzde 30-40 ve
Belçika’da ise yüzde 50’nin üzerindedir.
Avrupa Franchise Federasyonu istatistik-
lerine göre Türkiye, franchise veren mar-
ka sayısında Avrupa birincisi. Türkiye’de
girişimcilik yapmak isteyen her 10 kişi-
den birinin franchise sistemiyle iş kur-
mak istediği düşünüldüğünde, Türkiye
bu konumunu uzun yıllar koruyacak gibi
görünüyor. Bu durum da franchisingin
yatırımcı adaylarının uzun vadede değer-
lendirmeleri gereken bir yatırım alanı ol-
duğunu kanıtlıyor.
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Kuru temizleme sektörü-
ne yön veren markala-
rın başında yer almak-

tasınız. Nedir bunun sırrı?
Dry Clean Express, Tüm Tüketicileri Ko-
ruma Derneği tarafından 2011 ve 2012
adayları arasından kısa sürede elde etti-
ği başarıyla öne çıkarak iki yıl üst üste Al-
tın Marka Ödülü'ne layık bulunarak, müş-
terilerine her bölgede aynı kalite standar-
dını sunmak üzere müşteri hizmetleri ve
ilişkileri yönetimine öncelik verdi. Kurdu-
ğu profesyonel altyapı ve büyüme po-
tansiyeli ile tüm müşterilerinin takdirini
topladı. TTKD tarafından tüm tüketicilere
tavsiye edilmenin verdiği gururu yaşayan
firmamız, yükselen marka değeri ile yatı-
rımcıların ilgi odağı oldu.

Markanızı bize kısaca 
anlatabilir misiniz? 
Dry Clean Express markası, 1978 yılın-
dan bu yana tekstil sektöründe faaliyet
gösteren AGS Group tarafından 2006 yı-
lında kuruldu. Tekstil sektöründe önemli
bir yere sahip AGS Group, Türkiye'de ku-
ru temizleme alanındaki yüksek kalitede
hizmet açığını kapatmak üzere Dry Cle-
an Express markasını ilk olarak İstan-
bul'da hizmete sundu. 6 yıl içinde ger-
çekleştirdiği büyüme ile sektördeki yerini
zirveye taşımayı başardı. Son teknolojiye
sahip ekipmanları ve özel eğitimli kadro-
suyla Türkiye'de 59’u  aşkın noktada hiz-
met vermeye devam ediyor.

Diğer markalardan sizi
ayıran unsurlar nelerdir?
Franchise Sistemi, belirli bir bedel karşılı-
ğında, bağımsız yatırımcılara sistem ve
markanın kullandırmasına dayanan, uzun

vadeli ve sürekli bir iş ortaklığı esasıdır.
Bu sistemde yönetim ve organizasyona
ilişkin destek franchise veren firma tara-
fından sağlanmaktadır. Franchise  siste-
mi, girişimcilerine disiplinli ve başarılı ol-
maları halinde büyük firma kimliği kazan-
dırmaktadır. Markanın tüketici tarafından
talebinin artması zincirin daha da büyü-
mesini sağlamaktadır. Bizi diğer marka-
lardan ayıran unsurlar ise, Dry Clean
Express kendi bulunduğu A+ hizmet ve-
ren kulvarda tamamen yalnızdır. Üstün
kalite hizmeti , son teknolojiye sahip ekip-
manı ve özel eğitimli kadrosu, en iyi fiyat
avantajını müşterilerine sunmaktadır.

Markanızın franchise 
şartları hakkında bizi bilgi-
lendirebilir misiniz? Nasıl
yatırımcılar arıyorsunuz?
Bizden franchise alan yatırımcı, mutlaka
işinin başında durabilmeli, işletmesini
uzaktan idare etmemelidir. Girişimci ru-
ha sahip, insan yönetimi ve finansal yö-
netimde deneyimli, yeterli kişisel finans
olanaklarına sahip olmalıdır.

“
”

Yükselen marka değeri ile son
dönemde yatırımcıların ilgi odağı
olan Dry Clean Express’in Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Hakan
Avşar’la markası üzerine keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik… 

bir iş kurulması,
• Yatırımının daha hızlı geri dönmesi,
• Tatmin edici gelir sağlanması,
• Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay
mutlu edilen, hazır müşterilere ulaşılma-
sı,
• Geniş bir korumalı bölgeye sahip olun-
ması,
• İşletme ve Pazarlama sorunları yaşadı-
ğında arkasında danışabileceği bir ku-
rum olması,
• Yatırımda ve tedarikte sorun yaşanma-
ması.

Franchise almak için 
sizin kapınızı çalmayı 
düşünen girişimcilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
İyi bir ön araştırma yapmaları, beklentile-
ri, amaçları ve hedefleri konusunda net
olmaları faydalı olacaktır. Girecekleri
sektörün ve birlikte hareket edecekleri
firmanın yapısına uygun alt yapı ve ser-
maye gücüne sahip olmalılar. Franchise
aldıktan sonra da işlerinin mutlaka başın-
da ve takipçisi olmalılar.

Franchise vermek için
lokasyon kriterleriniz 
nelerdir?
Öncelikli olarak alışveriş merkezleri, lüks
siteler, cadde projeleri… Şirketimiz tara-
fından araştırılıp müşteri portföyü için en
uygun bölgede mağazalarını faaliyete
geçirebilirler.

Kullandığınız teknoloji açılan
her şubenizde aynı mıdır?
Tüm şubelerimizde kullandığımız tekno-
loji aynıdır. Kuru temizleme sektöründeki
her türlü değişikliği takip etmekteyiz., Ay-
nı zamanda bizim Ar-Ge ekiplerimizde
sektörde yapılmayan yenilikler yaparak
sektördeki teknolojik değişiklerde öncü
bir firma olarak yer almaktayız.

Dry Clean Express 
girişimcilerinin sahip 
olacağı avantajlar 
nelerdir? 
• Markalı, itibarlı bir iş sahibi 

olacak olması,
• Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli 

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
tarafından 2 yıl üst üste altın marka
ödülü kazanan bir marka…



dekleri ile oluşturulan İtalyan kah-
ve menüsü, kahve ve frozen yogurt
ile yapılan buzlu içecekler, taze
meyve ve soft gelato ile yapılan
meyveli, buzlu içecekler, İtalyan
tatlıları, İtalyan soğuk ve sıcak san-
döviçleri ile sıcak ve soğuk içecek-
lerle yediden yetmişe herkese hi-
tap etmektedir. 
ci gusta! konseptinde bulunan
ürünler her zaman taze ve çok ka-
litelidir. Kaliteli ve taze ürün kullan-
mak ci gusta!’nın en temel özelliği-
dir. Dondurma, Frozen Yogurt ve
Kahve ham maddeleri İtalya’dan
gelmekte olup ci gusta! markası
için farklı tariflerle özel olarak üretil-
mektedir. 
ci gusta!, yatırımcılarına oldukça
tatlı, karlı ve hızlı geri dönüş sağla-
yan franchising koşulları sunuyor.

Yatırımcının seçeceği iş modeline
göre anahtar teslim hizmet veriyor.
Yatırımcısını bir hafta İtalya’daki
özel laboratuarlarda ve eğitim tes-
islerinde üretimden, pazarlamaya
kadar tüm aşamalarda eğitim gör-
mesi için eğitime gönderiyor. Ayrı-
ca Türkiye’deki tesislerinde yatı-
rımcının personelini eğitiyor. Sü-
rekli eğitim ve denetim olanağı
sağlıyor. Gerektiğinde yatırımcısı-
na personel desteği veriyor. ci
gusta! konseptinin, kiosk / küçük
mağaza, orta mağaza ve büyük
mağaza olmak üzere 3 tip iş mo-
deli bulunmaktadır. 

Ci gusta, frozen yogurt ve
soft gelatonun mucidi olan
dünya devi PreGel firması-

nın aile bireyleri tarafından gelişti-
rilen mükemmel dondurma-kafe
konsepti ile bir buçuk yıl gibi kısa
bir sürede 25 ülkede 30’dan fazla
franchising oluşturdu. Türkiye’de
master Franchising haklarını alan
Tamy Grup Gıda San. Ltd. Şti.’nin
Genel Müdürü Tahir Haytoğlu, ci
gusta! ile Türk halkını, gerçek İtal-
yan Gelato ve Frozen Yogurt’un
mükemmel tatları ile tanıştıracak-
ları için oldukça heyecanlı oldukla-
rını belirtti. 
ci gusta! konseptinde bulunan, ev
yapımı tadında, düşük kalorili ve
sağlıklı gerçek İtalyan Gelato, soft
Gelato ve Frozen Yogurt’un yanı
sıra, en kaliteli İtalyan kahve çekir-

Dünyanın en
büyük dondurma
üreticilerinden 
biri olan İtalyan

PreGel firmasının
aile bireyleri
tarafından 

kurulan ci gusta!, 
ilk mağazasını 

İstanbul’da 
Trump AVM’de

açtı ve franchise
vermek için 

çalışmalarını 
hızlandırdı.

Çünkü hayat
sokakta güzel…

Hikayemiz İzmir'de baş-
ladı. 10 yılı aşkın süre-
dir, "herkesin daha ke-

yifli bir kahve deneyimini hak
ettiği" kavramıyla hareket ettik.
Türkiye çapında, kahve çekir-
deklerimiz birçok barista tara-

fından kahve severlere hazırlandı. İşte bu deneyimi
artık beraberce yaşamak için ulusal ve uluslararası
çapta faaliyetimizi sürdürüyoruz.
Herkesin hak ettiği keyifli, taze kahve deneyimini
belki de yanı başınızda, yan sokağınızda olacak. So-
kak kahvecisi, standart kahve deneyimine yeni bir
bakış açısı getiren inovatif bir girişimdir. Yenilikçi bir
görüşe sahiptir. Özel olarak seçilmiş taze kahve çe-
kirdeklerinin kahve severlerle buluşturulmasını
amaç edinmiştir. Tam donanımlı bir kafe konsepti
yaratarak, pozitif enerji yayan, sıcak bir tasarımla her
yerde eğlenceli olmak hedefimiz. Kurulum yapmak
kolay ve hızlıdır. Yatırımcılar ve misafirlerimiz güçle-
rini sadece lezzetli ürünlerimizden değil, neşeli so-
kak ekibinden de almaktadır. Kendi tesislerimizde
üretilen endüstriyel gurme kahve üretiminde isim
edinmiş olan ürünler "Sokak Kahvecisi" olarak misa-
firleriyle buluşuyor. Taze gurme kahvelerimiz sizler
için vazgeçilmez bir tutkuya dönüşecek.

Sokak Kahvecisi yeni 
ailesiyle hızla büyümekte;
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Frozen Yogurt ve
Soft Gelato’nun mucidi! 
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Türkiye’de önemli 
ve bilinir bir marka 

haline gelen 
Osmanlı Tulumbacısı 
geleneksel bir lezzet

olan tulumbayı
8 ayrı çeşitte üreterek

herkesin damak zevkine
hitap etmeyi 

başarıyor. Şube sayısı
her geçen gün artan 
Osmanlı Tulumbacısı
markasının ilk hedefi

Türkiye’nin 
81 iline lezzetini 

taşımak. Avrupa ve 
Ortadoğu ülkelerinden

yatırımcıların da 
dikkatini çeken

Osmanlı Tulumbacısı 
bir dünya markası 
olma yolunda da 
sağlam adımlarla 

ilerliyor.

Geleneksel bir lezzet
ile markalaşıyor…
Osmanlı Tulumbacısı, antep fıstığı, çikolata,

frambuaz, kahve, karamel, portakal, sade ve
tarçınlı özel yapım glikozsuz tulumbalarıyla

alanında ilk ve tektir. 2007 yılında Izmit’te kurulan Os-
manlı Tulumbacısı Türkiye genelinde büyüme hedef-
lerini hızla gerçekleştiriyor. İstanbul, İzmir, Ankara,
Antalya, Balıkesir, Bursa, Mardin, Sakarya, Zongul-
dak gibi pek çok ilde toplam 50 şubesi bulunan Os-
manlı Tulumbacısı markasının ilk hedefi tüm illerde
bulunmak ve eşsiz lezzetini Türkiye genelinde her-
kesle buluşturmaktır.  

2014 yılı sonuna kadar toplam şube sayısının 100’e
ulaşması planlanan Osmanlı Tulumbacısı yeni yatı-
rımcılarla buluşmaya devam ediyor. Osmanlı Tulum-
bacısı büyük AVM’ler içinde yakın zamanda kiosklar-
la yer alarak büyük bir atılım yapmayı planlıyor.
Franchise sistemiyle yatırımcısıyla buluşacak olan ki-
osklar tulumba üretiminin kiosk içinde yapılabilmesi
avantajını sağlarak tulumbaları taptaze servis etme
imkanı veriyor. Kioskların minimum 8 m2 alana sahip
olması gerekiyor.
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Kebabi isminden anlaşılacağı
üzere bir kebap restaurantı ol-
makla beraber yıllar içerisinde

kendini geliştirerek sadece kebap çe-
şitleri ile değil, menüsünde yer alan
farklı lezzetlerle de müşterilerine hizmet
vermeye devam etmektedir. 
Klasik kebap çeşitlerinin en iyi malze-
melerle yapılmış en lezzetli halleri me-
nüsünün büyük bölümünü oluşturur-
ken, hem kebap keyfini artıracak me-
ze, salata ve ara sıcak çeşitlerini de
yıllar içerisinde menüsüne katarak kla-
sik lezzetler ile sadece Kebabi’ye özel
zengin menüsü altında toplamış oldu.
Böylelikle Kebabi hem kebapseverle-
rin hem de bu özel lezzetlerin tadına
varan müdavimlerinin uğrak mekânı
haline gelmiştir.

Özellikle gündüz saatle-
rinde Kebabi'yi tercih
eden müşterilere hi-
tap eden hafif al-
ternatifler de me-
nünün bir bölümü-
nü oluşturmakta-
dır. Zeytinyağlı, sa-
lata ve hafif ara sıcak-
lar gibi lezzetler de konuk-
ları bekleyen çeşitler arasındadır.
Kebabi, kebap kültürünün sadece ke-
bap yemekleri ile sınırlı olması gerekme-
diği fikrini benimseyerek hizmet vermeyi
amaçlayan, yeniliklere, yeni lezzetlere
de açık müşterilerin tercihi olmayı, gele-
neksel ile modern yemek kültürünü bir-
leştirmeyi hedefleyen bir işletmedir. 
Kebabi, 10 yılı aşan tecrübesini İstan-

bul’un, Türkiye’nin
ve hatta dünya-

nın farklı yer-
lerinde Ke-
bap severler
ile buluştur-
mak amacıy-

la bayilik çalış-
malarını başlat-

mıştır. Yarattığı tescil-
li “Kebabi” markasını, hem

kaliteli hizmet anlayışıyla hem de mo-
dern kebap restoranları yaratma vizyonu
ile yaymayı hedefliyor. 
NG Grup danışmanlıktan profesyonel
franchising desteği alan firma il, bölge sı-
nırlaması olmadan mümkün olduğunca
çok şube ile girişimciler ile buluşmayı he-
defliyor. Büyüme hedeflerini doğru za-

manda hayata geçirebilmek için gerekli
olduğunu düşündükleri markanın olgun-
laşma sürecini tamamladığını belirten
Franchising danışmanı Tahir Nadi Günal
firmanın kalitesini ISO 9001: 2008 ve ISO
22000 kalite belgeleri ile sertifikalandır-
dıklarını ifade etmiştir. 
Fuar katılımı ile hem Kebabi’yi önce-
den tanıyan ve hatta bayilik talebinde
bulunan yatırımcılara artık bu sürece
hazır olduğunu göstermek, hem de ya-
tırım yapmayı hedefleyenler için iyi bir
alternatif olarak akıllarında kalmayı he-
defliyor. 
Franchising modeli ile büyüme hedefleri-
nin ilk adımlarını sağlam bir şekilde ata-
cak olan Kebabi, markayı sahiplenecek
iş ortakları için cazip ve öncelikli bir alter-
natif olacaktır.

Farsça’da, “kebap satılan yer” anlamına gelen Kebabi 2002 yılının Şubat 
ayında kuruldu. Kebap Kültürü’nün tüm orjinalliğiyle İstanbullulara yaşatmayı

amaçlayan Kebabi’nin ilk ve tek şubesi Gayrettepe’de yer almaktadır.

Kebap ve daha fazlası…
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1922 yılına dayanan bir geçmişiniz
var. İkbal markasının ortaya çıkış
sürecinden bahseder misiniz? 

İkbal’in kurucusu Salim Usta, 1922’de kardeşleriyle be-
raber memleketi Afyon’da “Zümrüt” adında küçük bir
lokanta açarak kendi işini kurmuştur. 1934 yılında Ata-
türk’ün Afyon’u ziyaret edeceği haberi geldiğinde, ağır-
lamanın nasıl yapılacağı konusu gündeme gelmiştir.
Dönemin Devlet Adamları aşçı Salim Usta ya haber yol-
larlar. Salim Usta, Atatürk’ün yemeği için hazırlıklara
fevkalade özenle girişir ve ortaya büyük bir itinayla ha-
zırlanmış, gösterişli bir menü çıkarır. Yemeği ve sofrayı
çok beğenen Atatürk, Salim Usta’yı çağırır, hikâyesini
öğrenir ve lokantasının adını sorar. “Sen böyle gidersen
bahtın çok açık olur. Lokantanın adını da bahtı açık an-
lamına gelen İkbal olarak değiştir” der. Paşa Afyon’dan
ayrılmadan İkbal tabelası çoktan yerine takılmıştır.

Hem termal otel hem gıda sektörü…
Sizce ikisini bir arada bu şekil bir
başarıyla yürütebilmek için 
nasıl bir organizasyon yapısına 
sahip olmak gerekiyor?
İkbal olarak hem gıda ve perakende sektörü hem de tu-
rizm sektöründe hizmet veriyoruz. Turizm sektöründeki
varlık nedenimiz olan İkbal Termal Hotel’i 2000 yılında
açmıştık. Değişimin zorunluluk ve değişmeyenin yok
olmaya mahkûm olduğu günümüzde, geçtiğimiz yıl al-
dığımız kararla otelimizi sadece fiziksel olarak değil,
adından logosuna ve içeriğine kadar baştan sona yeni-
ledik. İkbal’in başarısının altında yatan en büyük sırrın,
geleneksel değerlerle yenilikçi yaklaşımları harmanla-
mak, vizyoner bakış açısına sahip olmak, değişime
ayak uydurmak ve alanında profesyonel yöneticiler ile
çalışmak olduğunu söyleyebiliriz.

İkbal restoran sektöründe franchise
veriyor. Franchise şartları hakkında
bizi bilgilendirebilir misiniz? Nasıl
yatırımcılar arıyorsunuz?
Birçok yatırımcı adayı iş ortaklığı için kapımızı çalıyor.

Yer konusunda çok seçici davranıyoruz. Mutsuz bir ya-
tırımcının olduğu tabloda yer almak bizi de haliyle üze-
ceği için inanmadığımız noktaya asla girmiyoruz. Yer
konusunda anlaşıldığı takdirde mimari grubumuz pro-
jeleri hazırlar ve yönetimin onayına sunar. Proje onay-
landıktan sonra yatırımcının talebine göre anahtar tes-
lim, ya da yatırımcının tercih edeceği herhangi diğer
mimari grupla restoranımız hayata geçer. İkbal, yatırım-
cıdan herhangi bir royalte istememektedir. Sadece bir
defaya mahsus isim hakkı alınmaktadır.

Sizden franchise almayı düşünen 
girişimcileri bilgilendirmek amaçlı 
İkbal’in kalite anlayışını biraz 
özetlemenizi istesek…
Müşterinin İkbal ürünlerine duyduğu güven duygusu
sektördeki birçok gıda kuruluşuna nazaran daha yük-
sektir. Bunda en büyük etken ikbal’in kuruluşundan bu
yana çizgisini bozmadan üretim kalitesini devam ettir-
mesidir. Her ürün tebliğe uygun ve yüksek kalite stan-
dartlarında üretilmektedir.

Franchise verirken lokasyon olarak
öncelikli noktalarınız var mı? Daha
çok AVM’leri mi tercih ediyorsunuz?
AVM’lerde 27 şubeye ulaşarak Türkiye’nin en büyük lo-
kanta zinciri olmayı başardık. Şimdi ise önceliğimiz,
caddeler. İkbal’in çıkış noktası Afyon’daki yol üstü lo-
kantasıdır. Yani çıkış noktası caddedir. Artık cadde
müşterisine ağırlık vererek İkbal’i buluşturarak büyü-
memizi devam ettirmek istiyoruz.

Bayiler arasındaki standart nasıl 
sağlanıyor? Personel eğitimi 
veriyor musunuz? 
Alanında uzman ekibimiz rutin olarak şube ziyaretlerini
gerçekleştirerek standartların sağlanması ve hizmet ka-
litesinin daha yukarı taşınması için çalışmaktadır. Res-
toran ekibi, müdür ve işletmeci dâhil dönem dönem
eğitimlere tabi tutulur. Bu eğitimler sayesinde restoran
ekibi ve yatırımcının hareket kabiliyeti gelişir, işletmesi-
ne daha profesyonel şekilde bakar.

Franchise ağınız hangi bölgelere 
ulaşacak? Önümüzdeki yıllardaki 
hedefleriniz nelerdir?
Son zamanlarda Ege, Akdeniz ve Anadolu’da yaptığı-
mız açılışlarda çok olumlu sonuçlar aldık. Bu da yaptı-
ğımız iş ortaklıklarının doğru lokasyonlarda olduğuna
dair bizleri cesaretlendirdi.  Bu bölgelerde yatırımın ge-
ri dönüşü daha hızlı olmaktadır. Aldığımız bu güvenle
biz de bölgeyi daha sıkı bir şekilde tarıyoruz.

Hem gıda, hem 
perakende, hem de 

turizm sektöründe hizmet
veren İkbal markasına

dair her şeyi  İkbal 
Franchise Müdürü Bukan

Ünal ile konuştuk… 

1922 yılından bugüne uzanan
bir marka hikayesi…



EYLÜL 2013 BAYİM OLUr MUSUN 33ÇÖZÜM ORTAĞI

mak isteyen tüm işletmelerde maksi-
mum verim ile kullanılmaktadır. 
Android ve IOS işletim sistemi destekli
uygulamalar sayesinde gün sonu rapor-
ları, finansal analiz raporlamaları, kablo-
suz sipariş sistemi ile sipariş almak iste-
yen tüm restaurant, kafe ve barlarda ya-
pılan işlemlerin kontrolü cep telefonun-
dan veya el terminalinden yönetilebil-
mektedir. 
Gün geçtikçe çözüm ortağı ve müşteri
sayısını da artırmış çözüm ortakları ile
birlikte başarı merdivenlerini tırmanan
Akınsoft, dış ticaret alanında da büyük
atılımlar yaparak bu doğrultuda faaliyet-

lerine hız vermiştir. 2009 yılında kendi
bünyesinde robotik departmanı kurarak
ileri teknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları-
na başlayan Akınsoft, 12 Nisan 2013 ta-
rihinde Türkiye’de üretilmiş ilk ticari in-
sansı mobil robot olan Akıncı-2’yi tüm
kamuoyuna tanıtmıştır. Ayrıca, 2015 yı-
lında da insansı robotların seri üretimine
geçme planlanmaktadır.
Akınsoft, Bayim Olur musun? Franchi-
sing Fuarı ile Akınsoft yazılım kalitesini,
franchising sistemde çalışan firmalarla
buluşturmayı ve güzel dostluklar kura-
rak, önemli iş birliklerine imza atmayı he-
deflemektedir. 

120 farklı sektöre
çözüm önerisi sunuyor

liklinik ve doktorlara, trafik müşavirlerin-
den sürücü kurslarına, kurslardan ders-
hanelere, tarım işletmelerinden belediye-
lere kadar uzanan birçok kolda hizmet
vermektedir. 
Web tabanlı programlar, satışa hazır
ürünlerini (e-ticaret yapısı sayesinde) on-
line ortam üzerinden alışverişe sunmak
isteyen işletmelerde, web üzerinden si-
pariş almak isteyen restaurantlarda, kafe
ve barlarda, insan kaynakları yönetimini
takip etmek isteyen işletmelerde, online
rezervasyon sistemi kullanmak isteyen
kuaförlerde ve müşterilerine web üzerin-
den operatörler aracılığıyla destek sağla-

Akınsoft’un amacı; müşterilerine
dünya çapında kaliteli ürün, hiz-
met ve beklentilerinin üstünde

fayda sağlayarak, müşteri memnuniyeti-
ni en üst seviyede tutmaktır. Genel mer-
kez ve İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün dı-
şında her ilde bölge bayileri, ana bayiler,
bayiler ve satış noktalarıyla hedef kitlesi-
ne en iyi şekilde hizmet vermeyi başar-
mış yazılım şirketlerindendir. Çözüm or-
tağı ağı ile de her coğrafyadan insanı bir
araya getirmeyi başararak, dev bir aile
oluşturmuş ve Türkiye’nin her noktasın-
dan ve başka ülkelerden ailesine kattığı
çözüm ortaklarıyla, çok çeşitli sektörlere
çözüm önerileri sunmaktadır. Akınsoft,
120 farklı sektöre uyarladığı yazılımları,
geniş program arşivi ile iş sürecini kolay-
laştıran teknolojiler üretmektedir. ERP
çözümleri, muhasebe programları, ticari
programlar, sektörel programlar, web
programları, mobil programlar şeklinde
gruplara ayrılan Akınsoft programları;
modüllerden oluşması, parametrik yapısı
ile esneklik sağlaması ve kullanım kolay-
lığı ile kullanıcılarına pratik çözümler sun-
maktadır. Akınsoft, gelişen teknolojiyle
birlikte yazılımlarını üretmeye ve müşteri-
lerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaya
devam etmektedir. 
Akınsoft ticari paketleri ile işletmelerin ih-
tiyaç duyabileceği tüm ticari işlemler; ca-
riden stok ve muhasebeye, satın alma-
dan satış ve taksitlendirmeye kadar hep-
si kolay ve hızlı bir şekilde takip edilebil-
mektedir.  Sektörel programları; muhtar-
lardan valiliklere, diş hekimlerinden po-

Türkiye’nin her yerinde ve Dünya’da 18 ülkede çözüm ortağı yapılanması 
olan Akınsoft, farklı ülkelerde kuracağı yeni çözüm ortaklıkları ile de  

başarılı işlere imza atmaya hazırlanıyor.
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Makara gele-
neksel yön-
temlerle üre-

timinden modern ve özel
fırınlarla üretimine geçişi sonrası tüm
dünyaya yayılmaya başladı. Biz de Ma-
kara Gıda Ltd. olarak Türkiye’yi bu muh-
teşem lezzet ile tanıştırmanın keyfini ya-
şıyoruz. Hızla büyüyen Makara ailesi,
tüm dünyada ve Türkiye’de hergün yüz-
binlerce insanı Makara’nın harika kon-
septi ve nefis lezzeti ile buluşturuyor. He-

defimiz Makara yatırımcısı ve iş ortak-
larının desteği ile bu lezzeti en mü-

kemmel şekilde sunmaktır.

Makara nedir?
• Makara bir Balkan pastane ürünü olup
çeşitli ülkelerde “Kurtos Kalacs”, “Chim-
ney Cake”, “Düğün Keki” veya “Trdelnik”
gibi isimlerle bilinir.
• Tatlı ve tuzlu çeşitleri ve özel sosları ile
beğeniye göre tatlandırılır.
• Geleneksel olarak açık bir ateş üzerin-

de silindir bir rulo etrafına sarılarak pişi-
rilir.
• Mayalı hamurun tahtadan bir silindir
üzerine kurdele gibi sarılmasıyla ve sos-
lara bulanmasıyla yukarıya doğru hafif-
çe daralan sarmal şeklinde bir ürüne
dönüşür.
• Özel Makara fırınları ile alışveriş mer-
kezleri ve caddelerde açılan kiosklarda,
dükkanlarda , festival ve konserlerde sa-
tılmaktadır.
• TV’deki görünürlüğü sayesinde MAKA-

RA’nın bilinirliği sürekli artmaktadır.
• Hızla yayılan bayilikleri ile Makara artık
tüm Türkiye’de.

Makara’nın bayilik 
avantajları nelerdir?
• Yüksek gelir,
• Düşük yatırım maliyeti,
• Hızlı yatırım geri dönüşü,
• Uluslararası bilinirlik,
• Hijyenik,taze ve kolay servis,
• Yüksek Kar.

Gülaylar, 1926 yılından bu yana ön-
ce bölgesel, devamında Türkiye ve
dünya çapında yapılanması ile, ku-

rumsal bir istikrar içerisinde gelişerek bu-
günlere ulaşmıştır. 80 seneyi aşan sektör
tecrübesi ve sektördeki en yüksek sayıdaki
mağazaya sahip olmanın verdiği  bilgi biriki-
mini yatırımcılarla paylaşarak, perakende or-
ganizasyonunun  büyümesini hızlandırmak
ve vizyonu gereği  verimini  en üst seviyeye
çıkarmak amacıyla franchise vermektedir.
Kuyumculuk sektörünün liderlerinden Gü-
laylar, 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında
Cnr Expo Center’da, mağazacılık sistemini
daha geniş kitlelere duyurmak, çağdaş mar-
ka perakende mücevher mağazacılığı hak-
kında avantajlarını aktarmak ve farklı profil-
lerde yatırımcı adayları ile “11. Bayim Olur
musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fua-
rı”nda tanışmayı arzu etmektedir.

Türk kuyumculuk 
sektörünün öncü
ismi Gülaylar, 
12-15 Eylül 2013
tarihleri arasında
“11. Bayim 
Olur musun? 
Franchising ve
Markalı Bayilik
Fuarı”nda 
yerini 
alıyor.

İle bol 
kazançlı bir dünyanın 

kapıları size aralanıyor!

tüm dünyaya yayılıyor…
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İç ve dış mekânlarda konumlandırılan
4 m2’lik “Yogolat Stant”lar, var olan
cafe, restoran, bar konseptlerinde

görselliğiyle Yogolat Frozen Yogurt mar-
kasını ayrıştıran ve ürünlerin ön plana çı-
karılmasını sağlayan yüksek ciro hedefli
satış noktaları “Yogolat Corner”lar ve
dükkan konsepti “Yogolat Shop”lardan
oluşan 3 farklı franchise modeli bulunu-
yor. Yogolat Frozen Yogurt’un öncelikli
hedefleri arasında, tüm süreçlerde giri-
şimciyle birlikte hareket etmek bulunu-
yor. Bununla beraber lokasyonun fizibili-
tesinden karlılık planına kadar her aşa-
mada girişimcinin yanında yer alıyor. İşe
başlama öncesi ve sonrasında verilen
periyodik eğitimlerin yanında rutin de-
netleme, konsept geliştirme, reklam ve
PR süreçlerinde de girişimcilere danış-
manlık hizmeti veriyor.
Yogolat; stant, ekipman, PR, reklam, eği-
tim desteği, teknik destek ve marka kul-
lanımı gibi konuları kapsayan bir stant

için belirli bir ücret talep ediyor. Bunun
yanında ilk 10 bayiye kısa bir süre için
180 paket Yogolat Frozen Yogurt Tozu
bedelsiz olarak sunuluyor. Bu da yatırım-
cıya ciddi bir avantaj sağlıyor. Yogolat’ın
şu an İstanbul’da, Bursa Pembe Çarşı’da
ve Ankara Antares AVM’de olmak üzere
3 franchise satış noktası bulunmaktadır.
Son olarak yakın zamanda Juice Planet
ile yapacağı iş ortaklığı çerçevesinde,
Yogolat Corner modeli ile de İstanbul
Capitol AVM’de yer alacak.
Yogolat Frozen Yogurt; markasının bili-
nirliğini artırarak, cirosu Avrupa ve Ame-
rika’da milyar dolarlara ulaşan frozen yo-
gurt pazarının Türkiye’de de oluşumuna
katkı sağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda,
stant konseptiyle 2013 yılı sonuna kadar
10 noktaya, 5 yıl içinde de 50 şubeye
ulaşmayı planlıyor. Corner modeliyle ise
çok daha hızlı bir büyüme öngörülüyor. 
Yogolat; Türkiye’nin önde gelen frozen
yoğurt markalarından olan YogolaAt,

’tan 3 farklı franchise modeli

Froyo Yoğurt San. ve Tic. Şti.’nin bir ürü-
nüdür. Froyo Yoğurt, otel, restoran ve
cafe gibi noktalara endüstriyel mutfak
gereçlerinin yıllardır tedarikçiliğini yürü-
ten Hotello Otel ve Lokanta Ekipmanları

A.Ş. ortakları tarafından ithalatını yaptığı
frozen yogurt makinelerinin ve kendi üre-
timi olan YogoLAt Frozen Yoğurt To-
zu’nun dağıtımını yapmak üzere kurul-
muş bir kardeş şirkettir. 

Türkiye gayrimenkul piyasasına
“%100 kazanç paylaşımı” modeli-
ni sunarak büyük ses getiren

Coldwell Banker Türkiye, 2016 yılının
sonunda tüm Türkiye’de konut, lüks ko-
nut, proje, kat karşılığı ve ticari gayri-
menkul danışmanlığı alanlarında uz-
manlaşmış 250 ofis ve 2.500 gayrimen-
kul danışmanın sayısına ulaşıp, 5 milyar
dolar satılan mülk değeri ve 250 milyon
dolar komisyon bedeli rakamları ile li-

derliği hedefliyor. Bu hedef doğrultu-
sunda franchise ağını güçlendirme ça-
lışmalarına devam eden Coldwell Ban-
ker Türkiye, yeni bir katılım daha ger-
çekleştirdi. Gayrimenkul piyasasında
geçmişte büyük başarılara imza atan
Atilla Genç, İkitelli / Organize Sanayi
Bölgesi’nde ticari (Coldwell Banker Bra-
vo), Acıbadem’de / Akasya Konutları
Bölgesi (Coldwell Banker Akasya) ol-
mak üzere iki ofisi ile Coldwell Banker

ailesine katıldı. Atilla Genç ve ekibi, ge-
leneksel yöntemler yerine, bilgiyi hedef
kitleye ulaştıran ve en hızlı çözümü üre-
ten pazarlama teknikleri ile en gelişmiş
teknolojik altyapıyı kullanmalarıyla fark
yaratıyor. Genç ve ekibinin sürdürülebi-
lir başarısının altında, sadece profesyo-
nel hayattan gelmiş, farklı sektörlerde
en az 10 yıllık iş deneyimi olan, eğitimli
gayrimenkul danışmanları ile çalışma il-
kesi yatıyor.

Bravo, Coldwell Banker Türkiye’yi tercih etti
Coldwell Banker, Türkiye’deki yapılanma çalışmalarına 
hız verdi. Dr. Gökhan Taş ve ekibi tarafından yapılan master
franchise çalışmalarıyla büyüme devam ediyor. Şirketin 
en son ofisi Coldwell Banker Bravo oldu.
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Tombak Gıda, tatlı severlerin
karşısına yenilenen konsep-
tiyle çıkıyor. Konsept mağa-

zalar zincirinin ilk halkasını Kozya-
tağı, Atatürk Caddesi’nde açan
Tombak Gıda yönetimi, ürün ga-
mındaki sürprizleriyle de tatlı sever-
leri şaşırtıyor. Mağazalarının tasarı-
mıyla farklılaşmayı planlayan şirket,
geleneksel ve modern kavramlarını
başarıyla harmanladığı özgün ma-
ğaza konsepti ile yılların muhallebi-
ci geleneğini modern mekanlarla
buluşturacak. 
Migros gibi büyük marketlerin raf-
larını da süslemeye başlayan Tat-
lıcı Tombak, her geçen gün yep-
yeni lezzetlerle büyümeye devam
ediyor.

En taze fikirler, 
en keyifli iş 

fırsatları sunuyor

1999 yılından bu yana 15 ülkede
1154 mağaza zinciriyle hizmet
veren Edible Arrangements,

2010 yılında Frutation markasıyla
Türkiye’ye giriş yaptı. Taze meyveler
ve çikolata soslarıyla birbirinden lez-
zetli meyve sepetleri ile doğum gün-
lerinden, yıl dönümlerine ofis partileri
ve kutlamalardan yeni iş tebriğine ka-
dar uzanan özel günleri daha da özel
kılacak taze ve lezzetli ürünler sunu-
yor. Edible Arrangements'ın 17 yıllık
tecrübesi ve Amazon.com ortaklı Ci-
cekSepeti.com desteğiyle İstanbul ve
Ankara olmak üzere Türkiye’de 5 ma-
ğazası bulunan Frutation yatırımcıla-
rın parlayan yıldızı olma yolunda hız-
la ilerliyor. Bunun kanıtı ise geçtiği-
miz 3 sene boyunca her yıl ortalama
yüzde 70 üzerinde büyüyerek ulus-
lararası alanda en iyi girişimci ödülü-
nü almasıdır. 100’den fazla ürün se-
çeneği ile mağaza satışının yanı sıra
internet üzerinden ve telefon ile sipa-
riş alan Frutation, pazarlama ve rek-
lam çalışmaları, satış ve satış sonrası
destekleriyle yatırımcılara hazır müş-
teri potansiyeli sunuyor.

Kendi işinin patronu 
olmak isteyen 

yatırımcılara, keyifli ve 
kazançlı bir iş fırsatı 

sunan Frutation, vereceği
bayilikler için Bayim Olur

Musun? Fuarı’nda…

ile en ‘Tatlı’ 
anılar yeniden canlanıyor...

CWC Enerji’nin geleceğe yönelik
hedeflerinin başında, Türkiye’de
bayilik  sistemini  oturtturmak  ve

her yere kaliteli hizmet verecek bayilik
servisini  ulaştırmak geliyor.

Enerji sektörünün neresinde
olmak istersiniz? 
CWC Enerji yetkililerinden siz girişimci
adaylarına mesaj var; ‘’Türkiye’de kulla-
nılan enerjinin 0/0 74’ithal edilmektedir
ve büyük oranda dışa bağımlıyız. Gele-
cekte baş rol oynayacak olan güneş

Cwcenerji  Clean World Enerji semi-
conductors Telefunken’le mayıs 2012
yaptığı anlaşmayla İstanbul Bölge Ba-
yiliği’ni oluşturmuş ve  bu tarihten son-
ra yerli pvpaneli  bünyesinde olmuş-
tur. 
Gaz  salınımı  olmayan fotovoltaik  ener-
ji ve ledler, büyüyen  enerji ihtiyacını
karşılayabilecek, ülkenin yarınlarını aça-
cak  ve yakın zamanda en önemli sek-
törlerden biri olacaktır. Sizleri de CWC
Enerji ailesi olarak aramızda görmekten
mutlu olacağız.’’

Yükselen değer; enerji sektörü…

Sütlü tatlıların 
yanı sıra şerbetli
tatlıları da ürün
gamına ekleyen
Tatlıcı Tombak,
ayrıca sandviç,
mantı ve draje 
satışlarıyla da
mağazalarını 
cafe konseptine
taşıyor.

Yenilenebilir, fotovoltaik  enerji,  önümüzdeki yüzyılın önemli
sektörlerinden  birisi  olacağa benziyor.. Bu sektöre yönelmeyi

düşünen girişimci adaylarına, işte CWC Enerji…

enerjisi sistemleri sıkça görülecek ve di-
ğer  enerji  kaynaklarına bağımlılığımızı
azaltmamıza yardımcı olacaktır. Yapılan
araştırmalar doğada  bulunan  yakıtların
ömürlerinin  sınırlı  olduğunu ve tahmi-
nen 2 nesil sonra tükeneceğini öngör-
mektedir.
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Türk Ekonomi
Bankası (TEB),
işletmeler için

en önemli desteğin kredi değil işlerini
büyütebilmeleri için gerekli olan bilgi,
eğitim ve danışmanlık olduğundan hare-
ketle, 2005 yılında “KOBİ’lerin Danışman
Bankası” olma hedefiyle yola çıkarak
KOBİ Bankacılığı’nı kurdu. KOBİ’lerin sa-
dece finansmana erişimlerini sağlamak
için değil, aynı zamanda bu finansmanı
yönetebilmeleri, her kanaldan 7/24 bilgi-
ye ulaşabilmeleri ve istikrarlı bir büyüme
sağlayabilmeleri için de onlara destek
olan TEB, banka-müşteri ilişkilerinde fi-
nansal çerçevenin ötesine geçerek KO-
Bİ’lerin danışmanlığı rolünü üstlendi.
Dünya Bankası kuruluşlarından IFC tara-
fından KOBİ Bankacılığı alanındaki fi-
nans dışı hizmetleriyle dünyaya örnek
gösterilen TEB, KOBİ Bankacılığı’ndaki
tecrübesini girişimcilik alanına taşıyarak
Türkiye’deki en geniş kapsamlı Girişim
Bankacılığı hareketini başlattı. KOBİ Ban-
kacılığı’nda olduğu gibi, girişimcilere de
‘danışman banka’ yaklaşımı ile hizmet
sunan TEB, şubelerindeki Müşteri İlişki-
leri Yöneticilerine 2012 yılından itibaren
“Girişimcilik ve Girişimci İşletmeler” ko-
nusunda eğitimler vermeye başladı.
Böylece, girişimciler kendilerini anlayan
ve projelerine danışmanlık hizmeti vere-
bilecek kapasitede bir Müşteri İlişkileri
Yöneticisinden hizmet alabiliyor. 

Sektörde bir ilk: TEB 
Girişim Evi
Girişim Bankacılığı ile öncelikle yüksek
katma değer sağlayacak, yenilikçi, büyü-
me potansiyeli yüksek projelere sahip
olan girişimcilere ulaşmayı hedefleyen
TEB, girişimcilere sadece finansal hiz-
metlerde değil finansal olmayan hizmet-

lerde de büyük imkanlar sunuyor. TEB,
bu doğrultuda Türkiyede ilk defa bir ban-
kanın hayata geçirdiği TEB Girişim Evi ile
de fark yaratıyor. Ocak 2013’te İstan-
bul’da açılan TEB Girişim Evi ile girişim-
cilere İş Yönetimi Danışmanlığı, Girişim-
cilik Eğitimleri ve Kuluçka Merkezi olarak
üç ana başlıkta hizmet sunuluyor. İş Yö-
netimi Danışmanlığı kapsamında TEB
Girişim Evi’nde yüksek katma değer üre-
ten girişimcilere danışmanlık hizmeti ve-
ren bir danışman sürekli olarak hazır bu-
lunuyor. TEB Girişim Evi’nde görevli da-
nışman, henüz yolun başında olan giri-
şimcilerin doğru iş modeli, doğru iş planı
ve doğru fizibilite üzerinden ilerlemeleri-
ne katkı sağlayacak şekilde danışmanlık
hizmetini ücretsiz olarak sağlıyor. Türki-
ye’nin herhangi bir yerinde projesi olan
bir girişimci ister telefon ile isterse yüz
yüze projesi hakkında danışmanlık alabi-
liyor. Girişimcilik eğitimleri, TEB Girişim
Evi’nde ve Türkiye’nin çeşitli noktaların-
dan her hafta düzenli olarak gerçekleşti-
riliyor. Ücretsiz sunulan bu eğitimlere
tüm girişimci ve girişimci adayları katıla-
biliyor. Bu eğitimleri İstanbul’daki Girişim
Evi’nin 50 kişilik eğitim salonunda verilir-
ken, İstanbul dışında da teknokentler,
üniversiteler ve sivil toplum örgütleri iş-
birliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde
gençler girişimciliğe teşvik edilirken, aynı
zamanda girişimciliğin dikkat edilmesi
gereken noktaları hakkında da bilgi ve
danışmanlık hizmeti veriliyor.
TEB Girişim Evi’nin içindeki Kuluçka
Merkezi’nde ise e-business, bilişim ve
yazılım üzerine projesi olan girişimcilere
fiziki bir çalışma ortamı sunuluyor. Kuluç-
ka Merkezi’nden 25’i sürekli, 25’i ise dö-
nemsel olmak üzere 50 girişimci yararla-
nabiliyor. Bilgisayar, yazılım, internet gibi
IT altyapıları girişimcilere sağlanırken gi-

Bir projesi olan 
ve bu projesini 

hayata geçirmek
isteyen girişimci-

nin en yakın 
TEB şubesini 

ziyaret etmesi veya
TEB Girişim Evi’ni
araması yeterlidir.

rişimcilerin projelerini en doğru ve hızlı
bir şekilde hayata geçirebilmeleri için; “İş
Yönetim Danışmanlığı”, “Akademik Des-
tek”, “Networking Desteği”, “Kurumsal
Web Sitesi Oluşturma Desteği”, “Marka,
Patent, Fikir Tescili Danışmanlığı” ve
“Mali Müşavir Danışmanlığı” gibi girişim-
ciler için önem taşıyan ek hizmetler de
veriliyor. Ayrıca, TEB Özel Bankacılığın
kurmuş olduğu Melek Yatırım Platformu
ile Özel Bankacılık müşterilerinin melek
yatırımcı olma süreçlerinde müşterilere
destek veriliyor. TEB müşterileri melek
yatırımcı olduklarında Melek Yatırım Plat-
formu’na dahil oluyor. TEB Girişim  Ban-
kacılığı müşterisi olan girişimciler ile TEB
Melek Yatırım Platformu üyesi olan müş-
terileri bir araya getirilerek girişimcilerin
yatırımcı, yatırımcıların da başarılı giri-
şimci bulmalarına aracılık ediliyor. Böyle-
ce TEB, kuruluş aşamasından yatırımcı
bulacağı aşamaya kadar her evrede giri-
şimcilerinin yanında oluyor.
Girişim Bankacılığı kapsamında sektör
ya da proje ayrımı yapmayan TEB, ileri

teknoloji üreten girişimciye de küçük bir
işletme açacak veya franchise alacak gi-
rişimciye de destek veriyor. Bir projesi
olan ve bu projesini hayata geçirmek is-
teyen girişimcinin en yakın TEB şubesini
ziyaret etmesi veya TEB Girişim Evi’ni
araması yeterlidir.

TEB’den girişimcilere   
tam destek
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3 iddialı proje; Ana Acentelik, 
Network Emlakçılık ve 
Uzaktan Eğitim Emlakçılık Kursu…

ile geniş bir organizasyon hedefleni-
yor. Birleşmiş Emlakçılar, ana acen-
telik ile, Türkiye genelinde daha yay-
gın, her ilçeye ve semte kadar uza-
nan bir organizasyon kuruyor. Acen-
te adayları da böyle bir organizas-
yonda daha uygun şartlarda ve tüm
Türkiye genelinde çalışma imkanı ka-
zanabiliyor.
Bir diğer yenilik ise, Türkiye’de ilk ve
tek Network Emlakçılık Sistemi.
Birleşmiş Emlakçılar, bu yeniliği ile,
uluslararası bir pazarlama sistemi
olan network marketing ile emlakçılık
yapılmasını sağlamış oluyor. Network
emlakçılık ile, Birleşmiş Emlakçılar’a
gönderilen, satılık ve kiralık emlak
arayan - veren müşteriler ile yapılan
her işten prim almak mümkün. Yani;
tavsiye ederek para kazanabiliyorsu-
nuz. Network  emlakçılık için tüm ya-
sal ve teknik altyapı Birleşmiş Emlak-
çılar tarafından tamamlanmış, uygula-
maya geçilmiş durumda. Sistem her-
kese açık. Sistemdeki en büyük ka-
zanç ise; şimdiki işinizi bırakmadan
yapılabilecek çok ciddi bir ek bir iş ol-
ması. Birleşmiş Emlakçılar’ın, sektör-

deki üçüncü yeniliği ise Uzaktan eği-
tim emlakçılık kursu. 1996 yılında Tür-
kiye’nin ilk ve tek emlakçılık kursunu
açan Birleşmiş Emlakçılar A.Ş., bu
kez  emlakçılık eğitimini internet üze-
rine taşıyor. 
MEB tarafından onaylanan yeni sis-
tem ile, evinizden veya işyerinizden
emlakçılık eğitimi alabilecek, kurs so-
nunda girilecek imtihan sonucunda
ise MEB onaylı sertifika alabileceksi-
niz. Türkiye’nin ilk ve tek emlakçılık
kursunu 1996 yılında açan, sektöre
öncü olan  Birleşmiş Emlakçılar’ın bu
yeni uygulaması ile, zaman ve meka-
na bağlı olmadan emlakçılık eğitimi
alınabilecek. Bu sayede Türkiye ge-
nelinden kursa katılabilecek olan kur-
siyerler, belli merkezlerde sadece
kurs sonunda sınava girerek MEB
onaylı emlakçılık sertifikası alacak.
Birleşmiş Emlakçılar’ın yeni uygula-
maları, internet üzerinden emlakçılık
eğitimi, acentelik / ana acentelik ile
markalı emlakçılık ve network emlak-
çılık sistemi, Türkiye emlak sektörün-
de iş kurmak isteyen girişimciler için
fark yaratacak.

Birleşmiş Emlakçılar yeni uygu-
lamasında, tüm Türkiye gene-
linde acentelikler verirken, ana

acentelik sistemini başlatıyor. Ana
acenteler, ilçe ve iller için verildiği gi-
bi, coğrafi bölgeler için de veriliyor.
Bu sayede, ilçe, il veya coğrafi bölge
ana acentesi, o bölgenin Liderliğini
ve organizasyon kurma görevini üst-
lenmiş oluyor. Bu sayede, merkez-
den değil, yerinden ve etkin yönetim

1991 yılında kurulan
ve Türkiye emlak 
sektöründe önemli
uygulamalara öncülük
eden Birleşmiş 
Emlakçılar, 3 önemli
yenilik ile sektöre
büyük ses getirecek.

2007 yılında kurulmuş olan firma
Sağlık Lisansları Eğitim ve Danış-
manlık, kuruluşların kalite, çevre,

İSG risklerinin yönetimi alanındaki gerek-
sinimlerine uluslararası kalitede çözüm-
ler üreterek danışmanlık, denetim ve eği-
tim hizmetleri vermektedir. Firma Sağlık
Lisansları Eğitim ve Danışmanlık olarak;

• İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği 
Uzmanlığı Eğitim Kurumu,

• Ortak Sağlık Güvenlik Birimi,
• İlk Yardım Eğitim Merkezi  

çözüm ortaklığı üretmektedir,
• Profosyonel kadrosuyla  güçlü iş 

birlikleri yaparak bu alndaki tek 
marka olma amacındadır.

Sağlık Lisansları 
Eğitim ve Danışmanlık



Choyang Türkiye ile G. Kore Choyang
arasındaki bağlar kuvvetleniyor…

Yıllar öncesine dayanan Türk-Gü-
ney Kore dostluğunu firma olarak
en üst düzeye çıkardıklarını belir-

ten Türkiye Choyang Distribütörü Özkan
Atik, “Choyang firması ile ortaklığımız
2006 yılında başladı. Ortaklık ve dostluk
çerçevesi içerisinde birçok projelere im-
za attık. Projelerimiz için heyetler halinde
sıkça bir araya geliyoruz. 
Son olarak 13 Ağustos’ta Türkiye’de
Choyang Kore heyetini ağırladık. Cho-
yang Dünya Başkanı Bay Bek, Choyang
Dünya Satış Müdürü Bay Hwank ve Cho-
yang Dünya Eğitim Müdürü Bayan Na ile
eğitim toplantıları ve çeşitli ortaklıklar için
görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun aka-
binde 29 Ağustos’ta da şirket yetkilileri
ve satışlarda başarılar gösteren yönetici-
lerimiz ile Güney Kore’ye ziyaret gerçek-
leştirdik. 
Ben ve ekip arkadaşlarımda Güney Ko-
re-Türkiye dostluğunun ne kadar kuvvet-
li ve sağlam olduğuna şahit olduk. Yaptı-
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geldik. Aramızdaki bağ iş 
ortaklığından öte dostluğa dönüştü” dedi.

landığı Yeşimtaşlı ürünlerimizi Türk halkı-
na da faydalı olması adına Özkan Atik
Şirketler Grubu ile anlaşarak bugünlere

ğımız anlaşmalar-
da çeşitli ortak ya-
tırımların kararlarını
almakla beraber,
Avrupa Cho-
yang’ın distribütör-
lüğünün de imzala-
rını attık. Artık hedefimiz tüm Avrupa’ya
Choyang Medikal firmasının muhteşem
ürünleri ile tanıştırmak ve Avrupa’ya me-
dikal  sektörde ışık olmak” şeklinde söz-
lerini tamamladı.
Choyang Dünya Başkanı Bay Bek;
“Bundan 62 yıl önce Güney Kore ve Ku-
zey Kore arasında çıkan savaşta, Türki-
ye’nin ülkemize yaptığı destek sonu-
cunda yıllar boyunca sürecek olan
dostluk başlamış. Ve günümüze geldi-
ğimizde de bu dostluktan kaynaklanan
iş ortaklıkları iki ülkeyi daha çok birbiri-
ne yakınlaştırmıştır. 
Türkiye’ye olan vefamızdan dolayı ülke-
mizde birçok insanın sağlık amaçlı kul-

Dünyanın önde gelen termal masaj yatağı firmalarından biri olan
Choyang’ın 8 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yapan Özkan Atik Şirketler
Grubu, Güney Kore firması Choyang ile iş ortaklıklarını ve dostluklarını
pekiştirmek için sürekli aktiviteler gerçekleştiriyor.



bir büyüme sağlayarak  50 şube sayı-
sına ulaşmaktır. Ayrıca, yurt dışı ope-
rasyonlarına ağırlık vererek şube sayı-
mızı arttıracağız. 
Babadan oğula geleneğinin en iyi ör-
neklerinden biri olan Kolcuoğlu Ke-
bap'ın geçmişi, 1910 yılında Adana
eski sebze hal’inde başladı.1946 yılın-
da Adana'nın Karşıyaka semtinde
Seyhan Kebap Salonu olarak hizmet
verdi. 1963 yılında Adana’da Restau-
rant anlayışının ilk örneği olarak Bar-
kal Kavşağı’nda Kolcuoğlu Restau-
rant olarak hizmete girdi.

marka son 3 aylık dönemde yurt dışı
yatırımlarına da ağırlık vererek Azer-
baycan / Bakü ve Irak / Erbil’de açmış
olduğu şubeler ile uluslararası marka
olma yolunda emin adımlarla ilerle-
mektedir.
Kolcuoğlu kebap önümüzdeki dö-
nemde hızlı büyümesine yurtiçi ve
yurtdışında şubeleşerek devam ede-
cektir. Bununla ilgili olarak mevcut ya-
tırımcı adayları ile görüşmelerini  sür-
dürerek yeni yatırımcı adayları ara-
maktadır. Kolcuoğlu Kebap’ın hedefi
2013 yılı sonuna kadar yüzde 10’luk

Hızlı büyümesini yurt içinde
özellikle İstanbul ve Anado-
lu’da açmış olduğu şubeler ile

sürdüren Kolcuoğlu Kebap, son 6 ay-
lık dönemde açmış olduğu restoran-
larla birlikte 46 şube sayısına ulaşarak
büyümesine hız kesmeden devam et-
mektedir. İstanbul’da  18 , Adana’da
8, Ankara, Kayseri, Mersin’de 3, İzmir,
Konya, İzmit, İskenderun, Gaziantep,
Bodrum, Fethiye, Antalya, Nevsehir /
Ürgüp de 1 şube ile hizmet veren

Adana Kebabı, bir lezzet kültürünü ortaya çıkarmış, 
aynı zamanda 1974’te metrelik kebabıyla ünü 

tüm Türkiye'ye yayılmıştır. İnanıyoruz ki,
“Adana Kebabı'nı Adanalı’dan başkası yapamaz”. 

Kendi işinizi 
kurmak 

ister misiniz?

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın
restoran zinciri olmayı hedefleyen
bir firma olarak franchise adaylarıy-

la iş birliği yapmaya hazırız. Dönerin üre-
timinden müşteriden sipariş almaya,

ürünlerin mufak-
taki projesinden,
res to ran t la rda
kullanılan ekip-
mana kadar işi-

mizin kalitesini ve  verimi arttırmak için en
son teknolojiyi kullanıyoruz. Çalışanları-
mızı İSO 22000 standartlarına uygun bir
üretim ve servis kalitesini sağlamak ama-
cıyla düzenli olarak eğitiyor ve denetliyo-
ruz. Naz Döner yatırımcısını en doğru şe-
kilde yönlendirir. Mağaza açılışından ön-
ce ve sonra deneyimli eğitim kadroları ta-
rafından işletmecilere eğitim desteği veril-
mektedir. Ekip üyeleri ve yöneticileri eği-
tim ihtiyacını karşılayacak bu eğitim prog-
ramlarında ekipman ve ürün eğitimlerinin
yanı sıra yönetici ve operasyonel beceri-
leri arttırmaya yönelik eğitimlerde önemli
yer kaplamaktadır. Mağaza açılması
planlanan lokasyon uzmanlarımız tarafın-
dan incelenir gerekli tüm fizibilite çalış-
maları yapılıp mimar tarafında projenlen-
dirildikten sonra onaya sunulur.

Franchise verme koşulları;
• İsim hakkı ve franchise bedeli yoktur.
• Restoranda yer seçimi franchise 

adayının önerileri doğrultusunda 
naz döner tarafından yapılır.

• Express konsept için yer büyüklüğü 
en az 20 m2.

• Restoran büyüklüğü en az 100 m2.

Bayilik verme koşulları;
• Birebir Teminat Mektubu.
• Ticaret odası faaliyet belgesi.
• -18 derece frigorfik araç.
• -18 derece soğuk hava deposu.
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'Metrelik kebap
kilometre olur mu?
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Dürdüm Gıda, İstanbul merkezli olup dondurulmuş hazır
ürünü nihai tüketiciye sıcak servis yapmak üzere kuruldu.

Dürdüm Gıda,  Samsun’da 1.200
m2 kapalı alana sahip ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000, OHSAS

ve HELAL sertifikalarına sahip bir üre-
tim tesisi kurulmuştur. El değmeden,
hijyenik koşullarda, özel besi çiftlikle-
rinden sağlanan et, tavuk ve diğer
ürünler işlenerek, Türkiye’deki tüm
noktalara günlük dağıtım sağlanmak-
tadır. Soğuk zincir sevkiyatı ile bütün
Türkiye’de dağıtım yapan Dürdüm,
Türkiye’de ilk kez gerçek anlamda
hızlı servis veren (fast food) lahmacun
ve kebap zinciridir. Nihai tüketiciye
hızlı ve sıcak servis yaptığımız marka-
mız Dürdüm, franchising sistemi ile iş-
letilmektedir. 
Merkez tarafından çeşitli AVM ve
Grosmarketlerde kiralanmış alanlar,
alt kiralama yoluyla franchise olarak
verilmektedir. Örneğin; Migros Türk
A.Ş. Market ve AVM’lerinde kiralanan
kiosk alanları şu anda alt kiralama yo-
lu ile franchising işletmesi olarak veril-
mektedir. Ayrıca yaya yoğunluğunu
olduğu bölgelerde 10-15 m2 arası
dükkanlarda kurulum sağlanmakta-
dır. Böylece yatırımcılarımıza, hazır
müşteri, hazır lokasyon ve düşük sa-
bit giderle yüksek kar marjı sunul-
maktadır. Sürekli denetim ve eğitim-
lerle, hem müşteri memnuniyeti en
yüksek seviyede tutulmakta hem de
tüm işletmelerde yüksek standartlar-
da hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

Dürdüm’de düşük maliyet
ile yüksek sürüm sağlanır
• Soğuk zincir bozulmadan gelen

ürün 35 saniyede sunuma hazır olur.
• Yüksek kalitede standart ve değiş-
mez lezzet sunulur
• Bol çeşit, kısa sürede hazırlanır.
• Sürpriz girdi maliyetleri nedeniyle
zarara uğrama riski sıfırlanır.
• Bir personel ile bütün operasyonu
yöneterek minimum maliyet, mini-
mum personel riski sağlanır.
• Kebap ustası, fırıncı, hamurkar, ya-
mak gibi personelin yaptıkları işlerin
tamamını bir kişi yapar.
• Özel dondurma tekniği, incecik ha-
muru ve özel taş fırın sayesinde ürün-

ler günün her saatinde aynı tazelik ve
çıtırlıkta sunulur.
• Satılan ürünlerdeki girdi maliyetleri
sabittir.
• Küçük metrekarelerde, imalat riski-
ne girmeden düşük maliyet, yüksek
kalite sağlanır.
• Online sistemler ile satış, stok ve ci-
ro takibi sağlanır.
• Kurumsal çatı altında yüksek stan-
dartlarda çalışma imkanı.
• Marka değerini yüksek tutan ulusal,
yerel ve sosyal medyada
reklam ve iletişim faaliyetleri.

Düşük maliyet,
yüksek sürüm…

GAÜ, yurt dışında 
eğitime başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yük-
seköğretim Öncesi Eğitim Kurumları
Konsorsiyumu Okullar Grubu bünye-

sinde uluslararası eğitim veren GAÜ Amerikan
Koleji 29 yıllık uluslararası eğitim tecrübesini
Çorlu’ya verdiği ilk franchise’ı ile Türkiye’ye
taşırken eğitim felsefesini Türkiye geneline
yayma hedefi ile eğitimci ve girişimcilerin pro-
jelerini değerlendirme sürecini başlattı. 
Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamada
KKTC ve Güney Kıbrıs’da yer alan ilk ve orta-
öğretim kurumları arasında Avrupa Birliği (AB)
Eğitim Kalite Ödülü ECIS sahibi olan ilk ve tek
eğitim kurumunun GAÜ Okullar Grubu oldu-
ğunun altı çizildi. 
Avrupa Birliği’nin önde gelen denetleme ku-
rumları ECIS, Council of International Scho-
ols (CIS) ve European Federation of Schools
(FEDE) tarafından Uluslararası kimliği tanı-
nan aynı zamanda Edexcel ve Cambridge
Üniversitesi sınav merkezi olan GAÜ Okullar
Grubu eğitim kurumlarının uluslararası kimlik
ve eğitim birliklerine üyelikleri, uluslararası
eğitim kadrosu ve 18 farklı ülkeden öğrenci-
si ile vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Tür-
kiye’de eğitim vermeye başlamasının önemi-
ne dikkat çekildi. 
GAÜ bünyesinde yer alan GAÜ Amerikan Ko-
leji’nin, üniversite kampüslerinin Kıbrıs, Singa-
pur ve İngiltere’de bulunan yaz okullarına
dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi olduğu
ve uluslararası kimliği sayesinde kültürel bir
mozaiğe ev sahipliği yaptığı belirtildi.

“We love challenge”
sloganı ile Amerikan Koleji

29 yıllık uluslararası 
eğitim tecrübesiyle yurt
dışında eğitime başlıyor.



BA YİM OLUr MU SUN 42 EYLÜL 2013FRANCHISE

Kahve Durağı Genel Ko-
ordinatörü Serdar
Deniz,  franchise

sisteminin yaygınlaş-
masının verilen hizmet-
lerin ulusal ve uluslar-
arası standartlara yük-
selmesinde önemli rol
oynadığını söyleyerek,
“AVM’lerin özellikle ken-
di içerisindeki disiplinli ça-
lışmaları bizim gibi firmaların

işini kolaylaştırmakla kalmayıp
kendi içimizde bir otokont-

rol sistemi  oluşturdu.
Cadde mağazalarında
birçok etkenle müca-
dele etmek yerine
AVM’lerin çatısı altında
olmak bu anlamda ke-
yifli iş yapmanızı sağlı-

yor” dedi.
Türkiye genelinde 9, ulus-

lararası bazda 6 AVM ile ön

sözleşmeleri yaptıklarını söyleyen De-
niz, “1990’lı yılların başlarında ülkemiz;
yabancı markalarla ‘500. veya 5 bininci
şubemiz ile Türkiye’deyiz’ diye tanıştı-
ğında, bizim çoğu işyerlerimizin vitrinle-
rinde ya ‘başka şubemiz yoktur’ ya da
birbirine benzer isimlerin önünde ‘öz,
has, tek’  gibi kelimelerle süslenmiş hal-
leri  mevcuttu, bu tip markalarla birlikte
kişiler tek hareket etmek yerine toplu
hareket etmenin karlılığıyla da tanışmış
oldu. Tabii bununla beraber birçok ko-

nuda franchise sistemleri zincir mağa-
zalar haline geldi. Ülkemizde özellikle
bizim sektör çerçevesinden baktığımız-
da sektörde başarılı yol alınmasının se-
bebi, sektör ürünlerinin karlı olması ve
kurulum maliyetlerinin geri dönüş za-
manlarının iyi olmasıyla doğru orantılı-
dır. Sektörümüzü yabancı kahve marka-
ları hareketlendirmiş olsa da Türk gele-
nekleri ve göreneklerinden kopmama
arzusu yerli markaları daha ön plana çı-
kardı” diye konuştu.

Franchise sisteminin yaygınlaşmasının verilen hizmetlerin ulusal ve uluslararası
standartlara yükselmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Kahve Durağı  

Genel  Koordinatörü Serdar Deniz, AVM’lerin özellikle kendi içerisindeki disiplinli
çalışmalarının firmaların işini kolaylaştırmakla kalmayıp kendi 

içlerinde bir otokontrol sistemi oluşturduğunu belirtti.

Franchising’in yaygınlaşması hizmet
standardını yükseltti






