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Bayim

Olur musun 

Franchising Fuarı 

bu yıl 20.000 m
2

alanda…

Franchising alanında ülkemizin ilk ve tek fuarı Bayim Olur musun
Franchising Fuarı 12. kez kapılarını aralıyor…

İşini Kur!Markanı Seç,

Markalaşma ve Franchise
konularında başarılı çalışmalar
yapan UFRAD Gen. Bşk. Dr.
Mustafa Aydın, 2008 yılından
bu yana Yönetim Kurulu Üyesi
olduğu EFF tarafından oybirliği
ile Başkan Yardımcılığı görevi-
ne getirildi.

, Avrupa 
Franchise Federasyonu
üst yönetiminde…

Dünyadaki, önemli mimar-
lar tarafından tasarlanan ve
misafirlerimizin kendilerini
daha rahat hissedecekleri
dekorasyon unsurlarını kulla-
narak farklı restoran kon-
septleri yaratmaya özen gös-
teriyoruz.

“Sürdürülebilir 
bir franchising

sistemine sahibiz…”

“Acının en kârlı
ziyafeti”ni yaşayın…

Medyafors Fuarcılık Genel Müdü-
rü Aycan Helvacıoğlu, fuarın, ül-
ke ekonomisinin gelişiminde 12

yıldır önemli bir misyon yürüttüğünü, mar-
kalarla girişimcileri buluşturarak reel sek-
töre önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Fuara olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat
çeken Helvacıoğlu, “Fuar pek çok yenilik ve sürprizler-
le 2014 yılında franchise sektörüne damgasını vuracak.

300'ün üzerinde marka katılım olacak, ayrıca ziyaretçi
sayısının 30.000'in üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Ulusal bir çok markanın, bugüne dek fuar sayesinde
satış noktalarını çoğaltarak büyük zincir markalar halini
aldığını vurgulayan Helvacıoğlu, "fuarın en önemli
hedefi; Türkiye’den markaların dünya pazarına açıl-
ması ve uluslararası pazarlarda daha fazla markay-
la temsil edilebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda
bulunmak” diye konuştu.

Galata bölgesinde 2 yeni
mağaza ile kapılarını tasarım
ürün ve cafe severlere açan
BiggShop, hem cafeli hem
cafesiz konseptleri ile yatı-
rımcıların dikkatini çekiyor.

Sayfa 46’da

Coldwell Banker’ın kol-
tuğuna biri oturduğunda
her yönden kazançlı olaca-
ğını düşünerek “Kazanan
Koltuğu” dedik. Biz bu kol-
tuğa kim oturuyorsa ka-
zansın istiyoruz.

Mağazacılığa 
özgürlükçü
bir yaklaşım…

“Dönerin geçmişi
18. Yüzyıl’a dayanıyor”

Gn. Müd. Taner İçten:

TTKD tarafından 4 yıl üst
üste altın marka ödülü

Yön.Krl.Bşk. 
Fatih Avşar:

ile kazanç
lezzetten gelsin…

İş Geliş. Müd. 
Barış Memiş:

Yön.Krl.Bşk. 
Sabri Hosta:

%100 yerli güç
hızla büyüyor…

Enis Karslıoğlu

Pazar Geliş. Franchising 
Direktörü Ayperi Sakızlı

Sayfa 6’da

Ziyafet Çiğ Köfte; damak tadı ve ürün kalitesi-
ne ek olarak düşük yatırım maliyetiyle yatırımcıları-
na avantajlı bir iş modeli sunuyor…

UFRAD Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın

Sayfa 32’de Sayfa 48’deSayfa 22’de Sayfa 41’de Sayfa 40’da

Sayfa 8’de

Sayfa 18’de

Sayfa 10’da

Dr. Gökhan Taş:

“Türkiye’de 1 numara
olmayı hedefliyoruz”
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Bayim Olur musun Franchising Fuarı 12. kez kapı-
larını açıyor.  Bayim Olur musun? Gazetesi mar-

ka zenginliğine yakışır şekilde yeniden karşınıza çıkı-
yor. Gazete içeriğinin bu denli nitelikli olmasında
franchise sektörünün Türkiye’deki hızlı gelişiminin
payı büyük. Alışveriş merkezlerinin hızlı yayılmasının
da etkisiyle, Türkiye’de franchise patlaması yaşanı-
yor.  Bu yıl özellikle e-ticaret, teknoloji, gıda, eğitim ve
tabii ki hizmet sektöründe girişimlerin ön plana çıktı-
ğını görüyoruz. Gayrimenkul sektörü de büyük atak
gösterenler arasında... Ayrıca fuar ana sponsorumuz
da bu sektörden; Coldwell Banker Türkiye… 
Bu sayımızda, mağazacılığıa özgür yaklaşımıyla
BiggShop, “Hamburger çocuklarına yedirmeye geli-
yoruz” sloganıyla ilerleyen Kasap Döner, Gayrimen-
kul pazarının büyük oyuncularından Coldwell Banker
Türkiye, Geleneksel Türk tatlıları ile uluslararası pa-
zarda büyük rol oynayan Faruk Güllüoğlu, İmpara-
tor’un franchise sektöründe hızlı çıkış yaptığı markası
Tatlıses Çiğköfte ve daha birçok sektörlerden değer-
lendirmelere ulaşacaksınız…
Aslında, ürünü ne olursa olsun, kendi çapında mar-
kalaşmış, iç organizasyonunu tamamlamış, tıkır, tıkır
işleyen bir dükkan sahibinin, “büyümek adına” ataca-
ğı en akıllı adım, markasını “Franchise” vererek geliş-
tirmek, nokta sayısını arttırmak, adeta klonlamaktır…
“Bayim Olur musun Gazetesi ve Fuarı” bayilik ve
franchise vererek “büyümek isteyen” bütün başarmış
ürün ve konseptlerin ülkemizdeki en önemli uyandırı-
cı gücü ve partneri konumundadır. Fuarın en büyük
özelliği ve diğer fuarlardan ayrıştığı nokta, başarısının
ölçülebilir olmasıdır. Katılımcı markaların fuarda yap-
tıkları ön anlaşmalar, yıllık franchise hedeflerinin oluş-
masını sağlıyor. Gerek bayilik, gerek franchise, her
ikisi de “sağlıklı” işlediği ölçüde, ürün veya hizmetin
tüketici nezdindeki imajına ve sadakatine yol açar…
Sonuçta “Marka” yükselir, ürün satar, herkes kazanır.
İnanıyoruz ki, Bayim Olur musun? Franchising Fua-
rı’nın katkısı ve destekçimiz UFRAD Franchise Derne-
ği’nin yoğun çalışmaları neticesinde, 2015 yılı Türki-
ye’de franchise sistemi hızla ilerleyecek. Bizler de
önümüzdeki fuarın çalışmalarını yürüterek sizlere
sürprizler sunacağız. 
15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
olan fuarda, bu yılı da gölgede bırakacak kadar çok
markayla girişimciyi buluşturmak arzusuyla; hepinize
işbirlikleriyle dolu bir fuar diliyoruz.
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Bayim Olur musun Franchising Fuarı 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu:

“Markanı Seç, İşini Kur…”

UFRAD Franchising Derneği
UFRAD, şimdi de Avrupa Franchise Federasyonu

EFF’in üst yönetiminde… 

Röportaj
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş:
“Markamızı Türkiye’de 1 numara yapmayı hedefliyoruz”

Franchise
ERA Türkiye hızlı ve 

başarılı büyümesini sürdürüyor…

Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü:

“Markayı sahiplenecek yatırımcılara kapımız açık…”

Perakende Dünyası
Perakende ticaretin düzenenmesi

kanun tasarısı T.B.M.M. de görüşülüyor…

Röpotaj
McDonald’s Pazar Gelişt. ve Franchising Direkt. Ayperi Sakızlı: 

“Sürdürülebilir bir franchising sistemine sahibiz”

Röportaj
Kasap Döner Genel Müdürü Taner İçten: 

“Dönerin Osmanlı mutfağındaki tarihi 18. Yüzyıl’a dayanıyor…”

Röportaj
BHU Yön. Krl. Üyesi Rıdvan Gürgönül:

“Markası nesilden nesile geçen bir sistemle yönetiliyor…”

Röportaj
Dry Clean Express Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan Avşar:
“TTKD tarafından 4 yıl üst üste altın marka ödülü…”

Röportaj
Pastannecim ve Pizza Börek Marka Sahibi Serdar Eker:

“Yatırımcıya kolaylık sağlıyoruz…”

EYLÜL 2014  SAYI: 61  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



tedir. İşyeri seçiminden sonra Pilavcı-
zadem mimari ve inşaat aşamaların-
da işletmecilerine destek olur. İşlet-
meciler ve çalışanlar Pilavcızadem
eğitim departmanı tarafından ope-
rasyon mağazalarında oryantasyo-
na alınır. Tüm Pilavcızadem nokta-
larına taze ürünler günlük olarak
genel merkezden gönderilir, ma-
ğazada pişirme kesinlikle yapıl-
maz. Yaptığı genel pazarlama
çalışmalarının haricinde, Pilavcı-
zadem işletmecilerine satış art-
tırıcı lokal çalışmalarda da des-
tek vermektedir. 

Pilavcızadem, alanında uzman kadrosu, dinamik yapısı ve
kazandıran franchise ortaklıkları ile kurumsallaşmasını ta-

mamlayarak hızla büyüyor. Firma, müşteri memnuniyetini sağ-
lamak için toplam kalite yönetimi sistemini uygulamaktadır. Gı-
da güvenliğini dikkate alıp, tam hijyenik koşullarda üretim yap-
maya özen göstererek güvenli gıda sunumunu gerçekleştirme-
yi hedeflemektedir. Geleneksel lezzeti, gıda standartlarına uy-
gun olarak müşterilerinin beğenisine sunan Pilavcızadem, kur-
duğu franchise ortaklıkları ile büyümeye devam ediyor. 
Pilavcızadem işletmecilerine, profesyonel ekibi ile, yer seçimi,
mimari, pazarlama, eğitim ve oryantasyon alanlarında destek
veriyor. İşyeri olarak düşünülen mekanlar; yaya ve araç trafiği-
nin yoğun olduğu, iş yeri ve konut sayısının fazla olduğu cad-
delerden seçilir. Mekanın giriş katı olması, min. 4 m. cephesiy-
le, 20-50 m2 büyüklüğünde ve gıdaya uygun olması gerekmek-
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Yeme - içme ve eğlence sektörünün öncüsü BVS Group
bünyesinde yer alan ve asırlara dayalı kebap kültürünün

mirasına sahip çıkmayı ilke edinen restoran zinciri Sait Efendi,
İstanbul’un önemli noktalarında konumlanan 7 şubesi ile lez-
zet kaşiflerini ağırlıyor. Bayim Olur musun Fuarı’na bu yıl ilk
kez katılan Sait Efendi, restoran zincirine yeni halkalar ekleme-
yi hedefliyor. Köklü ve çok yönlü Türk mutfak sanatının seçkin
temsilcisi, nesilden nesile aktarılan ve kaybolmaya yüz tutan
geleneksel değerleri yeniden canlandırarak, misafirlerine unu-
tulmaz bir deneyim yaşatma misyonunu üstleniyor.

Kebap kültürünün duayeni...
Gaziantep’in geleneksel pişirme yöntemleri ve sunum ayrıca-
lıklarını, günümüze taşımayı başaran Sait Efendi’de yemek kül-
türünün açılımı; estetik bir değer ve vazgeçilmez bir tutku ya-
ratmaktır. Ayrıca, müşteri memnuniyetini hizmet anlayışının
merkezine oturtan marka için, gıda güvenliği mutlak ve değiş-
mez bir kalite parametresidir. Bu anlayışla, her yörenin yetiştir-
diği usta ellerde hayat bulan tarifsiz lezzetleri, özlenen tatları,
sıcak ve konforlu bir atmosferde konukları ile buluşturmayı
başlıca ilkesi olarak benimser.

Siz de kebabın efendisi olun!
Girişimciler için önemli bir fırsat sunan Sait Efendi, misyon ve
vizyonunu sahiplenebilecek, marka hedefleri doğrultusunda
ortak hareket edebilecek yatırımcılarla yurt içinde ve yurtdışın-
da Franchising işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Emeğini ka-
zançlı bir yatırıma dönüştürmeyi hedefleyen tüm yatırımcıları
çatısı altında buluşmaya davet eden, vazgeçilmez lezzetlerin
efendisi Sait Efendi Ailesi’nde yerinizi alarak, siz de kebabın
efendisi olun!

ailesi büyüyor…

Türkiye’de 35 mağaza ile hizmet
veren Bun Design, başarısını ba-

yilik sistemindeki titiz çalışmasına
bağlıyor. Ayrıca bayilere bölge imti-
yazı verilerek, sonrasında verilecek
lisans için alışveriş merkezi ya da
caddede bölge koruması yani o böl-

gede başka bir Bun Design mağa-
zası açılmaması sağlanmaktadır.
Bun Design özellikle Avm’ler tarafın-
dan tercih edilen, uygun yatırım ma-
liyetli, sürekli büyüyen bir pazara sa-

hip ve doğru yerde açıl-
dığında hızlı geri dönüş
elde edilen bir iş modeli-
dir. Girişimciden bekle-
nen ise kurulacak işletme-
nin başında bulunulma-
sı… Lokasyon olarak ter-
cih edilen yerler,Türkiye'nin
tanınmış perakende marka-
larının bulunduğu tüm cad-
de, AVM ve havaalanlarıdır.
Yurtdışına da bayilikler veril-
mektedir. Yıl sonuna hedefi
100 mağaza olan Bun Design,
gelen talepleri çok titiz bir şe-
kilde değerlendiriyor ve dönüş-
leri sağlıyor.

Pilav lezzetini tüm dünya ile buluşturacağız…
Kazandıran franchise ağı ile her geçen gün büyüyen Pilavcızadem,
Avrupa Gıda Standartları’nda üretilen pilavını her 
şubesinde aynı kalite ve hizmette sunuyor…

ailesi büyüyor...
Sait Efendi, ustalık ve kalitesini daha geniş 

kitlelere ulaştırmak amacıyla, restoran zincirine 
yeni halkalar eklemeyi hedefliyor. 



Göçmen börekçisi franchise veriyor
2004’de Körfez’de küçük bir dükkânda ticari hayatına başlayan, ürünleri fabri-

kasyon makine sisteminden uzak tamamen ev hanımlarının elinden çıkan Göç-
men Börekçisi, yılların tecrübesiyle bugün gıda sektöründe tercih edilen bir marka
olmuştur. Kocaeli başta olmak üzere Sakarya-Düzce-İstanbul ve Ankara bayileri
aracılığıyla müşterilerine ulaşan marka, ülke geneline yayılmaya devam ediyor. Ko-
caeli-Körfez’de 1250 m2 kapalı alanda üretilen ve 70’in üzerinde bayisi olan Göç-
men Börekçisi, sağlıklı ve benzersiz bir lezzete ulaşmak için öncelikle hijyen kural-

larına eksiksiz uymak gerektiği
konusunda hassas bir politika
izlemektedir. 

Öncelikli hedefimiz, girişimcilik ruhunu aşılamak
Markanın en büyük özelliklerinden biri, 30–50 yaşları arasındaki ev hanım-
larına istihdam sağlamak. Bu da, ustalık aranmadan, kadınlara eğitim süre-
ci ile börek yapımı öğretilerek gerçekleştiriliyor. Sadece üretim kısmında 55
ev hanımına istihdam sağlayan markanın, lezzetten ödün vermemesinin
sırrı, kapasite arttıkça bir annenin daha çalışmaya başlaması… 2010 yılın-
dan sonra kapasitesini hızla arttıran Göçmen Börekçisi, fuarda ilk kez
franchise adayları ve girişimciler ile buluşacak.

Ev hanımlarının ellerinde yükselen marka:

HS Group bünyesinde 2010 yılında kurulan Dry İstanbul,
İstanbul’da alışılanın çok üzerinde kuru temizleme yıka-

ma, ütüleme ve mite temizliği hizmeti sunuyor. Dry İstanbul
mağazasız online temizleme hizmeti ve işletme modeli ile
sektörde yakala-
dığı büyük başa-
rıyı Eylül ayında
mağazacılğa ta-
şıyor. İlk kez Ba-
yim Olur musun
Franchising Fua-
rı’nda genç giri-
şimcilere ve ser-
maye sahipleri-
ne franchise ve-
recek olan Dry İstanbul, büyük küçük tüm sermaye sahipleri
için uygun seçenekler sunuyor.
Girişimcilerle ilk etapta İstanbul’da buluşacak olan Dry İstan-
bul, standı ziyaret eden girişimcilere ellerindeki sermayeye
göre  farklı iş fırsatları sunacak. Sermaye sahipleri Dry İstan-
bul adıyla ister ürün toplama merkezi, ister ütü evi, isterse
geniş kapsamlı mağaza açabilecekleri fırsatları Bayim Olur
musun Franchising Fuarı’nda değerlendirecekler.

genç girişimcileri 
fuara bekliyor…
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Parmak ısırtan
lezzet…

Hamsi Finger; Karadeniz’in lezzet-
li balığı olan hamsi ve levrek, çi-

pura, karides, alabalık, kalamar, balık
parçaları, sardalye gibi deniz ürünleri-
ni müşterileri için özenle seçilmiş, be-
sin değerlerini kaybetmeden ve taze-
liğini koruyarak temizlenip fileto şekli-
ne getirilerek özel soslar eşliğinde
soslanıp kızartılması sonucu 200
gr’lık paketlerde Hamsi Finger ekme-
ği ve Hamsi Finger sosu ile tüketicile-
re sunulan bir ürünlerdir. Hamsi Fin-
ger (özellikle) alışveriş merkezleri ve
şehrin dinamik noktalarında satışa
sunulmaktadır. 
Hamsi Finger TV8’de yayınlanan Tür-
kiye’nin en büyük girişimcilik yarışma-
sı “Bir Fikrin mi var” da Alphan Manas,
Leyla Alaton ve Ali Şen’den oluşan ju-
riden tam not alarak lezzeti tescil edil-
miş bir marka olmuştur. 
Hamsi Finger ulusal bilinirliliği, düşük
yatırım maliyeti ve yüksek gelir potan-
siyeli ile "parmak ısırtan lezzet" sloga-
nıyla tüketicilerin beğenisine sunul-
muştur.
Hamsi Finger Türkiye genelinde İzmir,
İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Hatay, De-
nizli’de olmak üzere 1 yıl gibi kısa bir
sürede 8 şubesi ile müşterilerine hiz-
met vermektedir. 

2012 yılında mobil iletişim
ürünlerini ve aksesuarlarını tek

çatıda birleştirmek amacı ile yola çıkan Cep-
mar, 2005 yılından beri sektörde olmanın verdiği bilgi tecrübe ve
Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede uzun yollar aldı. Bünyesinde
dünya standartlarında Akıllı telefon, tablet ve aksesuarları olmak
üzere 3500 çeşit ürünü tek noktadan tüketiciye sunmaktadır. De-
ğişen ve gelişen teknolojiye sürekli yeni ürünler dahil oluyor, fir-
ma ulusal ve uluslararası fuarları takip ederek yenilikleri bünye-
sine katmaya devam ediyor.

İletişim sektörüne yeni yapı
Cepmar Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Gezici gelecek planları-
nı şöyle açıklıyor: “Hedefimiz; Türkiye’de tescilli marka ve özel
mimari konseptimizle iletişim sektörüne  yeni bir boyut kazandır-
mak, Geniş ürün yelpazesi ile bireylerin mobil cihaz ve aksesu-
ar ihtiyacını tek kaynaktan karşılamak, aynı zamanda deneyimli
sektör tecrübesi, bilgi birikimi ve tedarik altyapısıyla kısa zaman-
da  sektöründe öncü zincir markası olmaktır. Zincir mağazaları-
mızı kurarken bilgi tecrübe ve konseptimizi paylaşarak yeni iş-
yerleri ve yeni istihdamlar yaratmaya devam edeceğiz.”

İletişim sektöründe yeni
yapı yaratan franchise
markası…
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Fuara 
yabancılar 
damgasını 
vuracak
Aycan Helvacı-
oğlu, fuarın bu
yıl da yurtdışın-
dan önemli misa-
firlerinin olacağının
altını çizerek şöyle
konuştu: "Fuara Ortado-
ğu’nun franchise konusun-
da lider kuruluşu Francorp’un Başkanı Imad
Charafeddine 20 kişilik bir heyet ile katılacak ve
kendisi 20’ye yakın önemli Ortadoğulu markayı
Türkiye piyasasına tanıştırmak, değerli iş birlikle-
ri kurmak için getiriyor. Bunlardan bazıları; Se-
dar Home, Oregano, Danube Home, Doculand,
Cremolata, Broccoli Pizza & Pasta, Circle Café,
Sushi Counter, French Bakery… vs. Charafeddi-
ne fuarda, Ortadoğu'da yatırım yapmak isteyen
Türk Markaları ile görüşmeler yapacak. Ayrıca,
Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda düzen-
leyeceği seminerde önemli detayları girişimciler
ile paylaşacak.
Bu gelişmelerin yanında ayrıca,  Avrupa piyasa-
sına hakim, uluslararası franhise olanakları ko-
nusunda deneyimli İngiliz danışmanlık  firması
‘’How 2 Franchise“ın franchise uzmanı ‘’Rod
Hindmarsh” fuarda seminer verecek. Karadeniz
Franchise Federasyonu başkan ve üyeleri de fu-
arda markalarla buluşacak."
Ziyaretiçilerimiz fuarla ilgili merak edilen her tür-
lü bilgiye www.bayimolurmusun.com.tr web si-
tesinden ulaşılabilir.

Aycan Helvacıoğlu, Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü

Markanı Seç, İşini Kur!

BayimOlur musun Franchising Fuarı 
bu yıl 20.000 m 2alanda kapılarınıaçıyor. 

Medyafors Fuarcılık Organizasyonu, UF-
RAD (Ulusal Franchising Derneği) işbir-
liği ve Coldwell Banker Türkiye Ana

Sponsorluğunda düzenlenecek fuara her sektör-
den ulusal ve uluslararası marka katılacak. CNR
Fuar Merkezi’nde 2. ve 4. Hall'lerde yaklaşık
20.000 m2 alanda gerçekleştirilecek fuara başta
Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya-
nın pek çok ülkesinden yatırımcılar katılacak.  

12 yıldır markalarla
girişimcileri buluşturuyor 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan
Helvacıoğlu, fuarın, ülke ekonomisinin ge-
lişimi alanında 12 yıldır önemli bir misyon
yürüttüğünü belirterek, markalarla giri-
şimcileri buluşturarak reel sektöre önem-
li katkıları olduğunu söyledi. Fuara olan
ilginin her geçen yıl artarak büyüdüğü-
ne dikkat çeken Helvacıoğlu, “fuar pek
çok yenilik ve sürprizlerle 2014 yılında
franchise sektörüne damgasını vura-
cak. 300'ün üzerinde marka katılımı
olacak, ayrıca ziyaretçi sayısının
30.000'in üzerine çıkmasını bekliyo-
ruz” dedi. Ulusal bir çok markanın,
bugüne dek fuar sayesinde satış
noktalarını çoğaltarak büyük zincir
markalar halini aldığını vurgulayan
Helvacıoğlu, "fuarın en önemli

hedefi; Türkiye’den daha fazla mar-
kanın dünya pazarına açılmasını sağlayarak
uluslararası pazarlarda daha fazla markayla
temsil edilebilmesi ve ülke ekonomisine kat-
kıda bulunmaktır” diye konuştu. 

Franchising alanında ülkemizin ilk ve tek fuarı
olan Bayim Olur musun Franchising Fuarı 
18-21 Eylül tarihleri arasında 12. kez kapılarını
açıyor. Türkiye ve dünyadan pek çok markanın
katılımıyla gerçekleşecek olan fuar da, 
girişimciler, yeni iş fırsatları yakalayacak, 
markalar ise yeni iş ortakları bulma 
şansını elde edecekler.

www.bayimolurmusun.com..tr
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K
endinizden biraz bahsedebilir
misiniz? Coldwell Banker ile yol-
larınızın kesişmesi nasıl oldu?

Aslında tıp eğitimi almışken, 1998 yılında 24 yaşında,sı-
fır denebilecek bir sermaye ile  Erikli ve Nestle Su İstan-
bul geneli kurumsal bayiliği ve bazı lokal bölge bayilik-
lerini alarak kendi işimi kurdum. 2006'da gayrimenkul
yatırımcısı iken; bana verilen hizmetin kalitesini, bilgi ve
etik değerler azlığını görerek Gayrimenkul Danışmanlı-
ğı sektörüne girdim. 2013 Nisan ayına kadar Ofis Bro-
kerlığı ve Gayrimenkul Danışmanlığına aktif olarak de-
vam ettim. O zaman çalıştığım markada, son 2 yılda da
Dünya Ticari Ciro birincisi oldum.
Gayrimenkul alanındaki tecrübelerimi ve başarılarımı
nasıl daha verimli bir şekilde kullanabilirim diye düşü-
nürken, 1906 yılında kurulan, 2013 yılında yaklaşık
250 milyar dolara yakın sattığı mülk değeri ve 6 milyar
dolara yakın hizmet bedeli - komisyon geliri olan Cold-
well Banker Türkiye Master Franchise hakları bana
teklif edildi. 19 Nisan 2013’te Türkiye haklarını alarak
işe başladık.

Coldwell Banker'dan bahsedebilir 
misiniz? Coldwell Banker Türkiye’nin 
diğer gayrimenkul franchise 
markalarından farkı nedir?
Coldwell Banker, dünyadaki ilk ve en
köklü gayrimenkul şirketidir. Amerika'da
mortgage yasasının düzenlenmesinden,
tüm eyaletlerde birbiriyle işbirliği yapan
ofis ağının oluşması gibi çalışmalara ön-
cülük etmiştir. Bugün 6 kıtada, 51 ülkede,
3000 ofisi ve 100 bin danışmanı ile hizmet
veren Coldwell Banker, 108 yıldır gayri-
menkul sektöründe, prestijin, gücün ve ye-
niliğin öncüsü olmuştur. Şu an Coldwell
Banker, Amerika’da 700’ün üzerinde kendi
ofisi ile de faaliyet göstermektedir. Franchise ofis ver-
mek dışında kendi ofisleriyle bu işin içinde olan tek gay-
rimenkul danışmanlık markasıdır. Ticari gayrimenkul,
lüks gayrimenkul, proje pazarlama ve konut gayrimen-
kul danışmanlığını uzmanlık konularına ayırarak ofisle-
rin ve gayrimenkul danışmanlarının sektöre uzmanlık
hizmeti sunmanın temelini oluşturdu. 

di bir tecrübeye sahip olmamız, seçilmemizde önemli
rol oynadı.

"Kazanan Koltuğu"ndan bahsedebilir 
misiniz? Bu koltuğa kimler oturuyor, 
kazançları ne oluyor? 
Gayrimenkul, bir insanın hayatı boyunca aldığı en
önemli ve aynı zamanda parasal olarak en değerli alım
veya satım kararıdır. İnsanların çoğu, bir eve sahip ola-
bilmek için yıllarını veriyorlar ve  şirketler yıllarca çalışa-
rak elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırım yaparak
değerlendiriyorlar. Bu nedenle; gayrimenkul alınırken
veya satılırken aracılık hizmetinde ciddi anlamda bilgi
ve profesyonellik gerekiyor. 
Coldwell Banker'ın koltuğuna birisi oturduğunda her
yönden kazançlı olacağını düşünerek "Kazanan Koltu-
ğu" dedik. Ofis açacaklar, belirli bir zaman sonra kendi
kazançlarını kendi belirleyecek ve işlerinin patronu ola-
caklar. Kazanmaya başladıktan bir süre sonra da müş-
terilerine kazandıracaklar. Biz bu koltuğa kim oturuyor-
sa kazansın istiyoruz.  
Kendi işini kurmak isteyen gençler, şimdiye kadar pro-
fesyonel yöneticilik yapan ancak artık patron olmak is-
teyenler, genç emekliler, banka yöneticileri, emekli as-
kerler ve eczacılar gibi farklı sektörlerde çalışanlardan
başvuru alıyoruz. Başvuranlar, belirli bir sermaye gü-
cü olan, tam zamanlı olarak sadece bu işi yapacak ve-
ya bizim onaylayacağımız bir yönetici ile bu işin yapıl-
masını sağlayacak, bulunduğu bölgenin en büyük ve
prestijli ofisini açmayı düşünen, koçluk ve liderlik yete-
neği olan ve Coldwell Banker'ın gelecekte Türkiye'de
de 1 numara olacağına inanan takım arkadaşları arıyo-
ruz. Bu özellikleri taşıyan Brokerlarımızın en önemli
kazançları, hızlı bir şekilde işi nasıl yapmaları gerekti-
ğini teorik ve pratik olarak kısa sürede öğrenmeleri
olacak. Bir yandan ihtiyaç duydukları tüm eğitimleri,
Türkiye pazarına yönelik alırken diğer yandan almak
istedikleri projelerin tüm görüşmelerinde bizden bire-
bir destek alabilecekler. "Kazanan Koltuğu"na oturan-
ların, kendi bölgeleri içerisinde müşterilerin ve gayri-
menkul danışmanlarının ilk akla gelen ofisler olmaları-
nı sağlamayı hedefliyoruz. 

Türkiye’de kaç ofis ile hizmet 
veriyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir?
Bir yıl gibi bir sürede hızla büyüyerek ve yaygınlaşarak
15 ilde 52 ofise ulaştık. Hedefimiz 2016 sonunda 250
ofis ile 2500 gayrimenkul danışmanına ulaşmak. Şu an-
daki büyüme hızımıza baktığımızda hedeflerimize çok

daha önce ulaşacağımızı görüyoruz.
Tüm büyük şehirlerde ve marka
olmuş tüm semtlerde olmak isti-
yoruz. Bunu da aramıza katılacak
yeni girişimcilerle sağlayacağız.
Şu anda franchise başvurusunda
bulunmak isteyenler için katılım
bedelimiz oldukça cazip. Ofis sayı-
mızı 80'e çıkardıktan sonra franchi-
se katılım şartlarımızda değişiklikler
olacak. Türkiye ofisi olarak hedefle-
rimize ulaşmak için pazarlama ve ta-
nıtım faaliyetlerimizi de artırarak de-

vam ediyoruz. Eylül ayında televizyon reklamlarımıza
başlıyoruz. Bayim Olur Musun? Fuarı'nın ana sponsoru
olduk. Eylül ayında Ligtv’de iki yıllık anlaşmamız başla-
dı, ayrıca diğer TV. kanallarında da reklamlarımıza baş-
lıyoruz. Dijital ve sosyal medyada etkin olarak varız.
Sokaklarda satılık/kiralık afişlerimizle de adımızı duyur-
maya başladık ve bu faaliyetlere önümüzdeki yıllarda
da artarak devam edeceğiz.

Dr. Gökhan Taş
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı

Coldwell Banker işin içinde olan dolayısıyla ofislerin iş-
leyişini, ofis sahiplerinin ve gayrimenkul danışmanları-
nın nasıl çalıştığını, sektörün anlık dinamiklerini, deği-
şimlerini ve ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve uygulayan
tek, en tecrübeli ve saygın markadır. 

Türkiye ofisinin  farkı; sektörden gelen tecrübeli,
genç, bu işe kendini adamış dinamik bir ekip olmamız
diyebilirim. Bu tür global markaların master franchise
hakları genelde büyük holdinglere veya sermaye
gruplarına gayrimenkul sektörü tecrübesi aranmaksı-
zın verilirken, biz burada önemli bir fark yarattık. Mad-
di gücümüzün yanısıra, bu işin içinden gelmemiz, cid-

Amacımız, hizmet 
verdiğimiz her bölgede; 
o bölgedeki en prestijli

ofise sahip olup, 
bölgenin en değerli 
gayrimenkullerini, 

bölgedenin en saygın
gayrimenkul danışmanla-

rına sahip olarak 
satmak…

Markasını Türkiye'de de
1 numara yapmayı hedefliyoruz…
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Bayim olur musun
Franchising Fua-
rı’na katılacak
olan ERA Türkiye, 
franchise büyü-
mesini aralıksız
sürdürüyor. ERA
Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı
Can Ekşioğlu,
“Felsefemizin te-
melinde franchise
var. Ancak 
bizim farkımız sü-
rekli destek ve
eğitime verdiğimiz
önem” dedi.

Nitelikli gayrimenkul pazarlama’ felsefesiyle franchise
ağını hız kesmeden büyüten ERA Türkiye, 18-21 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Bayim olur mu-

sun?’ fuarında yerini alacak. ERA
Yönetim Kurulu Başkanı Can Ek-
şioğlu, fuara son derece önem
verdiklerini söyledi. Franchise
sisteminde farklı ve yenilikçi bir
anlayışı benimsediklerini söyle-
yen Ekşioğlu, “Gayrimenkul sek-
töründe var olmak isteyen giri-
şimcilere kendi işlerini kurma fır-
satı veriyoruz. Ancak biz ERA
Türkiye olarak konuya sadece iş
kurmak olarak bakmıyoruz” dedi. 

ERA Türkiye sürekli destek
ve eğitimle fark yaratıyor
Franchise sisteminde destek un-
surunun kritik öneme sahip oldu-
ğunu vurgulayan Can Ekşioğlu şöyle devam etti: “Sektörde
pazarlama ve eğitim departmanları başta olmak üzere 5 ana
departman üzerinden ofislerini yöneten güçlü bir merkez ofis
teşkilatına sahibiz. Türkiye’nin ilk akademisi ERA Akademi’de,
sürekli eğitimlerimizin yanında sektörde bir ilk olan ofislere uy-
gulama desteği sağladığımız “ERA Clinic” ve “ERA Coaching”
hizmetlerimiz de mevcut. Bu sayede güçlü eğitim modeli ile of-
islerinin karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili çözümleri de üreti-

yoruz. Her ay düzenlediğimiz ‘Kariyer Günleri’ ile franchise of-
islerine gayrimenkul danışmanı temini konusunda destek
‘ERA CRM ve Intranet’ teknolojimiz sayesinde ofis sahiplerine

ekip yönetimi ve de-
netimi konusunda
tam destek sağlıyo-
ruz.”
ERA Türkiye operas-
yonel ve yönetsel an-
lamda güçleniyor,
“ERA Türkiye olarak
aldığımız kararla, ku-
rumsal yapımızın de-
vamı olarak, yönetim
düzeyindeki operas-
yonlarımızı bundan
böyle koordinatör se-
viyesinde yürütmeye
karar verdik. Gayri-
menkul sektöründe

sürdürdüğü görevlerin yanında sanayi alanında ve ticaret ya-
şamında oldukça tecrübeli bir isim olan Sayın Mustafa Baygan
yeni koordinatörümüz oldu. Mustafa Baygan, gayrimenkul
sektöründe de bilinen ve saygı duyulan bir isim. ERA Türki-
ye’nin aile ve güven odaklı kimliğinin devamını sağlayacak tüm
operasyonları artık güçlü ekibimizle birlikte Mustafa Baygan
yürütecek. Kendisine başarılar diliyorum.”

ERA Türkiye hızlı ve
başarılı büyümesini sürdürüyor…

Tüm Türkiye’de bayilikler vermeye Hazırlanan
Bubble Rubag Çanta, Bayim Olur musun?
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarında

franchise almak isteyen firmalarla buluşacaktır.
Çin’den başlayarak etkisi tüm dünyaya yayılan ve
şimdide Türkiye de satışı başlanan Bubble Rubag,
MedyaForce Fuarcılık organizasyonu ile gerçekleş-
tirilecek olan Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’nda olacak.
Her renkten, her yaşa uygun çantalar üreten ve tüm

dünya kadınlarının özellikle plajlarda ve günlük ha-
yatta vazgeçilmezi haline gelen Bubble Rubag şim-
dide Türkiye de kadınların vazgeçilmez aksesuarı ol-
ma yolunda ilerliyor. Bayilikler vererek Türkiye’nin
her bölgesinde hizmet vermeye hazırlanan Bubble
Rubag ayrıca internet üzerinden de satış yapmakta-
dır. Yeni moda akımı halini alan çantalar her mevsi-
me özel renklerde üretilmektedir. Şık, kullanışlı ve
uygun fiyatlı ürün sunma ilkeleriyle üretim yapan
Bubble Rubag, prensip olarak uygun fiyatlı ürün

sunmayı kendine ilke
edinmiştir. Bubble Ru-
bag çantalar birçok krite-
re göre sağlığa dost PVC
Neon EN 71 (insan ve çevre
sağlığına kesinlikle zararsızdır) ile üretil-
mektedir. Bir çok sektörden firmanın bayilik vermek
için katılacağı fuarda 18 - 21 Eylül tarihlerinde Bubb-
le Rubag çantayı 4. hall F110 numaralı stand da zi-
yaret edebilirsiniz.

ile yeni moda akımı
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Türkiye’de ilk Bakırköy’de açtığımız şu-
beyle şubeleşmeye başladık.Sonraki
yıllarda istikrarlı şekilde büyümeye de-
vam ettik ve etmekteyiz. Merkezinde
“en kaliteli hammadde ve en iyi hizmet”
anlayışının yer aldığı 143 yıllık bir gele-
neği sürdürüyoruz. Başarımızın en
önemli kaynağı budur. 

Seri üretimde aynı tadı 
yakalamayı nasıl 
başarıyorsunuz?
Yüzyılı aşkındır süre gelen usta çırak
geleneğini asla bozmuyoruz. Faruk
Güllüoğlu olarak her zaman birinci kali-
tede hammadde kullanarak başta bak-
lava olmak üzere tüm ürünlerimizin
imalatını gerçekleştiriyoruz. Yüzde

konumda da üretimimiz mevcut; Antal-
ya, Estonya ve Bakü. 2014 Baklavanın
yanı sıra el yapımı çikolata, lokum, ez-
me gibi birbirinden özel ürünlerimizle
tatlı sektörüne damgamızı vurduğumuz
bir yıl olarak sürüyor. Franchising ile
büyüme ‘Superbrands’ unvanına sahip
Faruk Güllüoğlu markasının en sıcak
konusu. Elbette büyümede merkez üs-
sümüz İstanbul ve şubelerimizin tama-
mına yakını İstanbul’da yer alıyor. Şer-
betli tatlılar günlük olarak üretilen ve
hassas sevk edilmesi gereken ürünler.
Bu nedenle tek merkezden günlük sev-
kiyatla ulaşabileceğimiz yerler bizim
için özellikle franchise konusunda fiziki
sınırları oluşturuyor. Bu yüzden ilk ön-
celiğimiz İstanbul’da büyümek ve 2014
yılının 2’inci yarısı itibari ile İstanbul
çevre illerinde bu büyümeyi devam et-
tirmek. Ayrıca Antalya’ da bir ara üretim
tesisimiz ve 1 pilot şubemiz mevcut.
Akdeniz bölgesinde 2015 yılı sonuna
kadar 3 tanesi merkez Antalya’da yer
almak üzere taze ürünlerimizi götürebi-
leceğimiz bir çemberde toplam 10 ma-
ğazayla hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Şuan inşaatları devam eden projeleri-
miz ile Çok yakında Antalya’da mağaza
sayımızı 3’e yükselteceğiz. Antalya ya-
pılanmamızın ardından İç Anadolu ve
Ege bölgelerine de franchising kanalı
ile gitmek için adımlar atacağız. Bu böl-
gelerden ciddi franchise başvurusu alı-
yoruz.Buralara kaliteli hizmet götürmek
için çalışmalarımızı yapıyoruz 2015
2.yarısında bu bölgelerde bir yapılan-
ma içerisinde olmayı planlıyoruz.Yurt-

80’lere varan el üretimimizle merkezi ve
taze üretim stratejisini benimsiyoruz.
Kendimizi adeta büyük bir mirasın bek-
çisi gibi hissediyor, imalat ve servis
standartlarımızdan hiçbir zaman taviz
vermiyoruz. Piyasa fiyatlarının oluşum-
daki tüm manipülasyonlara rağmen
alım stratejimizin merkezinde her za-
man en iyi kalite hammaddeyi başta fıs-
tık olmak üzere satın almak yer alıyor.
Özellikle tatlı sektöründe ürünlerin
ömürlerini uzatmak, çekici görüntü ve
renk vermek için yapay gıdalar veya
renklendirici boyalar ile bir takım katkı
malzemeleri kullanıldığı hep bizlerin ku-
lağına geliyor veya gözümüze çarpıyor.
Yüzde yüz Türk mirası olan ve bunca
zahmet ile üretilen ve bize has el eme-
ği ile yapılan ürünlerimizin gelecekte de
var olması için tüketicilerimizden rica-
mız asla bu tip kamu sağlığını tehdit
eden yerlerden alışveriş yapmamaları
ve özellikle güvendikleri markalardan
gıda alışverişlerini yapmalarıdır.

Faruk Güllüoğlu olarak ne
kadar süredir Franchising
veriyorsunuz? Franchising
modeliniz nasıl işliyor?
Öncelikleriniz neler?
2012 yılı sonunda başladığımız Franc-
hising hamlemize bu yıl hız verdik. Şu-
an itibariyle yurt içinde 43’ı franchise
olmak üzere toplamda 52 mağaza,
yurtdışında ise 3 mağaza ile hizmet ve-
rerek büyümemizi sürdürüyoruz. İstan-
bul’daki üretim tesisimizin yanı sıra bi-
zim için her biri ayrı değere sahip şu 3

Yönetim Kurulu Başkanı  

Faruk Güllüoğlu hakkın-
da bilgi alabilir miyiz?
Firmanızın dünden 

bugüne başarılarını 
neye bağlıyorsunuz?
1871’de başlayan baklavacılık serüve-
nimizde,asırlık lezzeti daha fazla insana
tattırma gayesiyle yola çıktık. Baklavayı
Güllüoğlu ailesinin adıyla özdeşleştir-
dik. İlk başta Güllüoğlu aile markası ça-
tısında ilk mağazamızı açtık. Ancak da-
ha sonra farklılaşmak, edindiğimiz yeni
bilgi ve tecrübeleri sektörümüze aktar-
mak vekendi markamızla ilerlemek adı-
na 1993 yılından itibaren Faruk Güllü-
oğlu markası ile yolumuza devam etme
kararı aldık.İlk şubemizi Azerbaycan
Bakü’de açtıktan sonra 1994 yılında

1871’de başlayan baklavacılık serüveninde 
5. nesil olarak yolumuza Faruk Güllüoğlu 

markası ile devam ediyoruz. 

“Markayı sahip 
yatırımcılara  
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dışı hedeflerimizden bahsedecek olur-
sak öncelikle faaliyet gösterdiğimiz
Azerbaycan’da operasyonumuzu geliş-
tirmeyi sonrasında ise Avrupa ve Orta-
doğu’dan gelen talepleri değerlendire-
rek yolumuza Master Franchising ile
devam etmeyi planlıyoruz. 

Franchise sisteminin 
girişimciler açısından
avantajları nelerdir? 
50 m2 ila bin m2 arası değişen mağaza
konseptlerimizbulunmakta. Her ne ka-
dar bu fark yatırım maliyetlerimizi ciddi
yönde etkilese defranchise yatırımının
minimum 400 bin TL’den başladığını ifa-
de edebiliriz.Bu anahtar teslim dediği-
miz modelin yatırım maliyetidir. Franchi-
seadaylarımıza alternatif bir yatırım ola-
nağı da sunuyoruz. İki ayrı markamız

var, Faruk Güllüoğlu Geleneksel ve Fa-
ruk Güllüoğlu İstanbul. Faruk Güllüoğlu
çatısı altında tam 550 kalem ürün ile
müşterilerimize hizmet sunuyoruz. En
geleneksel ürünümüz baklavadan Tür-
kiye’nin vazgeçilmez tatlarından olan lo-
kum, helva, reçel ve böreğe kadar her
türlü damak tadına hitap eden ürün ga-
mımız mevcut. Ayrıca pasta, ezme, çi-
kolata gibi özel uzmanlık gerektiren bir-
çok ürünü yetişmiş ustalarımızın eme-
ğiyle müşterilerimize sunuyoruz. Elbette
markamıza yatırım yapanlara belli ciro-
larda hatırı sayılır bir kar marjı da vade-
diyoruz. Yatırımcıların birbirinden çok
farklı iş kollarında faaliyet göstermeme-
si ve Faruk Güllüoğlu mağazacılığına
salt bir yatırım aracı gözüyle bakmama-
sı en büyük beklentimiz. Elini taşın altı-

   Faruk Güllü

na sokacak kadar markayı sahiplenme-
leri başvurularda adayları bir adım öne
geçirecek unsurların başında yer alıyor.
Bu geleneği devam ettirecek ve sahip-
lenecek profildeki adayları kapımızı ça-
labilirler. Adaylar franchise başvurularını
franchise@gulluoglu.com.tr adresine
yapabilirler.

Faruk Güllüoğlu’nun Türki-
ye’deki ve dünyadaki ge-
lecek hedefleri nelerdir? 
1871’de başlayan baklavacılık serüve-
ninde 5’inci nesil olarak yolumuza Fa-
ruk Güllüoğlu markası ile devam ediyo-
ruz. Hem yurt içinde  hem de yurt dı-
şında büyümeye devam edeceğiz.
Hem franchiselar hem de kendi işlet-
melerimiz ile yurtiçi ve ihracat pazarla-
rındaki pazar payımızı artırarak, 2013
yılında 2012'ye göre %55’lik bir büyü-
me gerçekleştirdik. 2014 yılı sonuna
kadar franchise mağaza şubemizi 60
adede, toplam şube sayımızı ise 70’e
çıkarmayı hedefliyoruz.Büyümenin ya-
nısıra ürün gamımıza yepyeni tatlı, bak-
lava ve patisserie ürünleri katarak sek-
törümüzde fark yaratmayı da sürdürü-

yor olacağız. Geçen yıl 1’i baklava ol-
mak üzere 53 yeni ürün çıkardık.
10’dan fazla patisserie ürünümüzünde
geliştirme yaptık.Bu yıl şuana kadar 2
yeni ürün çıkardık ve geliştirme çalış-
malarımızda devam ediyor.Pasta gru-
bumuzda yenileme yapmaktayız.Hem
kendimizi geliştiriyor hem pazarı büyü-
tüyor hem de bu minvalde cirosal ve
üretimsel olarak büyümeyi hedefliyo-
ruz.Geçen yıl bin 200 ton yani bir mil-
yon 200 bin kg’lıkbaklava satış gerçek-
leştirirken bu yılki hedefimiz2milyon
kg’lık bir satış performansı.Bunun yanı
sıra yüzde 50’ye varan bir oranda satış
grafiğimizi artırmayı ve 2014 yılını 100
milyon TL’yi aşan bir ciro ile kapatmayı
öngörüyoruz.Bütün bunları yapmak
için yurtiçi şube sayımızı artırmanın ya-
nı sıra ihracatımızıda artırmak ana he-
deflerimizden.Elbette yurtdışı franchise
başvurularınıda büyük titizlikle inceli-
yoruz. Önümüzdeki dönemde yeni
yurtdışı şubeleri ile müşterilerimizin
karşısına çıkmayı planlıyoruz.

  lenecek
 kapımız açık…”
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2009 yılında ku-
rulan Dry Cor-
ner, İstanbul,

Ankara, ve Adana’da
bulunan toplam 12
şubesi organik kuru
temizleme konsep-
tinde sektörde yaptı-
ğı teknolojik yatırım-
lar ile öncülük yapan
bir firmadır. Elit kon-
septi ile herkesin be-
ğenisini toplam Dry
Corner, dünyada bili-
nen en son teknolojileri kullanmaktadır. Daha orga-
nik, daha ekolojik ve çevreci sistemleri bünyesinde
uygulayarak bu konuda sektörün lider firması haline

gelmektedir. Greenearth tekno-
lojisini Türkiye’de resmi olarak
kullanan tek firma olma özelliği-
ni taşıyan, Dry Corner kuru te-
mizleme sektörüne kimyasal
kullanılmadan temizleme imka-
nı sağlıyor. 
Mevcut şubelerinde uyguladığı
yüksek kalite standartları ile

sektörde fark ya-
ratan firma, ilk
kez katılacağımız
Bayim Olur mu-

sun Franchising Fuarı ile bayii-
lik sisteminde  büyümeyi hedeflemektedir. Siz de
standartların dışında, elit bir kuru temizleme işletme-
cisi olabilirsiniz. 

Greenearth teknolojisini Türkiye’de resmi olarak 
kullanan Dry Corner, kuru temizleme sektörüne

kimyasal kullanılmadan temizleme imkanını sağlar. 

1960’da Ankara’da kurulan Hoffman Kuru Temizleme
sektördeki yarım asırlık deneyimini müşterileriyle
buluşturuyor. Müşteri odaklı hizmet politikasıyla 54

yıldır kuru temizleme hizmeti veren firma Ankara’da 6
farklı noktada faaliyet gösteriyor. Kuru temizlemenin yanı
sıra,  ütüleme, yıkama gibi hizmetleri de veren firma,  ser-
vis hizmeti de sağlıyor. Böylece müşterilerinin Hoffman
Kuru Temizleme şubelerine gitmeden hizmet alıyor.

Ayrıca sektördeki diğer kuru temizleme firmalarıyla pay-
laşmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemekte olan
firma, sektördeki diğer firmaların da kaliteli personel ve
kaliteli hizmet ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmakta ve
bunu başarıyla sürdürmektedir. Her zaman en yüksek
teknolojiyi takip edip, en iyi makineleri kullanarak hizmet
veren marka, sunduğu hizmetlere kalite garantisi ver-
mektedir ve 1960 yılından bu güne başarıyla gelmesini,
teknolojiyi takip etmelerine ve müşteri odaklı çalışmala-
rına bağlıyor. 
Hoffman Kuru Temizleme Ankarada’ki 6 Şubesinin yanı
sıra, tecrübesini, kalitesini daha fazla kişiye ulaştırmak
amacıyla, Hoffman Franchise Sistemi’ni kurmuştur. Bu
sektörde, kaliteli hizmet vermek isteyen yatırımcılarla
tecrübesini paylaşmaya başlamıştır. Hoffman Kuru Te-
mizleme Türkiye çapında hizmet veren bir firma olma yo-
lunda başarıyla ilerlemektedir. Marka, profesyonelliğini,
kalitesini, müşteri portföyünü, tecrübesini tüm Türkiye
çapında eski yeni tüm firmalar ile paylaşarak sektöre
damgasını vuracaktır.

Yarım asırlık marka
girişimcisiyle buluşuyor

Hoffman Kuru Temizleme kalitesini
müşterileriyle buluşturacak, 

premium marka olma ayrıcalığını 
yaşamak isteyen ve beraber 

büyüyeceği girişimcileri bekliyor. 

Standartların dışında, elit bir
kuru temizleme işletmecisi 

Bayilik projesiyle kazandırıyor
Sepaş Enerji, perakende elektrik satış hizmeti

vermektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu’nun “Dağıtım ve Perakende Satış Faali-

yetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esas-
lar” kararına göre 55 yıllık tec-
rübesi olan dağıtım şirketin-
den ayrılarak 1 Ocak 2013 ta-
rihinde kurulmuştur. Türki-
ye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Şir-
ketler Grubu ile Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden
CEZ Grubu’nun oluşturduğu AKCEZ ortak girişimi
bünyesinde hizmet vermektedir. 
Genel Müdürlük Merkezi Kocaeli’nde yer alan Se-
paş Enerji’nin 100 bayisi bulunmaktadır. Sepaş
Enerji yetkilileri girişimcilere şöyle seslendi: “Yük-
sek müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda ihti-
yaca yönelik hazırladığımız tarife seçeneklerini
müşterilere sunacak girişimcilerle buluşmak için bu

fuarda sizlerleyiz. Uluslararası deneyimimizle müş-
teri odaklı hizmetlerimizi Türkiye’nin her noktasına
ulaştırmak istiyoruz. Şirketimizin vizyonu Türkiye’de
elektrik perakende satış sektöründeki mevcut konu-

munu liderliğe taşımak, dünya
standartlarında öncü bir şirket
olmaktır. 
Sepaş Enerji misyonu ve vizyo-

nu doğrultusunda müşteri portföyümüzü genişlete-
cek girişimcilerimizle hizmet ağımızı genişletme he-
defi doğrultusunda buradayız. Enerjinizi Kazanca
Çevirin Projesi kapsamında ciddi oranlarda gelir el-
de etmek isteyen birey ve işletmelere yeni bir iş ka-
pısı yaratıyor, onları Sepaş Enerji ailesine davet edi-
yoruz. Girişimcilerimiz serbest tüketicilerle Sepaş
Enerji adına elektrik satış sözleşmesi yaparak prim
almaya hak kazanacak ve önemli oranlarda gelir el-
de edebileceklerdir.
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Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı, yeni Perakende Ticare-
tin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Tasarısı’nda AVM’lerde köklü değişiklik-
lerin hayata geçirileceğini açıkladı. Yazı-
cı’nın yeni kanun tasarısıyla ilgili açıkla-
ması sektör temsilcilerinden destek gör-
dü. Yazıcı, 28 maddelik yeni kanun tasa-
rısıyla AVM’lerde ortak kullanım alanları
oluşturacağını bildirdi. Tasarıya göre,
AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi,
ibadet yeri, bebek bakım odası vs. alan-
ların oluşturulması zorunlu olacak.

1 milyon 800 bin kişi 
perakende sektöründe…
Ticari faaliyetlerin kapsamının niteliği iti-
bariyle ticaret 2 başlık altında toplana-
cak. Bunlardan ilki organize perakende
ticaret, diğer ise geleneksel perakende
ticaret.

Zincir Mağazacılık, bayi 
kavramları ilk kez tanımlandı
Perakendeciliğe dair alışveriş merkezi,

zincir mağaza, özel markalı ürün, bayi
franchise gibi kavramlar ilk kez tanımlan-
maktadır. Böylece bu kavramlar hukuki
bir niteliğe kavuşturulacak ve uygulama-
da yaşanan kavram karmaşası ortadan
kaldırılacaktır. 
Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kuru-
lacaktır. Böylece bütün iş süreçleri ta-
nımlı ve standart hale getirilecek. Çok
sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yer
aldığı işyeri açılış, faaliyet ve kapanış sü-
reçleri "Tek Kapı" üzerinden sonuçlandı-
rılacak. Bir belge ikinci kez istenmeye-
cek ve böylece söz konusu işlemlerdeki
uzun ve bürokrasi yoğun süreç kısaltıla-
caktır. İşletmeler PERBİS'teki verilerin
yardımıyla yatırım planlamalarını doğru
bir şekilde yapma imkanına kavuşacak-
lar. PERBİS ile iş yerlerinin ruhsatlı olup
olmadığı denetlenebilecek. Vatandaşlar
ikamet ettikleri yerlerde, iş yerlerinin ruh-
satlı olup olmadığını ve ruhsata uygun
faaliyet gösterip göstermediğini uygula-
ma üzerinden anlık olarak sorgulayabile-
cek. Tasarıyla üretici ve tedarikçilerden
keyfi olarak alınan prim ve bedellerin
önüne  geçilecek. 
AVM'lerde esnaf ve sanatkarların da faa-
liyet gösterebilmelerine zemin oluşturu-
lacak.  Esnaf ve sanatkar işletmecilerine
rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek

28 maddelik yeni kanun tasarısıyla, 
AVM’lerde acil tıbbi müdahale 
ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, 
çocuk oyun alanı gibi alanların 
oluşturulması zorunlu hale getirilecek.

Perakende ticaretin 
düzenlenmesi hakkında 
kanun tasarısı TBMM’de

’tan bir ilk
Müşterilerine sınırsız renk, de-

ri, taban, model seçeneği
sunan JAG Club; Türki-

ye’de ve Dünya’nın 60’a yakın ülke-
sinde, kişilerin
hayallerindeki
ayakkabıyı ta-
sarlayıp, üreti-
yor…
R. Tayyip Erdo-
ğan, Süleyman
Demirel, Prens
Charles, Donald
Trump, Muhtar
Kent, Bülent Eczacıbaşı gibi iş ve si-
yaset dünyasının bir çok ünlü ismi-
nin tercihi olan; el yapımı ayakkabı

da kalite ve prestij denilince akla ge-
len ilk marka JAG Club , Ismarlama
ayakkabı iş modelini franchısee ve-
rerek, büyümeyi planlıyor. İmalatının

%90’ınını, başta
Batı Ülkeleri ol-
mak üzere 60’a
yakın ülkeye ih-
raç eden JAG
Club, sektörden
birçok firmanın
da pazarlarına
girmeye uğraştı-
ğı; Çin, Japonya,

İtalya, Singapur, Amerika, Hong
Kong gibi ihracat devlerinin pazarın-
da yıllardır yarışıyor…

üzere, toplam satış alanının en az yüzde
5'i kadar yer ayrılacağını kaydetti.

Markalaşma desteklenecek
Küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin
markalaşma desteklenecek Bu çerçeve-

de küçük ölçekli üretici tarafından yurt
içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteli-
ği taşıyan ürünlerin üzerinde perakende-
cinin ad, unvan veya markasının yanı sı-
ra üreticinin ad, unvan ya da markasına
da yer verilecek…

Perakende Dünyası
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McDonald’s Türkiye’nin
başarı grafiğinin 
her geçen gün

artmasının sırrı nedir?
McDonald’s olarak sırrımız; dünyanın en
değerli dördüncü markası olarak değer-
lerimizle, kalitemizle, misafir odaklı yak-
laşımımızla ve işletmecilerimizle birlikte
canla başla çalışmamızdır. Özellikle son
yıllardaki başarılı çalışmalarımızın, iş so-
nuçlarımıza olumlu yansıdığını belirtmeli-
yim. 2012 ve 2013’te yüzde 30 büyüdük.
2013 yılında, bağlı bulunduğumuz AP-
MEA bölgesinde 37 ülke arasında resto-
ran satışlarını en çok artıran ülke ödülü-

nü kazandık. 2014 yılın-
da çift haneli rakamlarla
büyümemizi sürdürmek
istiyor, yılı yüzde 30’luk
bir büyüme ile kapat-
mayı planlıyoruz. 
Geçtiğimiz iki yıl içeri-
sinde çift haneli rakam-
larla büyümenin yanı sı-
ra, Türkiye genelinde
yeni restoran açılışlarını
hız kesmeden sürdür-
dük. 2012 yılında 34,
2013 yılında 31 yeni res-
toran açtık. Böylece iki yıl

üst üste McDonald’s Tür-
kiye tarihinin en yüksek
restoran açılışlarını ger-
çekleştirmiş olduk. Hali-
hazırda restoran sayımız
252’ye ulaştı. 2014 yılı içe-
risinde 42 yeni restoran
açmayı planlıyoruz. 
Son yıllardaki büyüme-
mizde işletmecilerimizin
de çok büyük katkısı var.
2013 yılında işletmeci ağı-
mızı da genişletmeye de-
vam ettik. Sistemimize 19
yeni işletmeci katıldı. Bun-

dan sonraki dönemlerde de Türkiye’nin
tüm potansiyel illerinde girişimciler ile bü-
yümeyi hedefliyoruz. Biz McDonald’s’ta
daima sektörümüzde iyi uygulamalara
öncülük edip, tüketicilerimizin bizden
beklentilerini henüz onlar talep etmeden
anlamayı ve karşılamayı hedefliyoruz. Bi-
zim amacımız bu beklentilerin gelişme
yönlerini iyi analiz ederek bunları karşıla-
yacak çalışmalar yapmak ve bunu dene-
yimin bütününe yaymak. Bunlar arasında
McDonald’s’ın sunduğu vazgeçilmez lez-
zetleri Türk damak tadına uygun olarak,
dünya mutfağından farklı lezzetler suna-
rak, mevcut ürünlerimize alternatifler ge-

“Sürdürülebilir bir franchising
sistemine sahibiz”

McDonald’s Pazar Geliştirme ve
Franchising Dir. Ayperi Sakızlı

McDonald’s olarak, dünyadaki önemli mimarlar tarafından 
tasarlanan ve misafirlerimizin kendilerini daha rahat hissedecekleri 

dekorasyon unsurlarını kullanarak farklı restoran konseptleri 
yaratmaya özen gösteriyoruz. Bu konseptin yaratılma aşamasında ise tabiî ki 

işletmecilerimizin de görüşlerine başvuruyoruz.

McDonald’s Kadıköy Meydan McDonald’s Aksaray Ağaçlı
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liştirilmesini sağlamak, yeni lokasyonlar-
da restoranlar açmak, ve sisteme daha
çok işletmeci katmak yer alıyor. Bunların
yanı sıra restoranlarımızın modern mima-
risi, yeni dekoru, özel müzik yayını, McD
Café’leri gibi yeniliklerimizin de öncü an-
layışımızın birer göstergesi olduğunu dü-
şünüyorum. McDonald’s olarak bu yön-
deki öncü çalışmalarımızı sürdürmeye
kararlıyız.  McDonald’s, her zaman sektö-
rünün vizyonunu genişleten ve standart-
larını yükselten itici bir güç olmuştur.
McDonald’s olarak her konuda olduğu
gibi sürdürülebilirlik konusunda da Türki-
ye’deki hızlı servis sektörüne öncülük
ediyoruz. Bu yıl ilkini yayımlamakta oldu-
ğumuz Sürdürülebilirlik Raporu ile 2011-
2012 yıllarına ait sürdürülebilirlik perfor-
mansımızı paylaşıyoruz. 1986 yılından bu
yana Türkiye’de faaliyet gösteren McDo-
nald’s, ülkemizi hızlı servis sektöründeki
dünya standartları ve know-how ile tanış-
tırdı. Şimdi de sürdürülebilirlik stratejimi-
zi, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ve
performansımızı paylaşmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu rapor; kalitemize, ürünleri-
mize, sistem ve uygulamalarımıza ne ka-
dar güvendiğimizin bir göstergesidir. 

Mevcut kaç adet McDonald’s
işletmecisi bulunuyor? 
Kaçı kendinize ait?
252 restoranımızın 66 tanesi işletmeciler
tarafından çalıştırılıyor. 186 restoran ken-
dimize ait. 

Lokasyon bulma aşamasında
destek veriyor musunuz?
“Kesinlikle hayır” dediğiniz
lokasyon var mı?
Lokasyonu McDonald’s olarak biz buluyo-
ruz. Bununla ilgili işletmecimizden bir bek-
lentimiz olmamakla birlikte, işletmeci
adaylarının bulduğu lokasyonlardan uy-
gun olduğunu düşündüklerimizi de değer-
lendiriyoruz. Türkiye’de her bölgeyi de-
ğerlendiriyoruz. Potansiyel gördüğümüz
her il veya yerleşim bölgesinde yer almayı
hedefliyoruz. Restoran açmak istediğimiz
bölgelerde öncelikle ayrıntılı bir fizibilite
çalışması yapıyoruz. Ardından restoranın
açılıp-açılmamasına karar veriyoruz.

İşletmecilik şartlarınız 
hakkında bizi 
bilgilendirebilir misiniz?
Bir McDonald’s işletmecisi olmak için
başlangıç bedeli olarak 30 bin $ + KDV
ödemek gerekiyor. Ortalama yatırım ma-
liyeti ise, restoranın tipine ve büyüklüğü-
ne bağlı olarak 350 bin ile 400 bin $ +
KDV arasında gerçekleşiyor. İşletmecilik
şartlarımız hakkında bilgi almak isteyen-
ler bize 0212 336 34 00 nolu telefon num-
arasından ya da www.mcdonalds.com.tr
adresinden ulaşabilir. 

McDonald’s açmak isteyen 
bir yatırımcı adayı hangi 
evrelerden geçiyor?
Geçirilen evreleri, işletmeci adayının
başvuru formunun değerlendirilmesi,
franchising müdürü ile ilk mülakat, ada-
yın bir McDonald’s restoranında 5 gün-
lük İş Başında Değerlendirme (İBD)
programına katılması ve yönetim tarafın-
dan da onaylanması durumunda 6-8 ay
sürecek eğitim programına başlaması
olarak sıralayabiliriz.

İşletmecilik sisteminin 
girişimciler açısından 
avantajları nelerdir? Girişim-
cilere önerileriniz nelerdir?
McDonald’s, bütün dünyada başarısını iş-
letmecileri, çalışanları ve tedarikçilerinden
oluşan sac ayağının başarısına bağlayan
bir şirket. Bu üç ortağın birlikte kazandığı
sistemleri geliştirme konusunda McDo-
nald’s’ın literatüre geçmiş uygulamaları
var. McDonald’s; işletmeciyi eğitiminin
başlangıcından lisans süresinin sonuna
kadar her anlamda destekleyen ve geliş-
tiren bir altyapıyı sağlayan, sürdürülebilir
gerçek bir işletmecilik sistemine sahip.
McDonald’s’ta işletmecilik sistemi hali ha-
zırda kendini kanıtlamış bir sistemin par-
çası olma faydasını sağlıyor. Bununla bir-
likte her sistemin oturmuş olduğunu söy-
lemek biraz zor. İşletmecilik sisteminde
asıl süreç, işletmecilik haklarının satın
alınmasından sonra başlıyor. İşletmecilik
sistemleri ciddi bir altyapı, tedarik sistemi,
know-how, standartlar ve organizasyon
gerektirir. Bu nedenle işletmecilik almayı

düşünen adayların işletmecilik veren şir-
keti çok iyi araştırmaları, o şirketin diğer
işletmecileriyle önceden görüşmeleri ve
özellikle tedarik, altyapı ve know-how ko-
nusunda ne kadar destek alabileceklerin-
den emin olmaları gerekir.   Restoranın de-
korasyon konseptine, açılacak restoranın
niteliğini ve ziyaretçilerimizin beklentilerini
göz önüne alarak karar veriyoruz. McDo-
nald’s olarak, dünyadaki önemli mimarlar
tarafından tasarlanan ve misafirlerimizin
kendilerini daha rahat hissedecekleri de-
korasyon unsurlarını kullanarak farklı res-
toran konseptleri yaratmaya özen göste-
riyoruz. Bu konseptin yaratılma aşama-
sında ise tabiî ki işletmecilerimizin de gö-
rüşlerine başvuruyoruz. 

Anadolu’dan gelen 
talepler nasıl?
Dünyanın en değerli dördüncü markası
olan ve Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı
altında faaliyet gösteren büyük bir marka
olarak, yeni girişimciler için çok cazip bir
işletmecilik modeli sunuyoruz. Dolayısıy-
la Anadolu’da da özellikle talep edilen bir
franchising işletmesiyiz. Girdiğimiz Ana-
dolu şehirlerinde yerel işletmecilerimizle
çok iyi sonuçlar alıyoruz.

Yıllardır herkes ürünlerinizi 
severek yiyor. Biraz bun-
dan bahsedebilir misiniz?
McDonald’s olarak her konuda sektöre
öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Biz
de Türkiye’de ürün yelpazemizi sürekli
geliştiriyor ve yeniliyoruz. Bir yandan
mevcut ürünlerimizin malzeme ve hazır-
lama koşullarını geliştirirken, diğer yan-
dan yeni ürünler ile tüketicilerimizin de-
ğişen ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.  Tü-
keticilerimizin bizden beklentilerini he-
nüz onlar talep etmeden anlamayı ve
karşılamayı hedefliyoruz. Amacımız bu
beklentilerin gelişme yönlerini iyi analiz
ederek bunları karşılayacak çalışmalar
yapmak. Bu çalışmalar neticesinde iki
yıl boyunca 60'ı aşkın yeni ürün tasarla-
dık. Tamamen Türkiye’ye özel üretilen
McBeefy, Suudi Arabistan, Birleşmiş
Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman,
Bahreyn ve Ürdün’den oluşan bölgede
‘The Turkish’ ismiyle Limited Time Offer
olarak dünya lezzetleri arasında satışa
sunuldu. Yine Türkiye için tasarladığı-
mız tavuk topları fikrini de APMEA böl-
gesine ihraç ettik. McDonald’s olarak
bu yöndeki öncü çalışmalarımızı sür-
dürmeye kararlıyız.
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Portakal Spor Salonları’nı kuran Gen. Md. Burcu
Işık Aykanat, PS Sistemiyle ilgili olarak, “Vücudu
şaşırtma” prensibiyle hareket edildiği için diğer

sistem ve egzersizlere göre çok daha hızlı yağ yakıla-
rak incelme sağlanıyor. Monotonluktan uzak ve eğlen-
celi olması da programın bir başka avantajı” şeklinde
konuştu. Işık, Portakal Spor Salonları’nın en belirgin
özelliğinin 18 üniteden oluşan istasyonlar ve günde sa-
dece 30 dakika sürede spor faaliyetine olanak sağla-
yan özel program olduğunu aktardı ve şu bilgileri ver-
di: “Portakal Spor Salonları’nda uygulanan programda
her 30 saniyede bir duyulan “bip” sesi ile istasyon de-
ğiştiriliyor. Bedeni fazla zorlamadan, 30 sn.de istasyon
değiştirilmesiyle yapılan egzersizlere uyum sağlamaya
çalışan vücut ezbere gitmeksizin her aşamada maksi-
mum performans alınmasını sağlıyor.” 
PS Sisteminde kullanılan ekipmanların kadın fizyolojisi
ve anatomisine göre dizayn edilmesinden ve kişiye özel
egzersiz programları hazırlanmasından dolayı güvenli
egzersiz imkanı sağlanıyor. Böylece PS Sistemi’yle 15-
80 yaş arasındaki spor yapmaya engel bir durumu ol-
mayan tüm kadınlar gönül rahatlığıyla spor yapabiliyor.

Portakal Spor üyeleri, PS Sistemi haricinde Power Plate,
pilates, yoga, zumba, dans, ozon sauna, masaj ve zayıf-
lama terapisi gibi ek hizmetlerden de yararlanabiliyorlar.

Kadınlara yönelik 
sosyal paylaşım kulübü
Portakal Spor Salonları, aynı zamanda diğer üyelerle
beraber çeşitli sosyal aktivitelerin, sağlıklı yaşam semi-
nerlerinin organize edildiği birer kadın kulübü olarak
fark yaratıyor. Spor sonrası üyelerin sosyalleştikleri,
sohbet esnasında sağlıklı yiyecek ve içecek alternatifle-
ri bulabildikleri, vitamin bar ve cafeleri, çocuk oyun alan-
ları gibi imkanlardan faydalanabildikleri mekanlardır. 

Yatırımcılara iş imkanı
Bir Portakal Spor şubesi açmak için 45.000 - 50.000 TL
arasında bir bütçe gerekiyor. Franchising bedeli
25.500 TL olup, 20.000 TL dekorasyon bütçesi tutmak-
tadır. Bu pakette, isim hakkı, hidrolik fitness aletleri,
profesyonel eğitim, antrenör bulma-yetiştirme, reklam-
tanıtım, ekipmanların ömür boyu ve koşulsuz garantisi
gibi geniş anlamda destek hizmetler bulunuyor.

Türkiye’de 23.şube;
hedef yurtdışı…

2009 yılında kurulan Hat Döner Türkiye’de 23 şu-
beye ulaştı. Yurtdışı hedeflerini hızla büyüten
firma, yurtdışında Azerbaycan’dan sonra diğer

ülkelerde de büyümeyi hedefliyor. 

Hat döner;  yatırımcısını en doğru şekilde yönlendiri-
yor. Mağaza açılması planlanan lokasyon, Hat Döner
uzmanları tarafından incelenip,  titizlikle değerlendiri-
liyor. Müşteri memnuniyetini hep ön planda tutan,
güler yüzlü uzman kadro, maksimum hijyen ve tarif-
siz standart damak tadına önem veren Hat Döner
franchise almak isteyen girişimcilerde cadde üstü
dükkanları, işlek semt ve AVM’leri lokasyon olarak
tercih ediyor.

Spor da yaparım,
kariyer de…

Portakal Spor Salonları, sosyal aktivitelerin, 
sağlıklı yaşam seminerlerinin organize edildiği
birer kadın kulübü olarak fark yaratıyor…

Franchise
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mızla ve çalışanlarımızla her ay büyü-
yen bir aileyiz ve kurumsallaşırken ek-
siklerimizi tamamlamaya, yanlışlarımızı
düzeltmeye samimiyetle çalışıyoruz.

Tüketicilere et standartla-
rınızdan, üretiminizden
bahseder misiniz? 
KasapDöner’in geçmişinde 67
yıllık bir Sarıtaş Et güven ve
tecrübesi var.  Etlerimizi ül-
kemizin en lezzetli kırmızı
et üretimi yapılan Afyon yö-
resinde yetiştirdiğimiz hay-
vanlarımızdan elde ediyo-
ruz. Kendi üretim yerlerimizin
dışında yarım asırdır birlikte ça-
lıştığımız üreticilerimiz var. Etimize
güveniyoruz. Sarıtaş firmamıza “Türki-
ye’nin Etçisi” denilmesi boşuna değil.

Yurt içinde kaç noktada
varsınız? Yurt dışıyla ala-
kalı planlarınız  nelerdir?
KasapDöner şubeleşmeye başlayalı
12 ay oldu. İlk yıl önceliğimiz ,ülke tü-
ketiminde yüzde 25’lik paya sahip
olan İstanbul’du... Çünkü İstanbul, her
bölgeden her gelenekten farklı damak
tadlarının bir arada olduğu dünyanın
en büyük metropollerinden biri. Nisan
ayı itibariyle böyle bir metropolde 17.
Şubemizi açtık. Bu ay sonunda Altuni-
zade şubemizi açıyoruz.  Ama bundan
önce, ilk şehir dışı şubemiz olacak
olan Bodrum Marina şubemizi açaca-
ğız. İlk yurtdışı çıkışımızı ise Kıbrıs’tan
başlatıyoruz. Orada bu yıl sonuna ka-
dar anlaşmaları tamamlanan 3 şube
açacağız. Bunun dışında Amerika, Av-
rupa ve Asya’da belirlediğimiz şehir ve

sonuçta geçmişimize ve tarihimize sa-
hip çıkıyoruz. Bu güzel bir değişim ve
gelişim… Türk markalarının yurtdışın-
daki çalışmalarını olumlu ancak yeter-
siz olduğunu düşünüyorum. Dünya
markası olmak için önce şirketin doğru

pazarlama yatırımı ve bütçesi olması,
bu yatırımlarında doğru kişiler ta-

rafından yönetilmesi gereki-
yor. KasapDöner olarak he-

defimiz,  10 yıl içinde dün-
yada döner denildiğinde
akla gelen ilk marka ol-
mak. Tabi ki 10 yılda bir
dünya markası olacağız

diye bir iddiamız yok. Ama
markalaşma yolunda gerekli

olan tüm pazarlama yatırımlarını
yapıyoruz ve bu yatırımları doğru yö-

netmek içinde gerekli deneyime ve
kadroya sahibiz. Bunu yaparken en
önemli iş hedefimiz KasapDöner lezze-
tinden ve müşteri memnuniyetimizden
asla ödün vermemek.

Sektöre İleriye dönük
önerileriniz neler olur?
Rekabeti, müşteriye en iyi hizmeti sun-
mayı kolaylaştırdığı için seviyoruz. İlk
KasapDöner şubemizi açtığımız da da
piyasa da bir çok döner firması vardı.
Şimdi de var. KasapDöner, ülkemizde
herkesin, gerçek ve lezzetli Türk döne-
rini yeme hakkına sahip olduğunu, en
kaliteli ürünlerle dekore edilmiş güzel
mekanlarda, en ekonomik fiyatlara ya-
pılabileceğini gösterdi. Ürünlerini do-
ğal bir ev mutfağındaki kaliteli malze-
melerle üreterek sunuyor. Bu konuda
söyleyeceğim klasik olacak ama, bizi
izlemeye devam etsinler.

lokasyonlar da arayışımız sürüyor.
Çünkü KasapDöner olarak, Türk dö-
nerini dünyada hak ettiği yere getir-
mek ve bir dünya markası olmak için
yola çıktık. Bunu gerçekleştirmek için

K asapDöner’in yükse-
len başarı grafiğini
 neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle belirlediğimiz dönemsel ve
yıllık hedefleri gerçekleştirmeye çalışı-
yoruz. Ürün kalitesi, lezzeti ve müşteri
memnuniyetinden asla ödün vermiyo-
ruz. Bu alanda servis ve hizmet kalite-
mizi artırmak için daha çok çalışıyoruz.
Biliyoruz ki her Türk döner sever. Orta-
da bir başarı varsa, bunu “tüketici be-
ğenisini kazanmak” olarak niteleyebili-
riz. Ayrıca tüketici iletişiminde de  doğ-
ru yatırımlar yapmaya çalışıyoruz.
Franchise başvurularının yüksek olma-
sının nedeni, müşteri sayımızın her açı-
lan şube ile kartopu gibi büyümesi ve
artmasıdır. Nisan 2014 itibariyle 17 şu-
bemiz  ile günlük 6 bine yakın müşteri
ağırlıyoruz. Ağırlama süremiz yaklaşık
20 dakika, hafta sonları bazı şubeleri-
mizde 1200 kişi ağırlıyoruz. Belirlediği-
miz ilçe ve caddeler dışında franchise
vermiyoruz. Bu caddelerde yer bekle-
yen çok sayıda iş ortağı adayımız var.
“Önce kazandır sonra kazan”  Kasap-
Döner’in iş ortaklığına nasıl baktığımızı
ifade eden en önemli ilke. İş ortakları-

Kasap Döner
Gen. Md. Taner İçten

“Franchise 
başvurularımızın 

yüksek olmasının nedeni
müşteri sayımızın 

her açılan şube ile kartopu
gibi büyümesi ve 

artmasıdır.”

Genel Müdürü Taner İçten:

Dönerin Osmanlı mutfağındaki
tarihi 18. yüzyıl’a dayanıyor”

2015 yılı sonuna kadar Kıbrıs dışında
en az beş şehirde olmak istiyoruz. 

Dönerin ilk kez İngilte-
re’de yapıldığı iddiaları
var. Türk markalarının
yurtdışı faaliyetlerini de-
ğerlendirir misiniz?
Haberin 1 Nisan şakası olduğu söyleni-
yor. Zaten haberi 5N1K den okuduğu-
muzda birçok bilinmeyen yönü var.
Birbirinden lezzetli bir çok Türk yeme-
ğimiz zengin Osmanlı Mutfağı’ndan ge-
liyor biliyorsunuz. Dönerin Osmanlı
Mutfağı’nda tarihi de 18. yüzyıla kadar
uzanıyor.  Ülkemizin sosyo-ekonomik
yapısı güçlenirken bize unutturulmaya
ve sahiplenilmeye çalışılan bir çok de-
ğerimizi ve kültürümüzü tekrar kazan-
mak için çaba sarf ediyoruz. Yani ne-
deni duygusal da olsa maddi de olsa
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satışına imkan veren ve franchise fır-
satları sağlayan Kervan Gıda, başlan-
gıç ve marka kullanım bedeli olmaksı-
zın girişimci ve yatırımcılar için büyük
fırsatlar sunuyor. 
Kervan Gıda, franchiseları için özel
stand tasarımı, montaj, ürün seçimi
gibi hizmetleri sunarken, ürün teda-
riği, promosyonlar, personel kıya-
fetleri ve diğer malzemelerle ilgili
de bayilerini destekliyor. Kervan
Gıda, bayi personellerini de, açılış
öncesi ciddi bir eğitim sürecinden
geçiriyor.

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreti-
cisi ve ihracatçısı olan Kervan Gıda, 18-21
Eylül tarihlerinde, 12’nci kez düzenlene-

cek olan Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’na katılıyor. CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleş-
tirilecek fuarda Kervan Gıda, girişimci ve yatırım-
cılarla buluşacak. İlgi çekici ve eğlenceli stan-
dıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan
Kervan Gıda, fuar boyunca 2’nci salonda yer
alacak.

Kervan Gıda bayileri büyük
fırsatlara sahip oluyor
Yumuşak şeker ve spesiyal ürünlerin perakende

1995 yılından beri catering sektö-
ründe gösterdiği başarısıyla adın-
dan söz ettiren Onnumara

Çiğköfte piyasadaki kaliteli aynı
zamanda ekonomik çiğköfte
açığını görmüş ve bu alandaki
eksikliği gidermek amacıyla
şubeler açarak lezzetini daha
geniş kitlelere ulaştırmaya baş-
lamıştır. Müşterilerine sağlıklı, do-
ğal, lezzetli ürünlerini, kaliteli hizmet,
yüksek müşteri memnuniyeti ve ekono-
mik fiyat  ile sunan Onnumara Çiğköfte,

dünyanın bir çok şehrinde şubeler aça-
rak hem müşterileriyle eşsiz lezze-

tini paylaşmakta hem de karlı
iş imkanıyla yatırımcılarının

yüzünü güldürmektedir.
Her sene yoğun ilgiyle
karşılaşan ve bir çok giri-
şimciyi bir araya getiren

“Bayim Olur musun Franc-
hising Fuarı’na katılarak mar-

kanın doğru iş ortaklarına ula-
şacağına inanılmaktadır.

• Uzun yılların deneyimiyle gelen 

mükemmel lezzet,
• Uluslararası gerçek bilinirlik,
• Çok düşük yatırım maliyeti,
• Yüksek kar marjı,
• Hızlı yatırım geri dönüşü,
• Kolay uygulanabilir, pratik iş modeli
• Çok kısa sürede operasyona başla-
ma imkanı (ortalama 10 günde)
• Kar payı veya marka kullanım bedeli-
nin alınmayışı, gibi bir çok avantaj sun-
duğumuz Onnumara Çiğköfte franchi-
se ortaklığının detaylarını paylaşmak
için girişimcileri standına bekliyor.

Her sene yoğun ilgiyle karşılaşan ve bir çok girişimciyi bir
araya getiren Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na katılarak markamızı 
doğru iş ortaklarına ulaştıracağımıza inanıyoruz.

Kervan Gıda, ‘Bayim olur musun’ Fuarı’nda
girişimci ve yatırımcılarla buluşacak…

Yatırımını hızlı geri
döndürmek isteyenler için…
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Y eni doğan bir marka olan  ve  amaçladığı hedeflerin doğruluğu
ve lezzetiyle piyasaya çok hızlı giren Hotbut,  hedeflerine plan-
ladığı dönemden daha erken süreçte ulaşmıştır.

Marka, Ar-Ge çalışmalarıyla, zaman içerisinde menüsüne katacağı
ürünlerle, yenilikçi çalışmalarına hızla devam etmektedir. Firma yetkili-
leri,tavuklarının lezzetine güveniyor. Çünkü amatör ruh ile profesyonel-
liğin gereklerine uyarak, annelerden aldıkları tavsiye-
lerle %100 yerli malı ve helal tavuk kullanarak
konseptlerini oluşturmuşlardır.
Çıkılan yolda bayi, kar odaklı çalışmayı
ilke edinmiş Houtbut firmasının yükse-
len değeri ile geleceğe güvenle bakı-
yor ve çocuklara güvenli bir gelecek
bırakmaya yardımcı oluyor.

Adıyaman,
biberin merkezi
olma yolunda

A ğaoğlu Tarım bünyesinde ba-
rındırdığı 25.000 dönümü aş-
kın tarım arazisine sahiptir.

Bölgede yetişen tarımsal üretime kat-
ma değer yaratmak amacıyla Adıya-
man'da OSB'de Modern Entegre
Sebze - Meyve Kurutma ve Baharat
Üretim tesisini 2011 yılında kurmuş-
tur. "Adı Yaman Baharat" Tescilli Mar-
kası adı altında ürünlerini piyasaya
sunmaktadır. İşletme, 4000 m2 açık
ve 1250 m2 kapalı alan üzerine kurul-
muş olup günlük 20-40 ton yaş seb-
ze meyve kurutma ve işleme kapasi-
tesine sahiptir.
İşadamı Bekir Ağaoğlu, "Mart ayından
Aralık ayına kadar yaklaşık 400 kişi ça-
lışıyor. Çapalamadan başlıyor, topla-
ma, ayıklama ve paketlemede istih-
dam sağlanıyor. Toplanan biber sapla-
rından ayıklanıyor ve hijyen havuzla-
rından geçiyor. Alfatoksin olayı hiç
yok. Tamamen natürel halde kurutulu-
yor. Bu işlemi yaptıktan sonra paketle-
nerek satılıyor. Marka geçen yıl tescil
ettirilmiş olup, yurt içinde Gıda, Tarım
Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın organik
ürün satan marketinde ürünleri satıl-
maktadır. Türkiye'de büyük firmalara
biber verip, zinciri olan bir marketle an-
laşma yapılmıştır. Ayrıca kısa bir dö-
nem içerisinde resmi anlaşma yapıla-
cak kapılar Rusya'ya ihracata açılacak-
tır, biber denilince Kahramanmaraş ve
Şanlıurfa akla geliyor ama Adıyaman
biberi çok kaliteli. Hedefimiz, geçen
sene 200 ton olan işlenmiş biberi, bu
sene 350 tona, sonrasında önümüz-
deki sene 500 tona çıkarmak” dedi.

Hotbut, markanın farkını 
yaşamaya davet ediyor…

Rota Araç takip sistemleri ile başla-
dığı hizmet ağına, toplu taşıma ta-
kibi, personel takibi, saha operas-

yon yönetimi ve son olarak hava aracı ve
tekne takibini de ekleyerek tüm sahaya
hizmet ağını yaygınlaştırıyor. Bu geniş
hizmet yelpazesini tüm Türkiye’ye daha
etkin ulaştırabilmek için yeni bayilikler
verecek. 
2006 yılında araç takip sistemleri ile hiz-
mete başlayan ROTA, müşterilerini ve
sektörden gelen bilgileri doğru değerlen-
dirmesi sayesinde önce araç takip sektö-
ründe başarılı uygulamaları geliştirdi.
Geliştirdiği bu başarılı uygulamalar saye-
sinde 2007 yılında Microsoft ile partnerli-
ğe hak kazandı. Daha sonra FMCG sek-
töründe faaliyet gösteren müşterilerinin
akıl hocalığı eşliğinde sahada düzenli zi-
yaret yapan tüm sektörler için geliştirdiği
özel uygulamalar ile 2013 yılında “Türk-

sadece araçları değil, sahadaki persone-
li takip eden, iş ataması yapan ve denet-
leyen uygulamalar, tamamı Türk mü-
hendisleri tarafından tasarlanan toplu ta-
şıma takip ve denetleme sistemleri uygu-
lamaları ve son olarak da hava araçları-
nın takip edilmesine olanak sağlayan uy-
gulamalar geliştirdi. 2015 yılında Ar-Ge’si
devam eden projeler sayesinde, kurum-
sal müşteri kitlesine bireysel müşterileri-
ni de eklemeyi hedefleyen ROTA tüm
hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması için
bayilik ağını geliştirmeyi hedeflemekte.  
ROTA genel müdürü Oktay OLMUŞ, ba-
yilerine en iyi imkânları sunabilmek için
sahada uzun zamandır çalışmalar yap-
tıklarını ve bu sayede güçlü bir bayi ağı-
na ulaşacaklarını belirtti. Türkiye dışında
çevre ülkelerde de 2015 yılında daha bü-
yük kitlelere ROTA hizmetlerini ulaştır-
mak istediklerini ekledi. 

Araç takip hizmetlerini, sahadaki diğer ihtiyaçlarınıza bulduğu
çözümlerle entegre eden Rota yeni bayilikler veriyor.

cell En Başarılı M2M Akıllı Araç Uygula-
ması” ödülüne layık görüldü.  2013 yılın-
da beri devam eden Ar-Ge çalışmaları ile

yeni bayilikler veriyor









28EYLÜL 2014 BAYİM OLUr MUSUN Röportaj

sağlığını tehdit eden, kalp ve damar has-
talıkları ve bazı kanser türlerine yakalan-
ma riskini arttıran yanmış yağlar sütlü
tatlıların içeriğinde yer almaz. Bu neden-
le de diğer tatlı türlerine göre daha sağ-
lıklıdırlar. Sütlü tatlılar, besin kalitesi yük-
sek tatlıların başında gelir. Pastörize süt-
ten hazırlanmış, hiçbir katkı maddesi
içermeyen BHU sütlü tatlıları çocuklar,
gebeler, emzikliler gibi beslenme açısın-
dan risk taşıyan grupların da tüketebile-
ceği en sağlıklı tatlılar arasında yer alır.
Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları üretim
içinde HACCP Sistemine uygun olarak
denetim yaparak sahip olduğu ISO
22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim sis-
temi, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yöne-

Yıllar önce küçük bir
dükkandan başlaya-
rak 122 şubeye 

ulaşan ve nesilden nesile
geçen bir sisteminiz var.
Bundan sonraki süreciniz
ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?
BHU sütlü tatlı işine, 1982 yılında 18 met-
rekarelik dükkânda kazandibi, keşkül,
sütlaç ve karadut şerbetinden oluşan
dört çeşit ürünle adım attı. 1997 yılında
Türkiye'nin ilk tatlı fabrikasını İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi'nde kura-
rak kendi imalatı olan bütün ürünlerini,
son teknolojiyle el değmeden üretmeye
başladı. Kaliteli ürün ve hizmet anlayışıy-
la çıkılan yolda BHU bugün aranan bir
marka haline geldi. Şube sayımızı 122’ye
çıkaran BHU, tatlı, dondurma, sıcak - so-
ğuk içecekler, kahvaltı grubu ve madlen,
spesiyal, draje gibi çikolata çeşitleri ile
her yaş grubuna hitap edecek şekilde 78
kalem ürün çeşitliliğine ulaştırdık. Misa-
firlerimizin saatlerce oturabileceği, sıcak
bir atmosferde keyifli anlar yaşayabile-
cekleri, iş görüşmelerini yapabileceği,
bayanların günlerini düzenleyebileceği
rahat, modern ve büyük mağaza deko-

rasyonlarımızla 2015’e rakipsiz gir-
meyi hedefliyoruz.

Franchise şartlarınız ve
lokasyon kriterleriniz
nelerdir?
100 m2 iç mekan, 50 m2 bahçe, en
az 8 metre cepheye sahip cadde
veya AVM içi teraslı - bahçeli dük-
kanlar yeni BHU’nun kriterleridir.
2013 sonu Halkalı Arena Park,

Novada Balçova, 2014 de de Nusaybin
(Mardin), Bolu, Urfa Piazza AVM, Tokat
Novada AVM, İstanbul Optimum AVM,
Amasya, Kuşadası AVM, ve yurtdışında
Kıbrıs anlaşmaları ile hızla büyümekte-
yiz. Yurt içinde özellikle bayilik vermeyi
hedeflediğimiz şehirler, Karadeniz Böl-
gesinde; Trabzon, Rize, Ordu, Samsun,
Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Mar-
mara Bölgesinde; Çanakkale, Tekirdağ,
Yalova, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve di-
ğer bölgelerimizde de Sivas, Malatya, Di-
yarbakır, Mersin, Gaziantep, Denizli’dir.

Dünyada Türk tatlıları
ilgi görüyor mu?
Sütlü tatlılar, yanmış yağ içermez. İnsan

“Şube sayısını
122’ye çıkaran 
BHU, tatlı, 
dondurma, sıcak-
soğuk içecekler,
kahvaltı grubu ve
madlen, spesiyal,
draje gibi 
çikolata çeşitleri
ile her yaş 
grubuna hitap
edecek 78 kalem
ürün çeşitliliğine
ulaşmıştır.”

Marka nesilden nesile
geçen bir sistemle yönetiliyor...

BHU Yön. Krl. Üyesi Rıdvan Gürgönül:
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Peggymatic, evde beslenen kedi ve köpeklerin dışarıda dolaş-
tıktan sonra eve girerken, ayak (pati) ve tuvalet sonrası
genital bölge temizliğini su ile fırçalayarak yapan dün-

yada benzeri olmayan ilk ve tek cihazdır. Kedi ve köpekler
eve girdikten sonra kontrolsüz şekilde evde dolaşmakta, kol-
tuk, yatak, yastık, halı gibi insanların yaşam alanlarında yata-
bilmektedir. Su ile fırçalayarak temizlemede kedi ve köpeklerin
patileri ve genital bölgelerini temizlemesinin yanında esas fayda,
insanların yaşam alanlarının temiz kalması ile sağlanmaktadır.
Fırçalarda kullanılacak olan At Kılı malzeme, hem doğallığı hem
de masaj etkisi yaratması ile kedi ve köpeklerin cihazın kullanımı-
na rahat ve hızlı şekilde alışmalarını sağlayacaktır. Cihazın şarjlı pil
ile çalışması ve hafif oluşu, kullanım ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır.

Pati temizleme işlevi
• Elektronik sensörler cihazın içine temizlenmek için giren patiyi algılar,
• Cihazda su tankında yer alan su, tazyikli şekilde yukarıdan ve aşağıdan patinin
altını ve bacak kısmını yıkamaya başlar,
• Yatay ve dikeydeki her ırkın pati ölçüsünü karşılaması için farklı ölçülerde oluş-
turulan at kılı fırçalar, üzerinde bulunduğu hazne sayesinde dönmeye başalar,
• Otomatik olarak süre sonunda su kesilir, fırçalama dönüşü tamamlanır ve su-
yun fazlalığı sıyrılarak işlem tamamlanır.

Tuvalet sonrası genital bölge temizliği
Pati temizleme işlevinden bağımsız olarak, tuvalet apa-
ratı sayesinde kuyruk sokumu cihaza hizalanıp, su valfi
düğmesine parmakla basarak sadece alttan tazyikli su
fışkırtıp (bide işlevi) su ile genital bölge temizliği tamam-
lanır. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş Patent,
Marka Tescili ve Tasarım Tescili Belgelerine sahiptir.

Ayrıca 147 dünya ülkesi için PCT (Patent Coopera-
tion Treaty) tarafından verilmiş olumlu araştırma
raporuna istinaden, öncelikle ABD, Japonya ve
Avrupa Birliği’nde ülkesel Patent başvuruları da
tamamlanmıştır. Cihaz proje aşamasındayken,

TÜBİTAK’ın düzenlediği Üniversite Düzeyi Girişimci-
lik ve Yenilikçilik Yarışmasına katılıp, Finale kadar yüksel-

di. Ardından TEB İcat Çıkart Yarışmasına katılıp Yarı Finalist oldu. En son olarak
da Boğaziçi Üniversitesi Enter Prize Girişimcilik Yarışmasında Finale kalarak Ar-
çelik Özel Ödülü’nü kazandı. Yurtiçi bayiliğinde Pet Shop ve Veteriner Klinikleri-
ni öncelikle tercih etmemize rağmen, özellikle bu cihazın satılabileceği işyerlerini
(kuaför salonu, güzellik merkezi, spor salonu, beyaz eşya satıcıları vb.) de bayi-
lik programı içerisinde değerlendirebileceğiz. Ayrıca yurtdışı distribütörlükleri için
de, distribütörlük şartlarımızı yerine getirebilecek şirketlerle exclusive distribütör-
lükler konusunda çalışmalar yapılacaktır.

tim Sistemi ve Helal Gıda Kalite belgele-
ri ile Türkiye genelinde geleneksel ağız
tadına önem veren bir firma olmuştur.
Ürünlerimizin 5996 sayılı yeni Kanun ile
Mikrobiyolojik kontrol çerçevesinde
(Salmonella, E coli Coliform, Enterobac-
tericea, Listeria Monocyotogenes analiz-
leri) fabrikamızda laboratuvarda analizle-
ri yapılarak, akredite olmuş dış laboratu-
varlarda da sonuçlar doğrulanarak piya-
saya sürülmektedir.
Yurtdışı fuarlarına yapmış olduğumuz ka-
tılımlarımızda hangi ülke vatandaşı olur-
sa olsun ‘’milky desserts’’ ifadesini duy-
duklarında tatlılarımıza ilgileri artıyor ve
tadımlarının sonuçlarında da kendi ülke-
lerindeki tatlılardan çok farklı olduğuna,
renklendirici, koruyucu gibi gıda katkıla-
rının olmamasından dolayı güvenilir ol-
duğuna, bazı tadımlarda da süt tadını bi-
le aldığını söyleyen yabancı misafirleri-
miz tatlılarımızın özellikle lezzetine ve ha-

fifliğine, vurguda bulunarak bizlere mu-
azzam tebessümlerle veda ediyorlar.

Master franchise 
veriyor musunuz? Yurtdışı 
planlarınız nelerdir?
2012’nin son çeyreğinde Abu Dabi’ye
mağazalar açarak ilk ihracatımızı gerçek-
leştirdik. BHU 2014 son çeyreğinde Kıb-
rıs’a açacağımız yeni mağaza ile yurt dı-
şı yatırımımıza devam edeceğiz. Türk tat-
lılarının dünyaya yayılmasında büyük bir
misyon üstlendik. Bahreyn ve Katar ile
görüşmelerimiz devam etmektedir. Suu-
di Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan, Rus-
ya, Umman, Kazakistan Pazarları’nı da
hedeflerimiz arasında belirledik. Hedefi-
miz dünyada tatlı-cafe zinciri oluşturmak-
tır. Bu anlamda Bolulu Hasan Usta, ulus-
lararası bir Türk franchise markası olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Evde beslenen kedi ve
köpeklerin pati ve tuvalet

sonrası temizliği cihazı
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Çek Cumhu  riyeti’nden
%100 organik pasta…

1995  yılında Gevorg Avetisyan ai-
lesiyle beraber Ermenistan’dan
Çek Cumhuriyetine gelerek

Beskydy dağlarının altına yerleşmiştir.
Ve tanrıdan ailesine bakabilmek için
bir yardım istemiştir. Çok geçmeden
bir mucize hatırlamıştır, bir bal muci-
zesi. Bu mucize eski bir Ermeni tarifi
ve kendisinin en sevdiği ballı kektir. 
Kız kardeşiyle birlikte kekleri yapma-
ya başlayan Gevorg Avetisyan ilk kek-
leri kendi arkadaşları için daha sonra
isteyen pastane ve kafeler için yap-
maya başlamıştır. Bu tatlı, mükemmel
kek çok kısa bir sürede popülarite ka-
zanıp firmanın sahibi tarafından anne-
sinin ve kızının ismini almıştır, Marlen-
ka. Talep o kadar çok artmıştır ki artık
evlerinde ürettikleri pastalar,talebi
karşılamamaya başlamıştır. 2003
yılında Gevorg ve Hasmik Avetis-

National Geographic Store, dünya
genelindeki genişlemesini, ürün
koleksiyonunu Türkiye’ye getire-

rek sürdürüyor.  “Satış”, “Kafe”, “Sergi”
ve “Etkinlikler” olmak üzere dört ana faa-
liyet alanında, alışveriş, öğrenme ve ye-
mek deneyimlerini bütünsel olarak yaşa-
tabilen sıra dışı mekanları hizmete suna-
cak. National Geographic Mağazalarının
Türkiye Temsilcisi Fatma Şahin, National
Geographic Store'lar konusunda bilgi
sahibi oldukları anda bu konseptin bir
parçası olmaya karar verdiklerini söyledi.
Öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de

açılacak olan ve sadece keşif ve macera
tutkunları için değil, 7’den 70’e herkesin
ilgi odağı olacak National Geographic
Mağazalarının daha sonra ülke genelin-
de yaygınlaşması planlanıyor.
Yeni markanın, seyahat tutkunları ve
gezginlerin dünyayı keşfederek çevrele-
riyle etkileşim kurmasında eşsiz fırsatlar
sağlaması öngörülüyor. Mağaza içeriğin-
de, geniş National Geographic ürün yel-
pazesinin yanı sıra, ödüllü dergi ve kitap-
lar da bulunacak. National Geographic
Store'larda, macera ve keşfin doğasın-
dan kaynaklanan zorluklar için tasarla-

nan seyahat malzeme-
leri ile çoklu mevsim
ve aktivitelere uygun
katmanlı seyahat
giysileri de yer ala-
cak. Temel ürün kategorileri
ise şöyle; giyim, optik, çanta/valiz, se-
yahat koleksiyonu, aksesuar, kırtasiye,
harita, dünya küreler ve çocuk ürünleri... 
Fatma Şahin, İstanbul, Ankara ve İz-
mir’de açılacak National Geographic
Store / Café’lerin dünya mutfaklarından
yemek, kahve ve diğer içecekler yanında
yöresel lezzetlere de yer vereceğini ifade

2014’de Best foods Gıda ile Türkiye pazarına
giren Marlenka, 18-21 Eylül tarihleri arasında 
Bayim olur musun Franchising Fuarı’na 
katılarak ilk kez girişimciler ile buluşuyor…

etti. Mağazalarda
ayrıca, ülke genelinde ve
dünyaca tanınmış sanatçı ve pro-
fesyonellerin sergi ve faaliyetleri de ger-
çekleştirilecek.

yan kardeşler, Frydek-Mistek’de Miko
International SRO’yu kurmuştur. 2003
yılında dört çalışanla başlayan firma,
bugün 4000 metrekare alanda 200
üzerinde çalışana ve 10 milyon dolar-
lık bir üretim bandına sahiptir.  En iyi
malzemelerin kullanıldığı Marlenka
kekleri, tamamen doğaldır. Yapay ko-
ruyucular ve yapay renkler kullanıl-
madan üretilmektedir. 
Çek Cumhuriyeti’nde %100 doğal
ürün (organik) olarak sınıflandırılan
tek üründür. 2008 yılının sonunda
200’ün üzerinde çalışanıyla, firmanın
aylık üretimi 100.000 kekin üzerinde-
dir. 2014’de Best foods Gıda ile Türki-
ye pazarına giren Marlenka tatlısı 18-
21 Eylül tarihleri arasında Bayim olur
musun Franchising Fuarı’na katılarak
ilk kez franchise ve bayi girişimcileri
ile buluşuyor.

National Geographic 
mağazaları Türkiye’ye geliyor
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K
uru temizleme sektörüne yön 
veren markaların başında yer 
almaktasınız. Nedir bunun sırrı?

Dry Clean Express, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
tarafından 2011,2012, 2013 ve 2014 adayları arasından
kısa sürede elde ettiği başarıyla öne çıkarak dört yıl üst
üste Altın Marka Ödülü'ne layık bulunarak, müşterileri-
ne her bölgede aynı kalite standardını sunmak üzere
müşteri hizmetleri ve ilişkileri yönetimine öncelik verdi.
Kurduğu profesyonel altyapı ve büyüme potansiyeli ile
tüm müşterilerinin takdirini topladı. TTKD tarafından
tüm tüketicilere tavsiye edilmenin verdiği gururu yaşa-
yan firmamız, yükselen marka değeri ile yatırımcıların il-
gi odağı oldu.

Markanızı bize anlatabilir misiniz? 
Dry Clean Express markası, 1978 yılından bu yana teks-
til sektöründe faaliyet gösteren AGS Group tarafından
2006 yılında kuruldu. Tekstil sektöründe önemli bir yere
sahip AGS Group, Türkiye'de kuru temizleme alanında-
ki yüksek kalitede hizmet açığını kapatmak üzere Dry
Clean Express markasını ilk olarak İstanbul'da hizmete
sundu. 8 yıl içinde gerçekleştirdiği büyüme ile sektörde-
ki yerini zirveye taşımayı başardı. Son teknolojiye sahip
ekipmanları ve özel eğitimli kadrosuyla Türkiye'de 70’i
aşkın noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Diğer markalardan sizi ayıran 
unsurlar nelerdir?
Franchise Sistemi, belirli bir bedel karşılığında, bağım-
sız yatırımcılara sistem ve markanın kullandırılmasına
dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığı esasıdır.
Bu sistemde yönetim ve organizasyona ilişkin destek
franchise veren firma tarafından sağlanmaktadır.
Franchise  sistemi, girişimcilerine disiplinli ve başarılı
olmaları halinde büyük firma kimliği kazandırmaktadır.
Markanın tüketici tarafından talebinin artması zincirin
daha da büyümesini sağlamaktadır. Bizi diğer marka-
lardan ayıran unsurlar ise, Dry Clean Express kendi
bulunduğu A+ hizmet veren kulvarda tamamen yal-
nızdır. Üstün kalite hizmeti, son teknolojiye sahip ekip-
manı ve özel eğitimli kadrosu, en iyi fiyat avantajını
müşterilerine sunmaktadır.

Markanızın franchise şartları 
hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
Nasıl yatırımcılar arıyorsunuz?
Bizden franchise alan yatırımcı, işinin başında durabil-
meli, işletmesini uzaktan idare etmemelidir. Girişimci
ruha sahip, insan yönetimi ve finansal yönetimde dene-
yimli, yeterli kişisel finans olanaklarına sahip olmalıdır.

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

Kullandığınız teknoloji açılan 
her şubenizde aynı mıdır?
Tüm şubelerimizde kullandığımız teknoloji aynıdır.
Kuru temizleme sektöründeki her türlü değişikliği ta-
kip etmekteyiz. 
Aynı za  manda bizim Ar-Ge ekiplerimizde sektör-
de yapılmayan yenilikler yaparak sektördeki tek-
nolojik değişiklerde öncü bir firma olarak yer al-
maktayız.

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

olacak olması,
• Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli 

bir iş kurulması,
• Yatırımının daha hızlı geri dönmesi,
• Tatmin edici gelir sağlanması,
• Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, 

hazır müşterilere ulaşılması,
• Geniş bir korumalı bölgeye sahip olunması,
• İşletme ve Pazarlama sorunları yaşadığında 

arkasında danışabileceği bir kurum olması,
• Yatırımda ve tedarikte sorun yaşanmaması.

Franchise almak için sizin kapınızı
çalmayı düşünen girişimcilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
İyi bir ön araştırma yapmaları, beklentileri, amaçları ve
hedefleri konusunda net olmaları faydalı olacaktır. Gi-
recekleri sektörün ve birlikte hareket edecekleri firma-
nın yapısına uygun alt yapı ve sermaye gücüne sahip
olmalılar. 
Franchise aldıktan sonra da işlerinin mutlaka başında
ve takipçisi olmalılar.

Yükselen marka 
değeriyle son dönemde
yatırımcıların ilgi odağı
olan Dry Clean Express

Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan
Avşar ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik… 

TTKD tarafından 4 yıl üst
üste altın marka ödülü…

Fatih Hakan Avşar 
Dry Clean Express Yön. Krl. Bşk.



Dünyanın en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biri olan, Juni-
or Chamber International

(Genç Liderler ve Girişimciler Derne-
ği), 200 bini aşkın üyesi ile dünyada
115 ülkede faaliyet göstermektedir.
Küreselleşen dünyada, evrenselliği
benimseyen ve dünya barışını destek-
leyen bir oluşum olan JCI, üyelerinin
liderlik vasıflarını geliştirerek yaşadık-
ları toplumda pozitif değişime katkıda
bulunmalarını hedefler. JCI’ın faaliyet-
te olduğu ülkelerin ulusal şubeleri ta-
rafından düzenlenerek Dünya Kongre-
si’nde sonuçlanan ve Türkiye'de son
20 yıldır JCI İstanbul Şubesi liderliğin-
de gerçekleştirilen Türkiye’nin 10 Ba-
şarılı Genci Ödülleri projesinin amacı,
başarılı gençlerimizi desteklemek ve
uluslararası platformda ülkemizi en iyi
şekilde tanıtmaktır. 10 farklı kategori-
de gerçekleşecek projenin galası 17
Kasım 2014 gerçekleştirilecektir.
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menin eksikleri görülür ve derhal giderilir.
Gizli müşteri  denetimi ile işletmeler müş-
teri gözüyle değerlendirilir. Sürekli dene-
timle işletme performansı azamide  tutu-
lur. Özgür Şef, Kurucusu olduğu Delika-
sap konseptini her ortamda bizzat tanıta-
rak, restoranlarda varlığını hissettirerek
destek olur. Delikasap reklam ve halkla
ilişkiler ajansı, basında ve sosyal medya-
da çıkardığı haberler ve düzenli  verdiği
internet ağırlıklı reklamlarıyla Delikasap’ı
tanıtır ve hakkında konuşturur. Deli Kasap
restoranları tamamen franchise vererek
yayılma üzerine kurgulanmış olup, önce-
likle İstanbul’da büyüyecek, sonrasında
diğer büyük şehirlerden gelecek taleplere
de hemen yanıt verebilecektir.

Özgür Şef, ile
yatırımın tarifini verdi…

rol  hizmeti de verdirebilir, restoranı anah-
tar teslim de yaptırabilir. Yer seçimi uz-
manları gerek caddelerde en uygun yeri
bulma, gerekse AVM lerde yer alma ko-
nusunda aktif çalışır.  Özgür Şef entegre
üretim merkezinin sağladığı üstün kaliteli
ve istikrarlı tedarik, Delikasap zincirinin
en büyük gücü ve avantajıdır. Özgür Şef
restoranlarında sunulan ürünlerin aynı
hammaddesi,  Delikasap restoranının ka-
pısında işletmeciye teslim edilir. Delika-
sap bünyesinde verilen eğitimle bir resto-
ranı işletmek için gereken bilgi ve beceri
franchise  alana ve ekibine aktarılır. Çalış-
ma süresince de deneyimli ekibimizle
eğitim ve danışmanlık desteği  sürer. De-
likasap uzman ekibinin denetimiyle işlet-

Deli Kasap, lezzet ustası Özgür
Şef’in yıllara dayanan deneyimi ile
oluşturulan, ızgara ürünlerin, üs-

tün lezzetin kusursuz tedarik zinciri ile
sağlandığı, çok basitleştirilmiş bir işletme
sisteminin uygulandığı, zevk sahibi müş-
terilere hitap eden, yormadan kazandı-
ran bir iş fırsatıdır. Deli Kasap, arkasına
Özgür Şef’in üretim gücünü ve mutfakta-
ki yaratıcılığını alarak franchise veriyor,
Türkiye’den tüm dünyaya yayılmayı he-
defliyor. Delikasap, Özgür Şef steakhou-
se restoranının hızlı bir özetidir. Aynı ka-
litede, daha az çeşitle, daha küçük me-
kanlarda açılır,  makul fiyatlarıyla Özgür
Şef kalitesini geniş kitlelerle buluşturur.
Kendi entegre üretim merkezinden teda-
rik ettiği için, ürün kalitesi tüm Özgür Şef
işletmelerinde birebir aynıdır. Delikasap
restoranı, üstün lezzet standardını koru-
mak ve kolay işletilmek için tasarlandı.
Menü, yer seçimi, dekorasyon buna gö-
re planlandı.  Küçük işletme ve az perso-
nelle kolay ve karlı çalışma hedeflendi.
Yaklaşık 80-120 m2 büyüklükteki mekan-
da 15-25 masa yeterlidir. Bahçe, teras gi-
bi açık alan şarttır. Kiranın ciroya göre
%8-12 arasında kalması  istenir. Satınal-
ma, anlaşmalı tedarikçilerden yapılır. İş-
letmeci siparişini verir, kapıda teslim alır.
Etler merkezin entegre üretim tesisinden
gelir, tüm  Özgür Şef işletmeleriyle aynı
fiyat listesi uygulanır. Satınalma harca-
masının satılan ürünlerin bileşimine bağ-
lı olarak ciro üzerinden %37-39  arasında
kalması beklenir.
Delikasap, franchise ödemesi olarak aylık
net ciro üzerinden %5 alır.  Pazarlama et-
kinlikleri ağırlıklı olarak yerel tanıtım ve
sosyal medya üzerine yoğunlaşır. Delika-
sap merkezi reklam katılımı olarak ciro
üzerinden  %1 alır, yerel tanıtım için de iş-
letmecinin %1 harcanmasını öngörür. De-
likasap restoranlarını, franchise alanın ter-
cihine bağlı olarak sadece proje ve kont-

JCI Türkiye ve JCI 
İstanbul, Türkiye’nin 
10 başarılı gencini 
bulmak için TOYP 
Projesi’ni 20. kez 
hayata geçiriyor.

“İz Bırakan
10 Başarılı Genç”

Deli Kasap arkasına 
Özgür Şef’in üretim gücünü
ve mutfaktaki yaratıcılığını
alarak franchise veriyor,
Türkiye’den tüm 
dünyaya yayılmayı 
hedefliyor.
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Cafe Point öncelikli he-
defleri, ismi, marka
logosu, renkleri ve

corner özel mimari konsep-
tiyle cafe noktalarında yeni
bir soluk kazandırmak, aynı
zamanda deneyimli sektör
tecrübesi, bilgi birikimi ve te-
darik altyapısıyla kısa zaman-
da Türkiye’nin sektöründe ön-
cü zincir markası olmaktadır.
Sektörde henüz 1 yıllık bir firma
olmasına rağmen şu an aktif 6
noktaya ulaşılmıştır. Girişimciler
için hazırlanan avantajlı temsilci-
lik sistemi ile kolayca Cafe Point
sahibi olabilirsiniz. Temsilcilik sis-
teminde en önemli amaç, yatırım-
cı memnuniyetini ön planda tut-
maktır. Marka sahibi Hakan Eras-
lan Cafe Point avantajlarını şöyle
anlatıyor:

Avantajlı yatırımının adresi
Çekirdekten Kahveci, Cafe Po-
int’un size sağladığı özel avan-
tajlar.
• İsim hakkı temsilcilik sistemi be-
delinde size avantaj sağlıyoruz.
• Açılacak lokasyonun tespiti ve
uygunluğu ile ilgili fizibilite ve  mi-

mari danışmanlığında ücret talep
etmiyoruz.
• Yer tespiti ve marka anlaşma-
mızı yaptığımızda inşaat aşaması
dahil konseptin anahtar teslimine
kadar ekibimiz ilgileniyor. Size
işleyen bir Cafe Point teslim edi-
yoruz.

• Sizinle tüm aşamaları mev-
cut konseptimize uygun
maliyet şeffaf olarak payla-
şıyoruz.
• Kurulan konseptin tüm

personel seçimi, eğitimlerini
ve açılıştan sonra en az 15
günlük işletmeciliğini bizzat
kendi ekibimizle gerçekleştiri-
yoruz.
• Tüm ürün tedariklerinizi mer-
kezimizden düzenli olarak gön-
deriyoruz. (ör. Kahve ürünleri,
logolu kağıt bardaklar, logolu kı-

yafetler, logolu peçeteler vs.)
• Düzenli olarak ve gerektiğinde
şubeyi ve işletmeciliğini sizin adı-
nıza denetleyerek markanın stan-
dartlarını ve her şubenin aynı ol-
masını sağlıyoruz.
Eğer kendinize ait corner cafe aç-
ma düşünceniz ve markanın hızlı
büyümesi adına bir projeniz var
ise öncelikle size veriyoruz. Yatı-
rım yapmayı düşündüğünüz böl-
ge de size en uygun Cafe Point
için bize ulaşın. 
Size en uygun Cafe Point yerini
birlikte belirleyelim. Cafe Point ai-
lesinde sizi karlı bir yatırıma davet
ediyoruz.

Kas Dış Ticaret Ltd.;
ayakkabı sektöründe
marka çeşitliliği oluş-

turmayı, geniş ürün yelpazesi
ve hizmet anlayışı ile Türki-

ye’de yaygın satış ağı oluşturmayı hedeflemektedir.
Marka, ‘’Shaka’’ tabelası altında; tüm ürünlerinin, Pia
Mia, Shaka, Beluga, Enpien ve yeni eklenen markaları-
nın satışını gerçekleştirebilecek bayiler aramaktalar.
Sektörde uygulanan bayi anlayışının dışında, bir nevi
ortaklık anlayışına yakın bayilikler verilecektir.
Shaka, bayilik almak isteyen girişimcilerden isim hak-
kı bedeli istememektedir. Türkiye’nin çeşitli illerinde
(İstanbul, Mersin, Gaziantep, İzmit, Zonguldak, vb.) ve
İtalya, Avusturya, Fas, Ermenistan’da bayileri bulunan
Shaka, yeni bayilikler için en az 80 metrekare mağaza
alanı istemektedir. Her türlü danışmanlık hizmeti, Kas
Dış Ticaret Deri Sanayi ve Reklamcılık Ltd. tarafından
karşılanmaktadır. Yeni bayilerin lokasyonları, Shaka
ve bayi tarafından ortak bir çalışma sonucunda belir-
lenmektedir.

Sektörde 1 yıllık geçmişi olan Cafe 
Point, kayıtsız şartsız yatırımcı 

memnuniyetini ön planda tutmaktır…

“Çekirdekten Kahveci”
Cafe Point Türkiye’nin genç
ve dinamik zincir markası…

Shaka isim hakkı
bedeli almıyor



“

Yarım asırlık Ceyo 
artık bir dünya markası…
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Ceyo’nun sektördeki
konumundan kısaca
bahseder misiniz? 

Ceyo, 1964 yılında kurulmuş, sektörün
öncü ve lider kuruluşudur. Dünden bu-
güne üretmiş olduğu modellerle ayak
sağlığı başta olmak üzere kalite, kulla-
nım rahatlığı gibi konularda uzmanlığıyla
tanınan bir markadır. Bu, Türk Patent
Enstitüsü tarafından “Türkiye’nin tanın-
mış markaları” statüsünde tescil edilmiş-
tir. Terlik, sandalet ve ayakkabı üretimi
yapan Ceyo, Türkiye genelinde 1100
yetkili perakende satıcı ve Türkiye’nin
seçkin AVM ve caddelerinde yer alan 51
kurumsal mağazasıyla perakende sektö-

“

can, Gürcistan, Kenya, İran, Irak, Mısır,
Nijerya başta olmak üzere 24 ülkeye ih-
racat yapan Ceyo, aynı zamanda yurt dı-
şı perakende zinciri ve mağaza açma
projeleri de yürütmektedir. Ceyo ürünle-
ri, yurt dışında Kuzey Kıbrıs ‘da 2, Suri-
ye’de 4, Lübnan’da 5, Birleşik Arap Emir-
lik’ lerinde 3, Irak’ta 2 olmak üzere top-
lam 16 kurumsal mağaza ve 200’ü aşkın
satış noktasında satılmaktadır.

ründe yer almaktadır. Müşterilerimizin
markamıza duyduğu güvenin sorumlulu-
ğu ve Türkiye’nin tanınmış markaları ara-
sında olmanın gururunu yıllar boyu taşı-
mayı hedefliyoruz. 

Ceyo ürün yelpazesindeki
hızlı artış franchise taleple-
rine etkisi oluyor mu?
Bizi biz yapan temel faktör, ayak sağlığı

ve anatomisi konusunda uzmanlığı-
mız… Ürünlerimizi önemli boyutta geliş-
tirdik, çeşitlendirdik. Eskilerde minik
yavrular için koleksiyonda hiçbir şey
yok iken bugün var, eskiden ayakkabı
yok iken bugün var, gençler ve modaya
yönelik ürünler yok iken bugün var. Bü-
tün Ceyo modelleri, Türkiye’de üretilen,
yüzde 100 yerli ve kullanılan tüm malze-
meler ile insan sağlığına uygun kaliteli
ve sertifikalı ürünlerdir. Ürünlerimiz
TSEK ve ISO kalite belgeleriyle üretil-
mekte ve tüketiciye sunulmaktadır. Ça-
lışmalarımız bizi yatırımcının tercih ettiği
marka yapıyor.

Ceyo Corner’lar
nerelerde olacak?
Mağazacılık üzerinde yaptığımız projeler
dikkate alındığında Türkiye’ nin her ilinde
Ceyo Corner’lar göreceksiniz. Diğer ta-
raftan, Amerika, Japonya, Portekiz, Lüb-
nan, Suriye, K.K.T.C., Yunanistan, Ür-
dün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri, Bahreyn, Libya, Umman, Azerbay-

Türkiye’nin tanınmış markası

Naki KOLSUZ, Ceyo Gen. Md. Yrd.

F resco, İstanbul merkezli bir firma olup Anka-
ra’da da bölge örgütlenmesini tamamlamıştır.
22 yıl önce “Türkiye’nin pratik lezzetler üretici-

si” sloganı ile yola çıkan firma Türkiye’nin ilk hazır
hazır sandviç üreticisidir. İlerleyen yıllarda Pitos, Dü-
rümax, Tostilla gibi ürünleri de portföyüne ekleyen

Fresco dün olduğu gibi bugünde sektörünün öncü
kuruluşudur. 
Pitos ürünü ile fark yaratan firma, okul, üniversite,
dersane, hastane kantinlerine ve catering kuruluş-
larına yönelik hizmet veren ve satış,pazarlama ve
lojistik ağını oluşturmuş firmalarla İş ortaklığı teme-

linde bayilik çalışması yapmayı hedefliyor. Özellik-
le yeni ürün arayışında olan firmaların; Pitos gibi
bir ürünün bölgesinde tek satıcısı olmak,yeni müş-
terilere ulaşmak ve gerçek iş ortaklığı temelinde
Fresco ile çalışmak hissedilir kazanımlar sağlaya-
caktır.

En taze fikirler, 
en keyifli iş fırsatları sunuyor…
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Erciyes İşyerleri Sitesi’nde bulunan ve
sabahları sıcak simit, çay, çorba satışı
yapan salaş temalı bir dükkânı vardı.
Küçük bir sermayeyle Gimat’da Erci-
yes Börek’i açtım. 10 yılda Ankara’nın
çeşitli yerlerinde 25 şubeye ulaştık. Bu-

gün Ankara’nın her yerine
“Ev hanımlarından sof-

ranıza temasıyla” 30
dakikada sıcak bö-
rek servisi yapan
bir ağa ulaştık.

Günden güne büyü-
yen franchise ağımızı ge-

nişleterek yolumuza devam edi-
yoruz. Yönetim kadroları, üretim ele-
manları ve lezzet noktalarındaki perso-
nel dahil 150 kişilik personel kapasite-
siyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

hazırlık aşamalarından geçildi. Pizza
Börek’in sağladığı lezzet ve fiyat garan-
tisi her yerde standarttır. Üretim ağı bu
standartlara göre planlandı. Dağıtım
ağı tek merkezden yapılmakta ürünler
şube de pişirilerek taze ve sıcak olarak
tüketiciye sunulmaktadır. Pizza Börek
markası ortaya çıkarken fast food zinci-
ri olabilecek şekilde ürün standartları
oluşturuldu. Ayrıca markamıza özel
yan ürünlerle fast food markasında
hem sağlıklı hem lezzetli hem farklı bir
konsept getiriyoruz. Geleneksel Türk
tatlısı katmer, yaprak sarma, kahvaltı
gibi ürünleri bu marka ile fast food dün-
yasına soktuk. Önce Ankaralılara sonra
Türkiye’ye ve dünyaya çok yakında
çok doyacaksınız diyoruz. 

Pizza Börek yatırımcıya da
kolaylık sağlıyor mu?
Pizza Börek’te, merkezi üretim yapıyo-
ruz ürünler donuk olarak fabrikamızdan
şubeye sevk ediliyor. Şubede herhangi
bir ustalık gerektirmeden 18-19 yaşın-
da 3 gencin dahi rahatlıkla üstesinden
gelebileceği düşük maliyetli bir fırsatı
yatırımcıya sunuyor. 

Pizza Börek ile ilgili ileriye
yönelik hedefleriniz nelerdir? 
Pizza Börek farklı bir sunum ve yeni bir
ürünle operasyona başladı. Bir ay ön-
ce açtığımız ilk restorantımızın ardın-
dan pek çok franchise talebiyle karşı-
laştık. Pizza Börek’in 2014 yılı içerisin-
de 20 şubeye ulaştırmayı amaçladık.
Türkiye’de küresel bir fast food ürün
ve markası oluşturmayı hedefliyoruz.
Ülkenin geleneksel ürünü böreği glo-
balleştirerek ABD’de, Almanya’da ve

2013 yılında ise Pastannecim’i kurduk.
Şimdi de yeni markamız Pizza Börek’i
de yelpazemize kattık.  

Yeni markanız olan Pizza 
Börek fikri nereden çıktı?
Pizza Börek yapma fikri uzun deneme-
lerle ortaya çıktı. Özel hamuruyla katkı
maddesi ve kimyasal madde kullanıl-
madan yapıldı. “%100 Türk işi” sloga-
nıyla yola çıktık ve yenilikçi yapımızla
fastfood dünyasında yerimizi almayı he-
defledik. Pizza Börek’in dünyası aşina
olduğumuz fastfood dünyalarına ben-
zemiyor. Fastfood dünyasına yönelik
eleştirilere karşın Pizza Börek tamamen
organik yemek özelliği taşıyor. Müşteri-
leri evinin mutfağında hissettirerek dün-
ya lezzetiyle tanıştırmayı hedefliyor. 

Ne zaman piyasaya çıktı? 
Mayıs ayında ilk dükkânımızı Forum
Outlet AVM’de açtık. Biz, Türkiye’nin ilk
ve tek pizza böreğini üreterek müşterile-
re farklı bir lezzet sunuyoruz. Fast food
deyince ilk aklımıza gelen lezzetlerden
biri olan pizzayı, geleneksel Türk usulü
böreğin cazibesiyle buluşturduk. Mar-
kamız, hiçbir yerde denenmemiş ürün-
leri, kendine has terminolojisi, mimari
düzeni ile müşterilerine farklı deneyimler
yaşatıyor. Pizza Börek, doyurucu menü
seçenekleri, hem avm çalışanlarına,
hem de müşterilerine özel kampanyala-
rıyla uygun fiyat seçenekleri sunuyor. 

Bu ürünün üretimi ve 
dağıtımı nasıl olacak?
Pizza Börek’in lezzeti ve reçetesi kendi-
ne özeldir. Türkiye’de ve dünyada ilk
defa yapılacak bu ürün için aylar süren

Özgeçmişinizden
bahseder misiniz?
1984 yılında Ankara’da doğ-

dum. Evli ve 1 kız çocuğu babasıyım.
Bilkent  Üniversitesi’nde İşletme oku-
dum. Hizmet sektörüne baba mesleği
ayakkabıcılık ile başladım.
18 yaşında okulla be-
raber babama ait
ayakkabı fabrikası-
nın perakende bö-
lümünü yönetmek-
le işe başladım. Aynı
dönem Çayyolu’nda bir
gıda mağazasının franchisingini
alarak ticarete atıldım. Bu dönem ayak-
kabı sektöründe ciddi daralma sebe-
biyle aile şirketinden ayrılıp kendi işye-
rimi kurmak istedim. Bir arkadaşımın

Pastannecim ve Pizza Börek     

%100 Türk işi” sloganıyla yola çıkarak 
yenilikçi yapımızla fastfood dünyasında 

yerimizi almayı hedefledik.

“Yatırımcıya kol  
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   k’in Marka Sahibi Serdar Eker:

Arap ülkelerinde
satışa sunmak isti-

yoruz. Özellikle Arap ülkelerin-
de Türk damak tadının dikkat çektiğini
görüyoruz. Şu an Dubai merkezli bir
grupla temaslarımız devam ediyor. Bu
grup Dubai’de “Dolmabahçe” isminde
bir restoran açmak için çalışmalarını
sürdürüyor. Bizden danışmanlık alı-
yorlar. Pizza Börek markası ile de ilgi-
leniyorlar. Bu grup ile ilk adımı atıp Du-
bai, Abu Dhabi ve Kuveyt’i iiçine alan
master franchise verilmesi masadaki
konulardan biri. 

Pastannecim’in markalaşma
sürecini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 
Pastannecim 1 yılda çok önemli bir
noktaya geldi. Tasarım pastalarımız

W ienerwald dünya restoran endüstrisinde 60 yıllık bir geçmişe sahip
ender  kurumlardan biridir. Lezzetli ve sıhhatli, beyaz et ağırlıklı me-
nüsü ile bu sektörde ön sıralarda yerini almıştır ve çevirme piliç ko-

nusunda dünyanın tek uzman zincir restoranıdır. 
Wienerwald'ın gizli reçetesi ve yetiştirme şekli ile hazırlanan piliçlerinin lezze-
ti günümüze kadar tüm ününü ve en önemlisi lezzetini korumuştur. Wiener-
wald yetkilileri markayı şöyle anlatıyor: “Biz L&Y Lisans Gurme İşletmeleri
A.Ş. olarak 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Wienerwald Türkiye yeni master
franchiser olarak işe başladık. Yeni işletme anlayışımız ve 7 franchisee ile yo-
la çıktık. Şu anda yeni restoran konseptimizle bir  şubemiz daha Ankara Er-
yaman’da ailemize katılarak restoran sayımız 8’e yükselmiştir.
Hedefimiz, Wienerwald’ın Türkiye’de hak ettiği yere kavuşması ve bu hedef
için doğru işletme politikaları ve profosyonel ekiple sağlam olarak yolumuza
devam etmekteyiz.
Bizden franchise talebinde bulunan kişilere şunları söylüyoruz; restaurant ve
gıda endüstrisi çok yoğun rekabetin yaşandığı bir sektördür. Bu sektöre gi-
rişte yanınızda Wienerwald franchise desteğinin ve markasının olmasının bü-
yük avantajları vardır. Ancak bir franchise sözleşmesi bir gelir garantisi değil
bir gelir şansı sunmaktadır. Size bu geliri işinize sahip çıkmanız, çok çalışma-
nız, markaya inanmanız, markayı korumanız sağlayacaktır. 
Wienerwald’ın 60 yıllık birikim ve tecrübesi, lezzeti ve işletme bilgisi ile birleş-
tiğinde işin sadece yarısı kontrol altına alınmaktadır. Diğer yarısı ise komple
sizlerin çalışmanız sonucunda ortaya çıkacaktır. Pazar doymuş olmadığı gi-
bi, komple boştur. Sağlıklı ve lezzetli, tek standart kalitede piliç çevirme su-
nan başka bir marka yoktur. Bunu avantaja çevirmek bizim desteğimizle si-
zin elinizdedir.”

59 yıllık efsane marka

müşterilerin dikkatini çekiyor. Kişiye
özel tasarım yaptığımız için pasta hedi-
yenin kendisi haline geldi. Gerek ku-
rumsal kimliği gerekse de lezzeti ile
günden güne gelişiyor. Biz Pastanne-
cim’de reklam, tanıtım ve pazarlama
konularında profesyonel çözüm ortak-
ları ile çalışıyoruz ve Ar - Ge faaliyetleri-
mizi de bir sistem dâhilinde uzman
ekiplerle sürdürüyoruz. Genç ve dina-
mik şirket yapımız var. Yeniliklere açık
ve girişimci bir şirket ruhumuz var. Ay-
rıca sektörel bazda dünyadaki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. Markamız
ve kurumsal kimliğimize dair tüm çalış-
malarımızı profesyonel ekiplerle adım
adım gerçekleştiriyoruz. İleriki süreçte
üretim kapasitemizi ve franchise ağımı-
zı artırarak markamızı Türkiye çapında
yaymayı hedefliyoruz.

 aylık sağlıyoruz”
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Marka 2013 yılında müşteri memnuniyetini ön
planda tutan, yenilikçi ve farklı bir bakış açı-
sı ile kuruldu. 2004 yılından bu yana gayri-

menkul sektöründe müşterilerine üst düzey hizmet
sunan Startkey kurucuları, değişen ve gelişen sek-
törde marka ve hizmet kalitesinin gerektirdiği yeri
alabilmek için 2013 yılında modern teknoloji, gelişti-
rilmiş reklam ve sosyal medya uygulamaları, şimdiye
kadar hiç sunulmamış olanakları içeren franchise uy-
gulaması,online ve offline eğitimleri ile Startkey’i ya-
pılandırıldı. 
“Yenilikçi ve Genç” bir marka olarak, konut ve ku-
rumsal gayrimenkul alanında  ideal fırsatlar ve yeni-
likçi çözümler sunan, hem küresel hem de yerel baz-
da güvenilir, kurumsal, dürüst,hizmet kalitesi yük-
sek,aranılan,eğitim odaklı bir emlak firması olma
amacı taşımaktadır. Genç bir marka olarak geçen 1
yıl içerisinde, gayrimenkul sektöründe adım atan
Startkey yeni girişimcilerle büyümeyi hedefliyor.

Startkey sihirli anahtarının 
yenilik ve farklılıkları
Özverili hizmet anlayışı ve kaliteden ödün vermeme
ilkeleri ile Startkey yeniliklere imza atmaya tutkun bir
markadır. 
• %100 yerli sermaye ile kurumsallık,
• 3 senelik sözleşme süresi,
• Adil ve farklı gelir dağılım modeli,
• Startkey Akademi,
• Startkey Karavanı,
• Digital Pazarlama,
• Teknoloji takibi,
• Sosyal sorumluluk bilinci,
• Startkey ekstra.

Emlak’ta
güvenin anahtarı

Tüketicilere gerçek istekleri
ve ihtiyaçlarını veren çözüm-
ler sunan Dynomoss Auto

Check-Up, otomotiv sektöründe
erkek egemenliğinin yaşandığı bu-
günlerde, yaratılan  yeni konseptiy-
le birlikte kadın girişimcilerinde  bu
sektörde yer almasını sağlayacak.

Dynomoss Auto Check-Up‘ın ön-
celikli hedefi, 2.el otomobil satışın-
da araçların ekspertiz işlemini  ya-

pan servis noktaları açmak ve tü-
keticiye kurumsal bir hizmet ile 2.el
oto alım satımında ekspertiz işini
yeniden yorumlayıp, Türkiye’de ve
dünyada ilk olacak  bir konsept ya-
ratmak. Franchise sistemi ile yayıl-
ması plananlanan Dynomoss Auto
Check Up, bayileri ile Türkiye’de

yeni bir sektör yaratacak. Ekono-
mik şartların zorlaştığı günümüz-
de, girişimcilere kısıtlı bütçelerini

zorlamadan sahip olabilecekleri
yeni bir iş kolu olarak faaliyet gös-
terecek.
Dynomoss Auto Check-up, franc-
hise paketine dahil olan hizmetler;
bölge koruması, kurumsal kimlik,
yatırım ve işletme danışmanlığı,
düşük oranda franchise kredi pa-
keti alma imkanı, tüm işletme ekibi-
nin açılış öncesi ve sonrasında eği-
timleri, mağazaların yer seçimi ko-
nusunda anlaşma yapılan emlak
firmaları ile avantajlı çalışma imka-
nı, planlamadan açılışa kadar pro-
je ve dekorasyon danışmanlığı, iş-
letme yatırımı ve ekipmanı için an-
laşmalı firmalardan düşük ücretle
malzeme temini, finansal işletme
planları, portföy desteği, büyük
projelerde merkez desteği, anlaş-
malı firmalardan araç filo kiralama
imkanı, ulusal - bölgesel çapta yo-
ğun tanıtım ve reklam kampanya-
ları, müşteri mutluluğu çerçevesin-
de kesintisiz hizmet, sürekli ürün
geliştirme vs. olup, markanın
franchise - consulting bölümünde-
ki çalışanları tarafından tüm sistem
hakkında  girişimciler her aşamada
desteklenecektir.

Ekonomik şartların zorlaştığı günümüzde, girişimcilere
kısıtlı bütçelerini zorlamadan sahip olabilecekleri 
yeni bir iş kolu olarak faaliyet gösterecek.

Startkey, “farklı bakış 
açısı” ve “modern” 

sözcüklerinin karşılığı 
olarak anılıyor…

Hedef, Türkiye’de 
ve dünyada ilk 
olan bir konsept 
yaratmak…



Tea Coffe Store
2000 yılından buyana
hizmet vermekte ve yeni açılacak şu-

beleri ile türkiye çapında bir marka olma yolunda
ilerlemektedir. Tea Coffe Store Türk ve dünya kah-
veleri, sandviçler, Türk ve dünya mutfağının lez-
zetli yemekleri, dondurma ve tatlıları misafirlerine
sunuyor. 
Türkiye geneli vereceği franchiseler ile cafe-res-
taurant kurulumundan hizmete başlama aşaması-
na kadar her noktada engin tecrübesini ve üretim
ekibini,bayileri ile paylaşarak desteklerini devam
ettiriyor.
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Akuva kozmetik JODEX markasıyla yurt dışında
birçok zincir  mağazaları olan bir firmadır. 2014
yılında Türkiye’de  kısa bir süre içerisinde kendi

mağazalarımızı  açıp, bayilikler verilecektir. Türkiye olu-
şumunda bayileri, hedeflenen mağaza sayısı oluşana
kadar  bayilik adı altında herhangi bir ücret talep edilme-

yecektir.
Markanın 200 çeşit kokusu bulunmaktadır. Bunlardan
yüzde 90’nı dünyanın en çok beğenilen ve en çok satı-

lan kokularından oluşmaktadır.
Yüzde 10 ise  Jodex  için yapılan
dünyada benzeri olmayan koku-
lardan oluşmaktadır.  Bu kokula-
rı en çok satanlar arasında yer al-
maktadır.
Jodex parfüm  konsepti ve par-
füm kalitesi ile Türkiye de orijinal
benzerleri olarak satış yapan  fir-
maların çok kısa bir zaman içeri-
sinde önlerine geçecektir. Kaliteli
hammadde, kaliteli ürün prensi-
binden yola çıkan marka ham-
maddesini yurt dışında ki en iyi
firmalardan almaktadır.

Kaliteyi öncelikli gören Jodex parfüm tamamen doğal
natürel çiçek ve baharat yağlarından hammaddesini
yaptırmaktadır.

Terradry yetkilileri markayı şöyle
anlatıyor; “Çıktığımız yolda, satış-
tan önce Ar-Ge Inovasyona yatı-

rım yaptık. Herkesin yaptığını değil ya-
pamadığı ile başladık. Sektörde firma-
ların büyümesine, işçilik, zaman, yer
maliyetine direk etken olan rekabet gü-
cünü azaltan kurutma problemine çö-
züm olacak bir makine tasarladık. Yılın
12 ayında sürekli hizmet verecek, ka-
zandıkça işine ve müşterisine yatırım
yapabilecek rakiplerinden bir adım ön-
de olacak bilinçli kurum kültürü oluş-
muş halı temizleme firmaları oluştura-
cak sektörde çağı değiştirecek 8 daki-

kada asmadan halı kurutan makinayı
icad ettik.
Terradry Ar-Ge ile geliştirdiği Halı Ku-
rutma Sistemleri, hijyen garantili temiz-
lik makinaları ve iş gücünü ortadan kal-
dıran ileri teknoloji ile Franchising’i bu-
tik bir işletmede buluşturdu.
-Terradry Kurutma makinasının aynı za-
manda Halı yıkama sektörünün gerçek
bir franchise sisteminde iyi bir Know-
How  olacağını, iş ortağı franchisörleri
teknoloji ve tecrübe bakımından bir
adım önde olacağına sektörde çağı de-
ğiştirerek, düşük maliyetli butik halı yı-
kama firmalarında çoğalacağına da

inancımız yüksek. Halı Yı-
kamacı değil; bölgenizde
rakipsiz, vizyonunuza ka-
zanç katacak her geçen
gün büyüyen terradry aile-
sine katılmanız için size fır-
sat sunuyoruz.

Halı yıkama sektöründe yeni bir soluk…
Terradry Ar-Ge ile geliştirdiği Halı Kurutma Sistemleri, hijyen 
garantili temizlik makinaları ve iş gücünü ortadan kaldıran ileri 
teknoloji ile franchisingi butik bir işletmede buluşturdu.

bayilik veriyor!.. Hedef tüm 
Türkiye
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Paşafırını, franchising koşulları ile
avantajlı. Kurulduğu günden bu-
güne, ileri görüşlü bakış açısını

franchising sisteminin avantajları ile bir-
leştiren, alanında en başarılı markalar-
dan biri olmayı hedefleyen Paşafırını, ca-
zip franchising koşulları ile girişimciler
için en doğru adımları atıyor.
Paşafırını ürünlerinin doğallığı, lezzeti ve
başarısının yanında uygun franchising
koşulları ile kazanmayı ve kazandırmayı,
pazarda gelecek vadeden, güçlü ve gü-
venilir marka olarak anılmayı sağlıyor.
Mimari konseptindeki marka gücünü,
pazar sürekliliğini, yatırımların kısa va-
dede geri dönüş sağlayabilmesini, kali-
teli hizmet ve servisini, yüksek hijyen
standardını, keyifli tüketim alanlarını,
eğitim desteğini, tanıtım gücünü ve bilgi
birikimini franchising ortakları ile payla-
şıyor. 
1995 yılında Sarıyer İstanbul’da Pamuk
Pastanesi ile başlayan Nedim Kaya ve
Umut Ercan 15 seneyi aşkın devam

eden titiz çalışmaları sonucunda çağ-
daş ve yepyeni bir konsept olan Paşafı-

rını ile öncelikle İstanbul ve tüm Türki-
ye’de büyümeyi hedefliyor.  Üretimde
yüksek hijyen ve lezzet standardı be-
nimsenerek; ekmek, unlu mamüller,
pasta ve geleneksel tatlılar müşterilerin
beğenisine sunuluyor. Tüm lezzet nok-
talarının dekorasyon ve şıklığı konusun-
da da çok titiz davranılması, konseptin
değerini arttırmakta ve Türk pastanecili-
ğinin yepyeni bir döneme girmesine ön-
cülük ediyor.
Paşafırını markasını daha çok insanla bu-
luşturmak için, bilgi birikimini paylaşarak
çalışmanın, üretmenin ve kendi işini ya-
pabilmenin heyecanını hissettirecek yatı-
rımcılar arıyor.
Paşafırını Sarıyer, Tarabya, Yeniköy, Ze-
keriyaköy, Kağıthane, Bakırköy Marmara
Forum AVM. Ümraniye Carrefoursa
AVM. Beylikdüzü West İstanbul Marina,
Zeytinburnu, Maslak, Metrogarden AVM
şubeleri ile faaliyetlerini sürdürürken,
franchising ortakları ile yeni girişimcileri
destekleyecek.

Paşafırını 
markasını daha
çok insanla 
buluşturmak için,
bilgi birikimini
paylaşacak çalış-
manın, üretmenin
ve kendi işini 
yapabilmenin 
heyecanını 
hissettirecek 
yatırımcılar 
arıyor…

Ziyafet Çiğköfte, 2005 yılında Arnavutköy'de hizmet vermeye başlamıştır.
Kısa sürede farklı şubeleriyle geniş kitlelere çiğköfte lezzetini sunan firma,
tamamen doğal ve eşine az rastlanır lezzetiyle Türkiye çapında öne çıkan

sektörün lider firmalarındandır. Ziyafet ÇiğKöfte, sektöründe kendi üretimiyle
ürün portföyünü zenginleştiren, alanındaki tüm gelişme ve yeniliklere uyum
sağlayan, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan, yenilikçi vizyonuyla
yapılanmasını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirebilen sektörün ön-
cü firması olarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Geçen süre içinde marka, bayii ve franchise sayısını hızlı ve başarılı bir şe-
kilde artırarak önemli bir başarı elde etmiştir. 2014 yılı itibariyle 400’ün
üzerinde franchise şube ile çiğ köfte sektörünün en yaygın zincirlerinden
biri olan Ziyafet Çiğköfte; yurt dışından da franchise talepleri almaktadır.
Ziyafet Çiğköfte, girişimcilerin yatırım bütçelerine göre sürdürülebilir iş
modelleri sunmaktadır.

“Acının en kârlı ziyafeti” ile 
kazanmanın keyfini çıkarın…

Franchising koşulları ile avantajlı!
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Türkiye’de karlı yatırımın adresi
Little Caesars, 12 yıldır girişimci-
ler ile markaları bir araya getiren

“Bayim Olur musun Franchising Fua-
rı’nda bu sene de yerini alıyor. Little
Caesars, 18-21 Eylül 2014 tarihleri ara-
sında  düzenlenecek fuarda; CNR Fuar
Merkezi, Hall 2’de dünyanın en hızlı bü-
yüyen pizza zinciri ailesine katılmak is-
teyen girişimcilerle bir araya gelecek.
Son bir yıldır yakaladığı yüksek satış
grafiği ile Little Ceasars global ailesinin
en başarılı beş ülkesinden biri olan Litt-
le Caesars Türkiye, son bir yıl içinde
başlattığı özel franchise atılımıyla Türki-
ye genelindeki şubeleşme başarısını
satışa da taşıdı. 
Franchise tarafındaki satış artışını “aile
işletmeciliği” mantığında yakaladıkları-
nı belirten Little Caesars İş Geliştirme
Müdürü Barış Memiş “Franchisee’leri-
miz profesyonel hayattan gelen veya
bizde müdürlük yaptıktan sonra kari-
yerine kendi işinin sahibi olarak devam
eden kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin
içinde aile fertleriyle birlikte çalışanla-
rın oranı gittikçe artıyor. Little Caesars
Türkiye’nin son dönemdeki başarısın-
da bu çalışma sistematiğinin büyük
payı olduğunu görmekteyiz. Biz de
franchise taleplerini yönetirken “aile iş-
letmesi” mantığında franchise işletme-
sini yönetecek adaylara öncelik veriyo-
ruz” dedi.
Yılsonuna kadar 20 yeni şube açmayı
hedefleyen Little Caesars, 2015 yılında
ise 50 yeni restoran açacak. Mevcut
şubelerinden 39 tanesi franchisee’ler
tarafından işletilen Little Caesars, bu
büyüme hızıyla şimdiden uluslararası
ağ içinde en hızlı büyüyen ülke olmaya
da aday. 
Türkiye’deki franchise sistemine dikkat
çeken Barış Memiş “Ülkemiz franchi-
sing pazarına baktığımızda Avrupa’dan

çok daha rekabetçi bir yapı olduğunu
görüyoruz. Bu nedenle birçok ülkeye
göre zorlu şartları olan bir pazarda faa-
liyet gösterdiğimizi düşünüyoruz. An-
cak bu rekabet sektörümüzü canlı tutu-
yor. Türkiye’de yaklaşık 3 milyar TL’lik
bir fast - food pazarı bulunuyor. Çalış-
ma hayatının getirdiği uzun ve zorlu
mesai saatleri insanları hazır gıdalara
yöneltiyor. Dolayısıyla fast - food paza-
rı hızla büyüyor” dedi.
Little Caesars Türkiye’nin ülke genelin-
de hizmet verdiği nokta sayısını her ge-
çen gün genişlettiğini anlatan Memiş,
“Şu anda sayısı 80’e yaklaşan şube sa-
yımız ile pazardaki varlığımızı gittikçe
güçlendiriyoruz. Başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Kocae-
li’nde tüketicilerle buluşuyoruz. Bu se-

ne 15’i yeni lokasyon olmak üzere 35
yeni franchise şube açmayı hedefliyo-
ruz. Karlı yatırım fırsatları ile yatırımcıla-
rın ilk tercihlerinden olan markamızla
bu yıl içinde faaliyet gösterdiğimiz mev-
cut illerin dışında Tekirdağ, Edirne,
Adapazarı ve Eskişehir’de de şubeleş-
mek için çalışmalar yapıyoruz. 2015
sonunda ise 80 olan şube sayımızı
150’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yatırımcılar nasıl seçiliyor?
Sezar İmparatorluğu’nun yükseliş dö-
neminde yatırımcı seçimine de büyük
özen gösterdiklerini anlatan Memiş,
“Bizim için en önemli kriter ailemize ka-
tılacak kişilerin bu özel lezzete gönül
vermesi. Little Caesars olarak uygun
gördüğümüz yatırımcıları sekiz haftalık

genel bir eğitime alıyoruz. Temel eğitim
programımızda yatırımcılara operas-
yon detayları konusunda pratik ve teo-
rik eğitimler veriyoruz. Eğitimin tamam-
lanmasından sonra operasyonel ve yö-
netsel sorumluluk testleri yapıyoruz.
Yüzde 90 başarı halinde sertifika alan
kişilerle çalışmaya başlıyoruz. Her şu-
bemizde üçü yönetici olmak üzere or-
talama 12 personelimiz görev yapıyor.
Little Caesars’a yatırım yapan bir kişi
tüm mutfak araç gereçlerinden eğitimli
personele kadar her noktada bizim ta-
rafımızdan destekleniyor” dedi.
Ülkemizde Çelebi Holding güvencesin-
de faaliyetlerini sürdüren Little Caesars
ve yatırım koşulları hakkında ayrıntılı
bilgiye littlecaesars.com.tr internet ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en hızlı 
büyüyen pizza zinciri 

Little Caesars, 
Bayim Olur musun 

Fuarı’nda yatırımcılar
ile buluşacak. 

Büyüme stratejileri
ve yatırım fırsatlarını

paylaşmaya 
hazırlanan Little

Caesars, 
yatırımcılara lezzetli

ve karlı franchise 
sistemini anlatacak.

Little Caesars ile 
kazanç lezzetten gelsin…
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Realty-TR 18-21 Eylül 2014 tarihle-
ri arasında CNR Expo Center fu-
ar alanında düzenlenecek olan

12. Bayim Olur musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı ile Türkiye bölge
franchise ofislerini hayata geçirmeye
başlıyor. Realty-TR  2000 yılından günü-
müze kadar sadece en iyisini sunmak
için Ar-Ge çalışmaları yapmış bir franc-
hising sistemi geliştirmiştir. Bu çalışma-
lar doğrultusunda franchisor'e hep des-
tek tam destek sözü vermektedir. Dün-
yanın gayrimenkul vitrini olmayı hedef-
leyen Realty-TR franchise ofislerine
sunduğu benzersiz sisteminde, %100
dil desteği, bölgesinde rakipsizlik, ulus-
lararası ve ulusal fuarlarda temsil edil-
me, çağrı merkezi, online eğitim, hukuk
danışmanlığı ve bilgi desteği, online pa-
zarlama, online alışveriş, kurumsal kim-
lik, tanıtım ve sadece franchise ofisleri-
nin portföyünün yer aldığı ülke çapında
yayımlanan Alife Gayrimenkul Dergi-

si’nde yer alma gibi birçok imkan yer al-
maktadır. Realty-TR’nin en verimli ve ni-
telikli gelişen sistemi ile franchise ofisle-
rine uluslararası gelir elde etme imkanı
da sağlayacaktır. Realty-TR  2014 yılı
içerisinde her bölgeye bir franchise ofi-
si açılmasını hedeflemektedir.

Dünyaya bayilik veriyor
Realty-TR  var olduğu gayrimenkul sek-
töründe diğer firmalar gibi yurtdışından
Master Franchise alarak değil Türkiye
menşeili bir markadır. Türkiye’de kuru-
lan Realty-TR gün itibarı ile dünyanın 21
ülkesinde 30’dan fazla bölgede franchi-
se ofisine sahiptir. Uzun yıllardır süren
Ar-Ge çalışmalarının ardından artık ül-
kemizde de franchise verecek olan fir-
ma ülkemizin her köşesinde olmayı he-
deflerken her franchise ofisininde kar
etmesi için gerekli çalışmaları yapıyor.
Bugün dünyanın her yerinden ülkemi-
zin her köşesindeki gayrimenkuller irili

ufaklı yatırımcılar tarafından izlenmekte-
dir. Realty-TR dünya çapında bulunan
franchise ofisleri ve uluslar arası gayri-
menkul fuarları aracılığı ile bu yatırımcı-
lara bire bir ulaşmakta ve işlemleri hızlı
bir şekilde sonuçlandırmaktadır.

5 yıldızlı eğitim ve iş fırsatı
Realty-TR yeni açılacak Bölge Franchi-
se Ofisleri’nin kurucu ve personel ilk
eğitimlerini Realty-TR Genel Müdürlük
bünyesinde, Marmaris’te veriyor. Mar-
maris merkez ofiste başlayacak olan
eğitimler toplam 7 gün sürecek. Franc-
hise ofisleri uzman eğitmenler tarafın-
dan verilecek, gayrimenkul sunum, pa-
zarlama, pazar bilgisi, değerleme gibi
konular hakkında planlı bir eğitime tabi
tutulacak. Katılımcıların ailelerini de
Marmaris’te ağırlamayı hedefleyen uy-
gulama ile franchise ofis ekibi eğitimini
tamamlarken aileleri de beş yıldızlı bir
tatilin keyfini çıkaracak.

Realty-TR var olduğu
gayrimenkul sektöründe
yer alan diğer firmalar

gibi yurt dışından 
Master Franchise alarak
değil Türkiye menşeili
bir markadır. Realty-TR
gün itibarı ile dünyanın

21 ülkesinde 30’dan 
fazla bölgede franchise

ofisine sahiptir.

Türkiye Finans, dünyanın en
saygın ekonomi yayınlarından
biri olan Global Banking &Fi-

nance Review tarafından 4 ayrı ödüle
layık görüldü ve Türkiye Finans’ın ba-
şarısı global arenada da birkez daha
tescillenmiş oldu. Türkiye Finans,
2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında
da “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Ti-
cari Bankası”, “Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen KOBİ Bankası”, “Türki-
ye’nin En Hızlı Büyüyen Perakende
Bankası” ve “Türkiye’nin En İyi Ortak
Markalı Kredi Kartı” ödüllerine sahip
oldu. 

Türkiye Finans Gen. Md. Derya Gü-
rerk, “Bu yıl da 4 değerli ödüle layık
görülmüş olmaktan büyük gurur du-
yuyoruz. Türkiye’de ve uluslararası
piyasalarda gösterdiğimiz üstün per-
formansın uluslararası sektör profes-
yonelleri tarafından takdir edilmesinin
haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Daha
birçok ulusal ve uluslararası başarıya
imza atacağımıza ve ülkemizi uluslar-
arası platformlarda en iyi şekilde tem-
sil edeceğimize inancım sonsuzdur.
Bize güvenen müşterilerimize şük-
ranlarımı sunuyor, çalışma arkadaş-
larımı da kutluyorum” dedi.

Dünyanın en verimli franchising 
sisteminde var olma şansı…

ödüle doymuyor
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Birleşmiş Emlakçılar ana acentelik sistemiyle; 

her ilçeye ve semte kadar uzanan bir
organizasyon kuruyor. Sektöre katkı
sağlayan bir diğer yenilik ise network
emlakçılık sistemi.  Birleşmiş Emlakçı-
lar A.Ş, bu yeniliği ile, uluslararası bir
pazarlama sistemi olan network mar-
keting ile emlakçılık yapılmasını sağla-
mış oluyor. 
Network emlakçılık ile, Birleşmiş Em-
lakçılar’a gönderilen, satılık ve kiralık
emlak arayan veren müşteriler ile yapı-
lan her işten prim almak mümkün. Ya-
ni; tavsiye ederek para kazanabiliyor-
sunuz. Sistem herkese açık. Sistem-
deki en büyük kazanç ise; şimdiki işi-
nizi bırakmadan yapılabilecek ek bir iş
olması. Birleşmiş Emlakçılar’ın  üçün-
cü yeniliği ise uzaktan eğitim emlakçı-
lık kursu. 1996 yılında Türkiye’nin ilk
ve tek emlakçılık kursunu açan Birleş-
miş Emlakçılar A.Ş., bu kez  emlakçılık
eğitimini internet üzerine taşıyor. MEB

tarafından onaylanan yeni sistem ile,
evinizden veya işyerinizden emlak-

çılık eğitimi alabilecek, kurs so-
nunda MEB onaylı sertifika alabi-
leceksiniz. Emlakçılık kursunu
1996 yılında ilk olarak açan Bir-
leşmiş Emlakçılar’ın bu yeni uy-
gulaması ile, zaman ve mekana
bağlı olmadan emlakçılık eğitimi

alınabilecek. Bu sayede Türkiye
genelinden kursa katılabilecek

olan kursiyerler, belli merkezlerde
sadece kurs sonunda sınava girerek

MEB Onaylı Emlakçılık Sertifikası sahi-
bi olacak.
Birleşmiş Emlakçılar A.Ş.; bu uygula-
maları ile, emlakçılığı kurumsal bir çatı
altında yapmak isteyen girişimcilere,
“Servet Ödemeden Markalı Emlakçılık
yapma imkanını…” sunarken, Türkiye
genelinde açılan acenteleri ile, sektö-
rün önde gelen firmaları arasında yeri-
ni alıyor…

Marmara 2. Bölge & Kocaeli ana acen-
teliği, Batı Karadeniz Bölge & Bolu ana
acenteliği yanında, Aydın & Didim ana
acenteliği ve Muğla & Fethiye ana
acenteliği de faaliyete geçti.
Birleşmiş Emlakçılar A.Ş., ana acente-
lik ile, Türkiye genelinde daha yaygın,

1991 yılında 
kurulan ve Türkiye 

emlak sektöründe önemli 
uygulamalarda öncü olan
Birleşmiş Emlakçılar A.Ş.

“Yerinden Yönetim Modeli”
ile Türkiye emlak sek-

töründe büyümeye 
devam ediyor.  

Franchising  siste-
minde Ana Acen-
telik, Network Em-

lakçılık,  emlakçılık eğitiminde ise
Uzaktan Eğitim Emlakçılık Kursu,  Bir-
leşmiş Emlakçılar A.Ş.’nin sektöre ka-
zandırdığı yeniliklerdir. Birleşmiş Em-
lakçılar A.Ş. yeni uygulamasında, tüm
Türkiye genelinde acentelikler verir-
ken, ana acentelik sistemini başarıyla
sürdürüyor. Ana acenteler, ilçe ve iller
için verildiği gibi, coğrafi bölgeler için
de veriliyor. Ana Acentelik ile; merkez-
den değil, yerinden yönetim hedefleni-
yor. Son 1 yılda; Birleşmiş Emlakçılar
A.Ş. Marmara  Bölge & İstanbul Ana
Acenteliği ve Güneydoğu Bölge & Ga-
ziantep acenteliğine ilaveten; Doğu
Akdeniz bölge & Hatay ana acenteliği,

Merkezden değil,
yerinden yönetim…
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2009 yıllında İzmir 1.Kordon’da hizmete başlayan
Kahve Durağı , yaklaşık 2 yıl süre ile kurumsal
yapının kuvvetlendirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının

yürütülmesi, lojis-
tik, pazarlama, fi-
nans, bilişim, rek-
lam ve operasyon
birimlerinin oluş-
turulması konu-
sunda yoğun ça-
lışmalar sürdür-
mesinin ardından
2011 yılından iti-
baren franchising
vermeye başla-
mıştır. Kahve Du-

rağı, bugün Türkiye genelinde 54 şube ile kahve se-
verlere hizmet vermektedir. Uluslararası kabul görmüş
standartlar ile sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemi

ile Kahve Durağı, zamanın şartlarına ve teknolojisine
uygun olarak sürekli kendini geliştiren bir politika izle-
mektedir. 
Yatırımcılarına sağladığı karlı, güvenilir, kaliteli ve seç-
kin yapısı ve gördüğü talepler doğrultusunda yurt dışı
projelerine de imza atan Kahve Durağı,  Bakü, Rusya,
Dubai ve Fas ile anlaşmalar imzalamıştır.

2011 yılından itibaren
franchising çalışmalarına
başlayan Kahve Durağı, 
bugün Türkiye genelinde 
54 şube ile kahve 
severlere hizmet 
vermektedir. 

2003 yılında Eskidji Müzayedecilik A.Ş bünyesinde kurulan Bölge Ortaklığı De-
partmanı, gelişen yapısı ve hizmet ağının büyüklüğü sebebiyle 2010 yılında
Eskidji Gayrimenkul Pazarlama A.Ş bünyesine katılmıştır. 34 İl, 90 ofis ve 316

çalışanı ile Eskidji çatısı altında profesyonel kadro güçlü organizasyon yapısı, yük-
sek teknolojisi ve başarıya olan inançla, üstlenilen her faaliyette hedeflere ulaşmak
için özenle çalışılmaktadır. Eskidji Gayrimenkul Sistemi, gelişmiş teknolojik özellik-
lere sahip olup, bu sayede kullanıcılarına yani emlak işletmelerine çok önemli
avantajlar sunmaktadır. Örneğin özel ofis yönetim sistemini de içeren etkin pazar-
lama, kolay yönetim, müşteri odaklı hizmet, online katalog ve raporlamalar bunlar-
dan ilk akla gelenlerdir.

YTÜ-SEM işbirliğiyle sertifikalı eğitim programları
Eskidji Gayrimenkul, partnerlerine ücretsiz ajans hizmeti, insan kaynakları desteği,
ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmetleri de sunuyor. Ayrıca reklam departmanıyla
yine ücretsiz ajans hizmeti veriliyor. Şirket, tüm bunların dışında eğitim konuların-

da bölge ortaklarına destek oluyor. Bunun için YTÜ-SEM işbirliğiyle sertifikalı eği-
tim programları düzenleniyor. Bu program ile profesyonel gayrimenkul danışman-
ları yetiştiriliyor.

“Girişimciler iyi araştırma yapmalı”
Eskidji Gayrimenkul Yetkilileri: ‘’Gayrimenkul pazarındaki büyümeye paralel olarak
franchise veren marka sayısı günümüzde çok arttı. Pazar çok dinamik.  Ancak bu
pazarda marka sahibi olmayan bazı franchise firmaları sadece ticari hedeflerle bir-
birinden bağımsız işletmeler ve bağımsız danışmanlarla sektöre zarar veriyorlar.
Bu nedenle yatırımcılar kurumsal bir markayı tercih ederken mutlaka iyi bir araştır-
ma yapmalılar. Gayrimenkul, Türkiye’de halen önemli bir yatırım aracı olarak görü-
lüyor. İşte bu sebeplerden dolayı Eskidji Gayrimenkul’den siz Bayim Olur Musun
katılımcılarına çok karlı bir ortaklık teklifi var. Özellikle İstanbul İzmir ve Ankara böl-
gelerinde ofis sayımızı artırmak arzusundayız. Gerçek bir marka altında çalışmak
için sizleri aramızda görmek isteriz.’’

Kahve Durağı, yurtdışı 
projeleriyle büyüyor…

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara bölgelerinde ofis 
sayımızı artırmayı hedefliyoruz…

Gayrimenkul önemli bir yatırım…
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Öncelikle sizi biraz
tanıyabilir miyiz?
Tatlıses Çiğ köfte, Tatlıses Gıda ve Tatlıses

şirketler grubu bünyesinde kurulmuş ve 2011 den
beri faaliyet gösteren bir firma. Tüm sektörlerde ol-
duğu gibi gıda sektöründe de firmaların faaliyete
geçme nedeni ivmeli para kazanmak olmuştur. An-
cak bizim kuruluş nedenimiz biraz daha farklı diyebi-
liriz. Çünkü her şeyden önce Yönetim Kurulu Başka-
nı’mız İbrahim Tatlıses’in ticarete ve üretime bakış
açısı farklı.  Her zaman en iyi olanı üretip, son müş-
teriye en iyi olanı ulaştırılması gerektiği görüşünde...
Bizde bu düşüncenin ışığında çıktığımız yolda ülke-
mizin sınırlı sayıda ki güven markaları arasına girdik,
işte başarımızın asıl sırrı budur. 

Yurtiçi büyümeniz 
haricinde yurtdışı 
hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Yurtdışında Hollanda ve Almanya
için distribütörlük sözleşmeleri im-
zaladık, alt yapı çalışmaları bitti. Alt
bayilikler için çok yoğun talep gel-
di. İlk etapta Hollanda’da 10, Al-
manya’da 10 alt bayilik planladık.
2014 yılını farklı iki ülke distribütör-
lüğü ve 40 alt bayi ile kapatmayı
düşünüyoruz. 

Yurtiçi ve yurtdışı kaç 
şubeye sahipsiniz? 
Hangi bölgelerde 
yer almaktadır?
Yurt içinde Çanakkale’den Ağrı’ya toplam 216 bayimiz
bulunmakta, yurt dışında ise Hollanda ve Almanya’da
sözleşme aşamasına gelmiş 20 alt bayiliğimiz var. 

Yurtdışında müşterilerinize 
ürünlerinizi farklı sunumlar 
yapıyor musunuz?
Çiğ köfte geleneksel bir ürün ve geleneksel olarak
sunulması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak Avrupa’da
ülkemiz kadar acı tüketimi olmadığı gibi; bizdeki dü-
rüm alışkanlığı Avrupa’da wrap alışkanlığı olarak yay-
gınlaşmış. Özellikle bu iki konu üzerinde duruyoruz.
Ve tabi ki vazgeçilmez lezzetimiz lahmacundan da
mahrum bırakmak istemedik. Şubelerimizde lahma-
cun ve baklava satışı da gerçekleşecektir. 

Sektördeki diğer çiğköfte 
firmalarından sizi ayıran 
özellikler nelerdir?
En önemli farklılığımız ürün; çünkü ürün kalitesi ve

marka güvenirliği bizim çıkış noktamız. Şube sayımı-
zı düşük tutmamızda diğer firmalardan ayrılmamıza
neden oluyor. Çünkü amaç her zaman az olsun, öz
olsun, kaliteli olsun. 
Bu nedenle çok fazla talep gelmesine rağmen yurtiçi
ve yurtdışındaki maksimum bayi sayılarımız sınırlı.
Türkiye için 250, yurtdışı için ülke başına 10 bayi ra-
kamının üzerine çıkmayacağız. 

Tatlıses Çiğköfte olarak birçok 
ödül aldınız. Bu başarıyı 
neye borçlusunuz?
Tatlıses Çiğ Köfte ve Tatlıses Lahmacun ile İT-
Qİ’den (International Taste & Quality Institute)
Uluslararası Tat ve Kalite Ödülü’ne layık görüldük.
Orada ürünümüzle bulunmak, ülkemizi ve milli yi-
yeceğimizi temsil etmek, birçok katılımcı ülke ara-
sından Türk bayrağının açıldığını görmek bizler
için gurur vericiydi. 
Bu başarıyı işimize ve ürünümüze verdiğimiz saygıya
ve emeğe borçluyuz.

ödüle doymuyor…
Hollanda’da 10, Almanya’da 10 alt bayilik planladık. 2014 yılını farklı

iki ülke distribütörlüğü ve 40 alt bayi ile kapatmayı düşünüyoruz…
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ürünlerin sayısını artırırken, kendi
markamızla getirdiğimiz ürünleride
değerlendiriyoruz. Fiyatlarımızın erişi-
lebilir düzeyde olması ise markamı-
zın ana unsurlarından. Türkiye’de
katma değeri yüksek, elektronik
tarafı güçlü ürünler çok yapıla-
mıyor. Bizde bu açığı kapat-
mak için adımlar atıyoruz.
BiggShop’un ana prensibi,
kişisel aksesuar,  konsept he-
diyelik ve tasarım ürünleri
yüksek kalitede ve makul fi-
yatlara tüketiciye sunmak.
Keyifli, renkli, dolu dolu bir
mağaza zinciri oluşturmak
için bu yola çıktık.

BiggShop mağazala-
rındaki cafe 
konseptinden 
bahseder misiniz?
Evet, bundan böyle mağazalarımı-
za cafe konseptini getiriyoruz. Mi-
safirimiz cafelerimizde oturduğunda,
dört bir yanında mağazanın bulundu-
ğu o bölgeye ve hedef kitleye uyacak
ürünleri bulacak. Oluşturduğumuz
cafe konsepti, franchiselarımızı olduk-
ça heyecanlandırıyor. Çünkü son dö-
nemde cafe sahibi olmak, herkesin
hayallerini süsleyen bir iş fırsatı halini
aldı. Uzun süre boyunca sunacağımız
gıda çeşitliliğimiz ile alakalı çalışmala-

rımızı gerçekleştirdik ve so-
ğuk zincir tedarik yönetimi

ile ilgili etkin adımlar attık.
Teknik alt yapımızı kurduk;
e-ticaret ile ilgili gerekli tek-
nik donanımı sağladık. Bize
özel cheesecakelerimiz, ha-
vuçlu keklerimiz mevcut…
Yeterli alan olması halinde

mağazalara eklenen Cafe bölümü,

anahtar teslim olarak franchise alıcısı-
na teslim edilecek. Burada büyük bir
know-how da sağlıyoruz.

Franchise sisteminizi
 anlatır mısınız?
Franchise ile ilgili hazırlıklarımız zaten
uzun süredir devam ediyordu. Son
dönemde ise büyük bir hızla mağa-
zalarımızı açtık. Önce Trump Cad-
de’yi, ardından Galata’da Serdar-ı
Ekrem ve yine Galata’da Kuledibi
mağazaları olmak üzere toplam 3 ye-
ni mağazamızı açtık. Anadolu yaka-
sında doğru lokasyon arayış süreci-

miz halen devam ediyor. İstanbul’da
kendimize ait mağaza sayımız 4 yada
5 olacak. Anadolu’da, Bursa, Bod-
rum ve Eskişehir’de mağazalarımız

var. Ayrıca Boyner ve YKM mağa-
zalarımız için cornerlarımız bulu-
nuyor. Franchise ile ilgili olarak
ciddi büyüme planlarımız mev-
cut. Türkiye’nin her bölgesin-
den, her şehrinden ciddi sayı-
da talep alıyoruz. Örneğin;
Van, Kayseri, Eskişehir, Ada-
na, Bodrum, Gaziantep… Fa-
kat bizi yavaşlatan en önemli
faktör doğru lokasyon bula-
mamak. 
Ayrıca avmlere girmekte bir
takım sıkıntılar yaşanıyor. Son
olarak konseptimize eklediği-

miz gurme ürünler ve cafelerin
franchise adaylarımızı heyecan-

landırmasının en büyük nedeni
artık avmlerde ve avm dışında da

dükkan açabilir hale  gelebilecek ol-
malarıdır.  
BiggShop & Cafe modelininde katılı-
mıyla BiggShop, artık 2 modelle
franchise veriyor. 60 m2 ye kadar ma-
ğaza, 60 m2 - 120 m2 arası Mağaza &
Cafe için gerekli olan alandır. Her iki
modelde de teknik alt yapı, ürün ga-
mı, tüm ekipmanları A’dan Z’ye biz
çözüyoruz. Her mağazaya bir e-tica-
ret sitesi sağlıyoruz. Mağazanın yöne-
tim yazılımını yüklüyoruz ve mağaza-
ya bütün ürünlerini alabileceği B2B si-
tesine üye yapıyoruz. BiggShop’tan
franchise alacak kişi, elektronik altya-
pısı çok yüksek, ürün gamı güçlü,
operasyonel tarafı çok düzgün çalı-
şan, bir ailenin parçası oluyor. Bizim
istediğimiz; işine sahip çıkan, mağa-
zasının başında duracak ve ticareti bi-
len girişimciler.

Mağazacılığa özgürlükçü bir yaklaşım

Galata bölgesinde 
2 yeni mağaza ile 
kapılarını tasarım

ürün ve cafe 
severlere açan 
BiggShop, hem 

cafeli hem cafesiz
konseptleri

ile yatırımcıların 
dikkatini çekiyor.

Biraz BiggShop’u 
dinleyelim…
BiggShop, Türkiye’deki tasa-

rım becerilerinin ürünle ve daha son-
ra  tüketiciyle buluşmasını sağlamaya
yönelik bir konsept. Çeşitliliği dengeli
bir şekilde kurabilmek için, tasarım
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2007 yılında Merke-
zi Kocaeli ilinde
üretim ve satış ma-

ğazası ile yola çıkan Os-
manlı Tulumbacısı tulumba
tatlısının üretiminde kullandığı farklı üre-
tim teknikleri ve özel üretim ile tulumba
tatlısını zenginleştirerek tüketicilerin be-
ğenisine sunmuştur.Kurumsal yapısını ta-
mamlayan şirketimiz 2010 yılında franchi-
se taleplerini değerlendirmeye ve bayilik
oluşturmaya  başlamıştır. Osmanlı Tulum-
bacısı 4 Yıl içerisinde Yurtiçinde 50 Mağa-
za, 2014 Yılı içerisinde Yurtdışı Hollanda
Rotterdam’da 3 Mağaza Sayısına ulaş-
mıştır. Başlangıçta 8 çeşit tulumba ile yo-
la çıkan Osmanlı Tulumbacısı konseptini
genişleterek Baklava, Kadayıf, Pasta, Ma-
raş Dondurması, Kahve Çeşitlerini ve Sa-
bah kahvaltısını konseptine eklemiştir.
Konsepti Tatlı Satışı ve Kafeterya konsep-
tinden oluşmaktadır. 

2014 Yılı içerinde AVM lerde Kiosk kon-
septini oluşturmuş ve başlangıç olarak
Ankara’yı pilot bölge belirleyerek Armada
AVM ve Bilkent Center kioskların açılışını
yapmıştır. Osmanlı Tulumbacısı  yatırımcı-
lara kendi işini yapabilme ve kolay bir
franchise sistemi sunmaktadır. Kaliteden
ödün vermeyen Osmanlı Tulumbacısı
üretim teknolojisine ve insan kaynağına
yaptığı yatırımlar ile kalitesini ISO 9001 –
ISO 22000 Kalite Belgeleriyle kalitesini
tescil etmiştir.

Çıtır Usta, 2003’de Türkiye’deki ilk
şubesini Galeria’da açtı. İstikrarlı
büyüme sergileyerek, ilk dört yıl-

lında 10 şubeye ulaştı. 2007 yılından bu
yana franchise sistemi ile çalışıyor.Bu-
gün 57 noktada faaliyet gösteren Çıtır
Usta kurumsal çatı altında 450, markası
altında 1600’den fazla kişiye de istih-
dam sağlıyor.
Bandırma ve Edirne bölgesinden gelen
özel kesim etlerin kullanıldığı marka et
konusunda uzmanlığıyla öne çıkıyor.
Menüsünde lahmacun ve pideden saç
tavaya, kebap çeşitlerinden dürüm dö-
nere ve beyaz et çeşitlerine Antep ve Ki-
lis yöresi başta olmak üzere ülkemizin
farklı lezzetlerini bulmak mümkün. 
Franchise verilecek şubenin öncelikli
olarak lokasyon değerlendirmesi yapılı-
yor .Yatırımcıya iki opsiyon sunulmak-
ta. Projenin çiziminden sonra dilerse
kendisi uyguluyor dilerse anahtar tes-
lim şubeler hazırlanıyor. Çıtır Usta’da
şubeler açılmadan önce mutlaka çevre
analizleri yapılır. Bölgenin sosyo-eko-

nomik yapısı incelenerek, doğru lokas-
yon olup olmadığı detaylandırılır. Hiz-
met kalitesini yükseltmek adına hem
franchise alacak kişilere hem de şube-
lerde çalışacak personele sektörün di-
namiklerini öğrenecek bir dizi eğitimi
Çıtır Usta Eğitim Akademisi ile  veriliyor.
Kazandır kazan ilkesinden yola çıkarak
sunulan garantili franchise fırsatı ile
anahtar teslim kolaylığı tanınan her Çıtır
Usta bayisini, uluslar arası arenadaki
meslektaşları ile teknik olarak ta web
tabanlı yazılımları sayesinde aynı dona-
nıma sahip, eğitimli ve nitelikli perso-
nellerle destekliyor. 
Çıtır Usta şubelerini bölge ihtiyaçlarına
göre 60-80 m2 Ekspres konsepti mağa-
za konsepti olarakta  min.100 m2 de ko-
numlandırılıyor. Bu sene özelllikle Exp-
ress konseptini öne çıkaracak olan Çıtır
Usta, paket servis ve hızlı serviste de
açık ara farklılığını yatırımcıları ile pay-
laşmaktan mutluluk duyacak.
2014 yılında açılacak olan Fas ve Taci-
kistan şubeleri ile de Türk mutfağının

seçkin örneklerini yurtdışına da taşıya-
cak olan Çıtır Usta a la card sistemini
Express sistemi ile geliştirerek zaman
ve teknolojinin tüm getirilerini eşsiz da-
mak tadı ile birleştirebilen bir dünya
markası olma yolunda keskin adımlar
atmakta. Express konseptinde 250 bin
TL den başlayan fiyatlar bulunmakta.
Sektördeki tecrübesini bu yöndede ge-
liştiren gıda sektörüne yatırım yapmak
isteyen işinin başında durabilecek yatı-
rımcıları seçerken 1200 m2 içinde arge
laboratuvarı bulunan üretim alanında
şuebelerine sunduğu eşsiz lezzetlerle
hizmet kalitesini taçlandıracak yatırımcı-
lar ile vizyonunu perçinleyerek misyo-
nuna ulaşmayı hedeflemektedir. Önceli-
ğimiz İstanbul Anadolu Yakasında. Tür-
kiye genelinde ise Çıtır Usta’yı önümüz-
deki beş yıl içinde 100 şubesi alakard
restoran şeklinde hizmet veren diğer
100 şubesi de “express konsepti” ile
hizmetine devam edecek olan bir dünya
markası yapmak. Daha ayrıntılı bilgi için
www.citirusta.com a girebilirsiniz.

57 noktada faaliyet gösteren Çıtır Usta kurumsal çatı 
altında 450, markası altında 1600’den fazla 

kişiye de istihdam sağlıyor.

ekspres 
konsepti ile geliyor…

Özel üretim
tulumba
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Anadolu yemek kültürünün
en doğal ve katkısız lezzet-
lerini fast food konsepti ile

birleştiren 'Gobitte', ‘’başarılı ve hız-
lı yemek lokantacılığı’’nı girişimci-
ler vasıtasıyla verimli tüm lokas-
yonlarda, tüketiciye sunabilmeyi
hedeflemiştir. Bu hedef doğrultu-
sunda son bir yılda yaptığı Ar-Ge
çalışmaları sonucunda;  Çocuk
Menüsü 'Lala', Almanya usulu 'Gur-
betçi' Et Döner, Özel döner soslu
'Aspava', Klasik Et döner , Kavur-
malı dürüm 'Kavruk Paşa' , 200 gr

köfte ve soğan halkalı 'Çeribaşı' Gobit-
te ürünleri ile geleneksel ürün yelpaze-
sini genişletmiştir.
Her şubede aynı servis kalitesi, aynı çe-
şit ve lezzetliliği sağlayarak işletmeyi
her noktada standartlaştırmayı ilke edi-
nen Gobitte, Dubai başta olmak üzere
Umman, Katar ve tüm Arap Yarımadası
yatırımcıları ile yakın ilişkilerini sürdüre-
rek yurtdışı operasyonlarına tüm hızıyla
devam etmektedir. Diğer hedef pazar-
lar arasında, Almanya, Hollanda, İngil-
tere, Fransa gibi AB ülkeleri’de yer al-
maktadır.

%100 yerli güç
“GOBİTTE” hızla büyüyor...

Gobitte ailesine
katılan ve katıla-
cak franchiseler

“kolay takip 
edilebilir hızlı 
yemek işletme

sistemi”ne sahip
olurken, tecrübeli

ve profesyonel
Gobitte markası-
nın yerli gücünü
arkasına almış

olacaklar…

Gobitte’de, paketlenmiş konteyner ta-
sarımı, ileri teknoloji barkod okuyucusu
gibi kendine özgü sistemiyle, üretim
ağından sevkiyatına ve satışına kadar
sıkı bir denetim süreci söz konusu-
dur.Bu titiz süreç, hem Ortadoğu hem
de Avrupa yatırımcılarından da büyük
ilgi görmektedir.
Gobitte ailesine katılan ve katılacak
franchiseler ‘’kolay takip edilebilir hızlı
yemek işletme sistemi’’ne sahip olur-
ken, tecrübeli ve profesyonel Gobitte
markasının yerli gücünü arkasına almış
olacaklar.
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Türkiye’nin  7 bölgesinde, 33 ilin-
de bulunan Gönül Kahvesi Di-
yarbakır açıldı. Yurt dışında, Bos-

na Hersek başkenti Saraybosna'da da
şubesi bulunan marka, Dünya marka-
sı olma yolunda hızla ilerliyor. Diyar-
bakır Şube açılısında konuşan Marka
Sahibi Yaman Yardımcı; Şu anda
Körfez Arap Ülkeleri, Avupa, Ameri-
ka gibi bir çok bölgeden yatırımcı
proje çalışmalarımız ve görüşme-
lerimiz devam ediyor.Öncelikli he-
defimiz, Türkiye'de bulunmadığı-
mız tüm illerde  şubelerimizi aç-

mak. Şu an yeni şube oluşumlarımız için bir çok
görüşmemiz ve yeni şube şantiyelerimiz hızla devam etmektedir.

Türkiye'de ve Dünya 'da Türk Kahvesi'nin hak ettiği değeri kazandırmak istiyo-
ruz. Şevval Sam imza günü ve konser etkinliği ile taçlandırdığ Diyarbakır açılı-
şı  binlerce vatandaşın katılımı ile görsel şölene dönüştü. Artık Diyarbakır halkı
Gönül  Kahvesi lezzetli kahvelerini tatma imkanı bulabilecek.

“Dünyada, Türk 
kahvesine hak ettiği 

değeri kazandıracağız”

Şevval Sam imza günü ve konser etkinliği
ile taçlandırılan Diyarbakır Gönül 

Kahvesi açılışı görsel şölene dönüştü.
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Üretimden son kullanıcıya kadar yüksek kalitede
hizmet verme anlayışı ile kurulmuş, tamamı yenile-
nebilir enerji kaynağı kullanan enerji santrallerinde

üretilen elektrik enerjisinin yurt içi ve yurt dışı toptan satı-
şını gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ilk “ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi” belgesine sahip toptan satış şirketidir.
Müşterilerine ve bayilerine Online işlemler merkezini su-
nan, bu merkezde müşterilerimiz bütün tüketimlerini gö-
rebilir kredi kartı ile ödeme ve taksit yapabilir, bayilerimiz
portföylerini takip edip yeni müşteri kayıtlarını yapabildiği
bir sistemdir online işlemler merkezi. Öne çıkan belli baş-
lı ayrıcalıklar ile Türkiye genelinde çalışabilecek bayiler

aranmaktadır. Bordo Elektrik Enerjisi
bünyesindeki santraller, Aydın Ger-
mencik’te 47.4 MW kapasiteli Türkiye’nin en
büyük, Avrupa’nın 3. büyük jeotermal enerji santrali.
‘’GÜRMAT’’, Hatay Belen’de 48 MW kapasiteli rüzgar
enerjisi santrali. ‘’BELEN’’, Hatay Şenköy’de 27 MW kap-
asiteli rüzgar enerjisi santrali.
‘’EOLOS’’, Afyon Dinar’da 115 MW kapasiteli rüzgar
enerji santrali. ‘’OLGU’’, Ankara ili Kalecik ilçesin de 8.6
MW üretim yapan ‘’GİMAK’’ hidro enerji santrali, Mersin
ili Mut ilçesinde 8.89 MW üretim yapan ‘’Cömertoğlu’’
hidro enerji santralidir.

Hikayesi çok eskiye dayanan  Pizza
House, 1999 yılında açmış olduğu
ilk dükkanın konseptini franchise

olarak sunmaya başlıyor. 1999 yılında
Ankara Çankaya’da odun ateşinde ince
hamurlu gerçek İtalyan pizzasını evlere
ve işyerlerine sadece paket servis olarak
sunmaya başlayan Pizza House şimdi de
-franchise bedeli almadan- anahtar teslim
135.000 TL’ye Pizza House Express kon-
septini hayata geçirdi.

Ürünlerinin tamamı doğal olarak hazırla-
nan Pizza House’da standart malzemeli
pizzaların dışında domates sossuz beyaz
pizzalardan ıspanaklı, avokadolulara ka-
dar 30 farklı çeşit pizza bulunuyor. Bu çe-
şitlerin dışında pizzaların 4 farklı boyda

sipariş edilebilmesi, özellikle kalabalık
gruplara pizza keyfi vaad edi-
yor. Rakiplerin çoğunun “orta

boy” olarak sunduğu pizzayı
“küçük boy” olarak sunan Piz-

za House ayrıca zincir restoran-
lar içinde yarım metre çapında 50

cm.lik 6 kişilik pizza yapabilen tek
firma olma ünvanını taşıyor. 
Yeni Pizza House Express konseptinde,
restoranlarda sadece gerçek Italyan piz-
zası ve soğuk içecekler sunacak olan
marka, mükemmel bir pizza üzerinde uz-
manlaşacak olan personeliyle Türkiye’de
en lezzetli pizzanın yeni adresi olma yo-
lunda ilerliyor.

Frozen Yogurt Zinciri 
fuarda yatırımcısı ile buluşuyor!

Amerika ve Avrupa’da geniş
kitleleri peşinden

koşturan Frozen
Yogurt Türkiye’de

Iceberry ile hızla yayılı-
yor. Ürünlerinde yüksek

fruktozlu mısır şurubu, ya-
pay renklendirici gibi insan

sağlığına zararlı katkı maddelerini
kesinlikle kullanmayan Iceberry

özellikle çocuk ve bayan misafirlerinin
yeni gözdesi. “Kazan-kazan söylemi ile
yola çıktığımız franchise sistemi tatlı
hayallerinize ulaşmanın en kolay yolu”
söylemlerini istikrarlı büyümesi ile des-
teklerken, yatırımcılara “ Siz sadece ha-
yal edin, biz geri kalan her şeyi sizin
için düşündük” gibi iddaalı bir yakla-
şımda bulunuyor. 

Franchise sisteminde ilk yatırımda kar
sağlamak yerine yatırımcısı ile kazan-
ma stratejisini benimseyen Iceberry
için başarının birinci göstergesi mutlu
ve kazanan franchiser’lar. Bu doğrultu-
da verdiği hizmetin kalitesini sürekli yu-
karıya taşımak için çalışan geniş bir
kadroya sahipler. 
Ayrıca ürün, makine, satış, stok ve kar-
lılık konularında bitmeyen eğitim prog-
ramları ile yatırımcılarının ticari hayatla-
rında devamlı yanlarında olarak fark ya-
ratıyorlar. Yurt içinde tedarikçi zinciri
konusunda en kaliteli alternatifler ile
çalışan Iceberry örnek olarak, İnsan
Kaynakları alanında Kariyer.net, Shop
konseptinde bulunan kahve çeşitleri
için Lavazza, süt ürünlerinde ise Pınar
ile iş ortaklığı yapıyor.

Yağ oranı düşürülmüş kendisine özgü Waffle ve Krep çeşitleri
ile menü zenginliğini ortaya koyan Iceberry, bu yıl İstanbul, 

İzmir, Ankara ve Samsun da 
10 yeni şube açmayı planlıyor.

Türk halkının sofralarında bulunan
yoğurt hiçbir ısıl işlem görmeden
Frozen Yogurt olarak fast-food

kültürü içerisinde yerini aldı.  Sağlıklı,
doğal ve zengin garnitür çeşitliliği ile

Enerjide bayilik kazandırıyor

Odun ateşinde
pişen İtalyan pizzaları

Franchise






