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1993 yılında
gıda sektörüne

giren grup, 2002 yılından bu
yana “Gönül Kahvesi” marka-
sıyla yoluna devam etmekte-
dir. Gönül Kahvesi, butik kah-
ve evi olup, Türk kahvesinde-
ki lezzeti, kendi geliştirdiği öz-
gün ürünlerin özel formülleriy-
le sunmaktadır.  

Sayfa 40’da

“Yeni yatırımcılarını
bekliyor”

Sayfa 10’da Sayfa 26’daSayfa 14’de Sayfa 47’de

F ranchise ve Markalı Bayilik sisteminin tüm oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan Bayim Olur musun
Franchising Fuarı bu yıl ticarette başarılı çalışmalara imza atan ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.  Sayfa 4’te

Korkmayın ve o adımı atın!

Gönül Kahvesi 
Yön.Krl.Bşk. Yaman Yardımcı

“Franchise ofisi
milyoner olur”

“Dev markalarımız 
fuarda boy gösteriyor”

“Başarılı franchise
sistemiyle büyüyor”

Little Caesars Pizza Banu Arıduru: Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: TAB Gıda Franchise Md. İlhan Erkan: Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan Avşar:
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Ödüllü marka
Avrupa’da büyüyor

organizasyonu, UFRAD işbirliği 
ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğu’nda 
gerçekleşen fuar, marka ve yatırımcılara işbirliği imkanı sunuyor...

ITQI tarafın-
dan verilen

“Üstün Lezzet Ödü-
lü”nü (Superior Taste Award)
almaya hak kazanan ilk ve tek
iskender markasıyız…”

Sayfa 24’de

Üstün lezzet ödüllü
ilk iskender markası…

Osmanlı Grup içe-
risinde filo, lojis-

tik, dağıtım ve gıda
şirketlerimizin bulunduğu bir oluşum. Şu anda 3
farklı konsepti ile Sir Wins-
ton (House, Cafe, Express),
LKM Köfte, Defne Ağacı Lo-
kantası, Şehr-i Ala Döner,
Osmanlı 1453 ile farklı tüke-
tici kitlelerine, farklı konsept-
lerle hizmet veriyoruz.   

Sayfa 28’de
Osmanlı Gıda  Yön.Krl.

Bşk. Ali Osman Enç

Girişimcilerin hepsi
fırsat eşitliğine sahip

Franchise 
sistemi tek 
çatı altında…

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın

22. yüzyılın markalı
perakendeciliğe 

yeni ufuklar kazandıran 
çağdaş işletme şekli 
ve franchising 
sisteminin Türkiye’deki
tek çatı örgütü olan 
UFRAD Franchising 
Derneği, 1991’de
kuruldu. Sayfa 6’da
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Kıymetli dostlarımız, misafirlerimiz, katılımcılarımız ve ziya-
retçilerimiz… Bayim Olur musun 2016 Franchising ve Mar-

kalı Bayilik Fuarı’na tekrar hoş geldiniz…

Elinizdeki gazete geleneksel “Fuar Gazetemizdir” .

İçerik olarak özenli bir çalışmanın ürünü olan gazetemiz, fuarı-
mızın ne denli büyüdüğünü, etkinlik ve organizasyonların nasıl
arttığını gözler önüne seriyor…

Kıymetli katılımcıları-
mızdan aldığımız güçle
sizleri gazetemiz ile bu-
luşturmaktan gururlu-
yuz. Fuar sonrasında
da faydalanmaya de-
vam edeceğinize
inandığım işlevsel
gazetemiz bildiğiniz
üzere her yıl bir kez
yayınlanmaktadır… 

Benzer içeriği, hat-
ta daha kapsamlı

ve interaktif olarak
faydalanacağınız www.bayimolurmu-

sun.com.tr portal’ını da ziyaret etmenizi tavsiye edi-
yorum… Ayrıca Para Dergisi ile yayınlanan Bayim Olur musun
Dergisi, 3 ayda 1 bayilerde yerini alıyor. 

Bu yıl, firmalarımızı yurt dışı pazarlara sokmak üzere attığımız
adımlar sonucunda, Dubai ve Katar’da düzenlenen önemli iki
fuara Türk markalarını taşıyoruz. Global markalaşmanın ne
denli önem kazandığını artık hepimiz biliyoruz, ancak bu ko-
nuda sağlam adımlar atarak müşterilerimizi en doğru pazarla-
ra da, en doğru organizasyonlar ile ulaştırmak istedik… Şimdi
sıra bu imkânlardan mutlaka faydalanması gereken markaları-
mızda. Dubai ve Katar Franchise fuarlarını bu anlamda önem-
siyor ve firmalarımızın ilgisine arz ediyoruz.

UFRAD, sektörüne her anlamda sahip çıkan, yaptırdığı kıymetli
pazar araştırmaları ve franchising başlığı altında düzenlediği
seminerler ile fuarın ve fuara katılan marka sahiplerinin göz be-
beği olmaya devam ediyor. MedyaFors Fuarcılık ve UFRAD ola-
rak; Fuarcı-Dernek işbirliğinin, sinerjisinin adeta örneğini verdi-
ğimiz bu ortaklık on yılı aşkın bir süredir sektöre değer katma-
ya devam ediyor. UFRAD’la birlikte, ticari başarıların yanı sıra ül-
kemiz firmalarına markalaşma sürecinde fayda sağlıyor olmak-
tan ayrıca gururluyuz… 

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın, geçmiş yıllarda franchi-
sing meslek örgütlerinin global ölçeğinde de başkanlıklar dahil
bir çok hizmetlerde bulunmuş olmasının ve İletişim koordinatö-
rü Sayın İrem Arman’ın sektörümüzün dünyada tanınması ve
ilerlemesi anlamında çok önemli katkılar sağladıklarını biliyor
ve izliyoruz. Sayın Dr. Mustafa Aydın’ın şahsında kıymetli yöne-
tim ve icra kurulu üyelerimizi de kutluyor, sektör adına işbirlik-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, fuarın ticari anlamda herkesin istediğini elde ede-
ceği sonuçlar doğurmasını, hayırlı ve bereketli olmasını dilerim.
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Bayim Olur musun Franchising Fuarı 
MedyaFors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu:

Ünlü isimlerden franchise atağı...

UFRAD Franchising Derneği
UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın:

Franchise sistemi tek çatı altında… 

Röportaj
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş:

“Franchise ofisi milyoner olur”

Röportaj
Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru:

“Yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz”

Röportaj
Onka Medya Kurucusu Okan Karacan:

“80 yıllık yaşanmışlığa sahip çıkacağım”

Röportaj
Bursa Kebap Evi Yön. Krl. Bşk. M. Cem Helvacı:

“Üstün lezzet ödüllü ilk iskender markasıyız”

Franchise
TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan: 
“Dev markalarımız fuarda boy gösteriyor”

Röportaj
Osmanlı Gıda Yön. Krl. Bşk. Ali Osman Enç:

“Girişimcilerin hepsi fırsat eşitliğine sahip…”

Girişim
eOfis Genel Müdürü Arzu Kalıç: 

“Hazır ofis sektörünün lideri”

Başarı Dosyası
Bu fuardan “İŞ” çıktı!..

Gayrimenkul Dünyası
Gayrimenkul sektöründe 2016 franchise gelişmeleri…
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günün rekabet koşulları
kurumsal ve güçlü bir
marka yaratmak için sı-
fırdan başlamak yerine,
güçlü, bilinen ve büyük
bir zincirin parçası olma
avantajı birçok girişim-
ciyi franchising sistemi-
ne yönlendiriyor. Hızla
büyüyen ve binlerce gi-
rişimciye kendi işini
kurma fırsatı yaratan
franchising sektörü,
alanında Avrupa ve Or-
tadoğu’nun en büyük
fuarı olma özelliğini taşı-
yan Bayim Olur musun Fuarı ile katla-
narak büyüyor.  MedyaFors Fuarcılık
organizasyonu, UFRAD işbirliği ve
Coldwell Banker Türkiye Ana Spon-
sorluğunda gerçekleştirilecek olan
fuarı, artan m2 alanı, katılımcı ve ziya-
retçi oranıyla her geçen yıl dikkatleri
üzerine çekmeyi başarıyor. 

FUAR

Ünlü isimlerden

riyle dünya çapında tanınan beslenme
uzmanı, Türk kimya profesörü Prof.
Saraçoğlu markasıyla İbrahim Sara-
çoğlu’nun,  Kendi Cosmetics marka-
sıyla şarkıcı Kendi’nin aralarında oldu-
ğu fuarda, 22.500 m2 kapalı alanda, 3
Hall’de  400’e yakın yerli ve yabancı
firma yer alacak. 

Günümüzde kendi işinin patronu ol-
mak ve bunu yaparken daha az riskle
daha fazla kazanç elde etmek isteyen-
lerin birinci tercihi; franchising… Bu-

franchise atağı
“Sanat, spor ve iş dünyasının öncelikli tercihi
markalaşmak ve franchise oluyor; markalar 

büyüme stratejisi olarak franchisingi seçiyorlar. 
Bu da girişimciyi heveslendiriyor ve markalı 

bayilik yatırımlarını çoğaltıyor”

‘’Fuar, ölçülebilir 
başarısıyla fark
yaratıyor’’
MedyaFors Fuarcılık
Gen. Md. Aycan Hel-
vacıoğlu, “Bu yıl da çok
önemli uluslararası ve
ulusal markalara ev sa-
hipliği yapıyoruz. Suudi
Arabistan, Tunus ve Ka-
tar heyetleri Türk mar-
kaları için geliyorlar. Ün-
lü girişimcilerimizin bu
yıl katılımcımız olması-
nın fuara büyük renk ka-
tacağını düşünüyoruz.

Hepsinin harika girişimleri var.
Artık sanatçıların, sporcuların öncelikli
tercihi markalaşmak ve franchise olu-
yor ve büyüme stratejisi olarak franchi-
singi ve bayilik sistemini seçiyorlar. Bu
da girişimciyi heveslendiriyor ve mar-
kalı bayilik yatırımlarını çoğaltarak eko-
nomiye destek sağlıyor” dedi.

Aycan HELVACIOĞLU
Medyafors Genel Müdürü

Franchise ve Markalı Bayilik siste-
minin tüm oyuncularını tek bir
çatı altında buluşturan Bayim

Olur musun Franchising Fuarı bu yıl ti-
carette başarılı çalışmalara imza atan
ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. İb-
rahim Tatlıses’in 2010 yılında Tatlıses
Gıda bünyesinde kurduğu Tatlıses

Çiğ Köfte ile başlayan gıda yatırımı di-
ğer ünlülere de ilham kaynağı oldu.
Uzunköprü Köftecisi yatırımı ile oyun-
cu Okan Karacan’ı, bitkisel tedavile-
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Dürüstlük İlkeleri kapsamında faaliyet
gösteren markaları derneğimize kabul
ediyoruz. Ayrıca uyguladığımız ‘Sistem
değerlendirme programı’ ile kendilerine
doğru sistemi oluşturmada da destek
veriyoruz.
Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversi-
tesi ve Franchise&More işbirliği ile  UF-
RAD olarak franchise veren zincirlerin ül-
kemiz ekonomisine kalıcı fayda sağla-
ması için franchise sistemlerini tam kur-
malarını ve doğru işletmelerini gerekli
görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyo-
ruz, sistem değerlendirme programı ile
markalarımızı dünya standartlarına taşı-
yoruz. 
Bu sene fuarımızın 23. senesini gururla
kutlayacağız. Seminerlerimiz, aylık ge-
leneksel yuvarlak masa toplantılarımız
devam edecek. Öncelikli hedefimiz
markalarımızın global pazarlarda hak-
kettikleri yeri almaları için çalışmalarımı-
za devam etmek ve Türkiye ekonomisi-
ne daha fazla katkı sağlayabilmektir.
Yürüttüğümüz Franchise Akademisi
eğitimlerimiz de markalarımızı en iyi şe-
kilde yetiştiriyor.

Franchising yönteminin 
markaların büyümesine 
ve gelişmesine olan etkilerini
değerlendirir misiniz?
Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin
sayısı 1850 civarında. Bunların %24’ü
yabancı, %74’ü Türk kökenli markalar.
Zincirlere bağlı şube sayısı ise 50.000
civarında. Franchise veya bayilik ve-
renlerin sayısı 1471, zincirler içindeki
oranı ise %78. Sadece kendi şubelerini
açıp kendileri işleten zincirler %22 ora-
nında.
Franchise zincirlerin gelişmesindeki en
önemli etken, yönetimdir. Vasat yöneti-
len bir zincir büyüyemez, markalaşa-
maz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçü-

Franchising Derneği
(UFRAD) olarak franchi-
sing sektörünün 

sorunlarının çözümüne 
yönelik yaptığınız çalışmalar-
dan bahseder misiniz?
21. yüzyılın markalı perakendeciliğe ye-
ni ufuklar kazandıran çağdaş işletme
şekli ve franchising sisteminin Türki-
ye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD
Franchising Derneği, 1991 yılında kurul-
du. Başarısını ispatlamış markaların giri-
şimci ruha aktarılmasını destekleyen
Derneğimiz, ülke ekonomisi başta ol-
mak üzere, yatırımcıların markalaşmaya
yönlendirilmesine, yerli markaların teş-
vik edilerek uluslararası pazarlarda yer
edinmesine ve rekabet şansı yakalama-
larına hissedilir katkılar sağlamakta.
Dünyanın en köklü franchising dernek-
lerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı

200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında
toplamış bulunuyor. 
Yıllık 43 milyar $’lık ticari işlem hacmine
sahip Türkiye’deki Franchising Sistemi-
nin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchi-
se sisteminin ülkemizde doğru bir bi-
çimde öğrenilmesini, temel kuralların
belirlenmesini ve uygulanmasını sağla-
makta. 
Markalarımızın gerek Türkiye içinde ge-
rekse uluslararası platformlarda işbirlik-
leri oluşturmasına destek olan derneği-
miz, Türk firmalarının dünya pazarında
ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve
mali konularda en önemli paylaşım mer-
kezidir. 
Dünya Franchising Konseyi (WFC) 2017
yılı dönem başkanlığı ile Karadeniz
Franchise Federasyonu (Black Sea
Franchise Federation-BSFF) Kurucusu
ve Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Ku-
ruluş üyesiyiz.  Avrupa Franchising Fe-
derasyonu (EFF)’in UFRAD Genel Baş-
kanı olarak Başkan Yardımcılığı görevini
yürütüyorum.Tüm bu başarılarımız Yö-
netim Kurulumuz ve Üyelerimizin özveri-
li çalışmaları ile elde edilmiş sadece
Derneğimizin değil Ülkemizin gururu-
dur.
UFRAD, Franchising Türkiye’de doğru
bir biçimde öğrenilmesine, sağlıklı bir
biçimde gelişmesine, temel kurallarının
belirlenmesine ve uygulanmasına,
franchising’in Türk Hukuk sistemi içeri-
sinde yerini bulmasına, franchise alan
ve veren kurumların haklarının korun-
masına, tüm bu görevlerin yerine getiril-
mesi için yüksek derecede ihtisaslaş-
masına bilgi kaynaklarının oluşturulma-
sına katkı sağlamaktır.
Üyelerimizi seçerken çok seçici davranı-
yoruz. Franchise sistemlerinin doğru
kullanıldığına emin olmalıyız. Avrupa
Franchise federasyonunun Açıklık ve

Yıllardır 
Genel Başkanı 

olduğum UFRAD
Franchising Derneği

çatısı altında her
zaman dile getirdi-
ğim bir söz vardır:
“Markalaşmak bir 
ülkenin gelişimi 
için en gerekli 
etkenlerden

biridir.”

Franchise sistemi
tek çatı altında…

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın
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lür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola
çıksa bile marka olur. Alışveriş merkez-
lerinin markalara yer vermesi de, franc-
hise zincirlerin gelişmesindeki en önem-
li etkenlerden biri. 
Müstakil perakendecilerin sürekli yaptık-
ları hatalar ve ihmaller, franchise zincir-
lerin tüketiciler tarafından tercih edilme-
sinde ve gelişmesindeki diğer bir önem-
li etken.
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin
ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağla-
ması için franchise sistemlerini tam kur-
malarını ve doğru işletmelerini gerekli
görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyo-
ruz, sistem değerlendirme programı ile
markalarımızı dünya standartlarına taşı-
yoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımı-
zın global pazarlarda hakkettikleri yeri
almaları için çalışmalarımıza devam et-
mek ve Türkiye ekonomisine daha fazla
katkı sağlayabilmektir.
Son zamanlarda dünyada hizmet sektö-
rünün çok hızlı bir büyüme kaydettiğini
görüyoruz. Hizmet sektörünün büyüme-
sine paralel şekilde, franchising siste-
minde de çok hızlı bir büyüme olmuştur.
Franchising sisteminin bu hızlı büyüme-
sinin nedenleri arasında, sistem için ge-
rekli sermaye tutarı, girişimcinin moti-
vasyonu, sistemin standart olması, ka-
bul görmüş bir marka ve kontrol meka-
nizmasını sayabiliriz. 
Günümüzde müşteriler, zamanı etkin
kullanmak istemektedirler. Dolayısıyla
en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet
satın almak arzu etmektedirler. Bu da
kalitesini ve markasını kabul ettirmiş
ürünlerin satıldığı mağazalardan alışve-
rişle mümkün olmaktadır. Bu aşamada
franchising’in önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır.

Türkiye’de franchising 
sektörünün büyüklüğü 
hakkında bilgi verir misiniz?
Franchising’e olan ilgi ve 
talep ne düzeyde?
Girişimcilerin son yıllardaki yeni gözdesi
Franchising oldu. Özellikle gıda sektörü
2015 yılında gösterdiği başarı grafiğini
2016 yılında da devam ettirecek gibi du-
ruyor.

• 2015 yılı sonu itibari ile Franchising
sektörünün büyüklüğü 43 milyar USD’ye
ulaştı.
• 2015’te franchise sektörünün ürettiği
istihdam sayısı 200,000 kişiyi aştı.
• 2016 yılı sonunda franchising sektörü-
nün Pazar büyüklüğünün 50 milyar
USD’ye ulaşmasını bekliyoruz.
• Franchise sektörüne 2016 yılında
10,000’den fazla girişimci aranmakta.
• Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı:
2500.
• Zincir işletmelerdeki yabancı firma
oranı: %29
• Zincir işletmelere bağlı şube sayısı:
60,000.
• Yurtdışına açılan Türk marka sayısı:
160.

UFRAD’ın gelecek dönemde
gerçekleştirmeyi planladığı 
atılımları özetler misiniz?
Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD
Franchising Derneği çatısı altında her
zaman dile getirdiğim bir söz vardır:
Markalaşmak bir ülkenin gelişimi için en
gerekli etkenlerden biridir. 
Bugün tüm güçlü ekonomiler dünya
pazarlarını Markaları ile ele geçirmek-
tedirler. Birçok inovatif düşüncesi,
dünya standartlarında ürün ve hiz-
metleri barındıran Türkiye girişimcile-
ri ve firmaları artık kabuklarından sıy-
rılmalı, güçlerinin frakına vararak dün-
ya standartlarında markalar geliştir-
melidirler. 
Dünya çapında markaların yaratılması
da ancak Franchising sistemi ile müm-
kündür. 
Çok yol kat etmiş olmamıza rağmen da-
ha çok işimiz var. Hep beraber hiç dur-
madan, yorulmadan çalışmaya devam
edeceğiz.
2017 yılında 52 ülkenin Franchise der-
nekleri ve markalarının katılımı ile Dünya
Franchise Konseyi(World Franchise Co-
uncil) toplantısını dönem başkanlığı ile
birlikte Istanbul’a taşıyacağız ve fuarı-
mızla eş zamanlı olarak UFRAD ev sa-
hipliğinde tüm dünya Franchise sektörü-
nü Istanbul’da ağırlayacağız. Bu büyük
organizasyonunun çalışimalarına şimdi-
den başladık.

da Türkiye’de başka bir ilke imza
atıp, franchise alanlara, kalitesini
yaşatmak adına “Köfte Akademisi”
fikriyle eğitim veriyor. Sadece bir
köfte restoranı değil, hizmeti  ve su-
numlarıyla bir marka olan Sosyetik
Köfte Ekmek, franchise ile büyüme-
ye ve Türkiye’de 1 numara olmaya
adım adım yaklaşıyor.
İlk Franchise şubesi Beylikdüzü
bölgesinde açılan Sosyetik Köfte
Ekmek, Türkiye’nin her bölgesin-
den gelen talepleriyle 35 çeşit
köfteyi tüm ülkeye tattırmayı he-
defliyor.

Yeni Nesil Köfte Restoranı” slo-
ganıyla yola çıkan ve Türki-

ye’de 35 çeşit köfteyi bulabileceği-
niz tek adres olan Sosyetik Köfte
Ekmek, köftenin dönüşebileceği en
leziz, en farklı hallerini sizlere sunu-
yor. Kadıköy’ün en güzel caddele-
rinden birine konumlanan ve 35 çe-
şit köfte ile rakiplerinden sıyrılan
Sosyetik Köfte Ekmek aynı zaman-
da UFRAD ve Turizm Restaurant
Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği
(TURYİD) üyelikleri  ve Gastronomi
Turizmi Derneği üyesi olarak kalite-
sini tescilleterek, makul fiyatlarla
restoran sahibi olmanızı sağlıyor.
Gecce.com’ da önerilen restoranlar
arasında da ismi bulunan marka
Mexicano, Beğendili, Pesto Moni,
Bluefin, Polpetta ve İskender Köfte
gibi birbirinden farklı çeşitleri de be-
raber müşterilerine sunuyor.
Yurtdışında ödüllü mimarın titiz ça-
lışmasının ürünü olan dekorasyonu
ile fark yaratan marka, aynı zaman-

35 çeşit köftenin tek adresi…

“Yeni Nesil 
Köfte Restoranı” 

sloganıyla yola çıkan 
marka, 35 çeşit köftenin

dönüşebileceği 
en leziz, en farklı 
hallerini sizlere 

sunuyor. 
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Son yılların popüler mekanı…

Kahve aşkına, temelleri 2
yıl önce izmir’de atılmış

bir marka olarak sektörde yer
almaya başladı. Gıda sektö-
ründe çeşitli  markalarda
uzun yıllar deneyim kazan-
mış profesyonel bir ekiple
yapılan Ar-Ge çalışmasının

neticesinde öncelikle emsal iş-
letmelerden farklı olması gerekliliği ön plana çık-

tı.  Mekanlarında  kullandığı canlı renkler ve beyaz renginin yo-
ğunluğu bile bu profesyonel Ar-Ge  çalışma sonrasında hayata geçirildi. Nihai

müşterilerinin  memnuniyeti, yatırımcılarının her geçen gün çoğalmasına vesile olur-
ken, yönetim kurulu başkanı Himmet Doğan markanın başarısını şubelerinde zaman
geçiren nihai müşterilerin mutlu bir şekilde kapıdan uğurlanıyor olmasına bağlıyor.
Franchise sistemi ile iş sahibi olmanın yaygınlaştığı ülkemizde, kahve aşkına bu ko-
nuda ki alt yapı çalışmalarına ciddi bir sermaye ve mesai harcamış durumda.  Yatırım-
cılarına, lokasyon seçiminden, kira sözleşmesi, ürün tedarik, personel eğitimi ve hat-
ta yatırımcıların işletme eğitimine kadar hizmet veriyor.  Kahve aşkına, şube açmak is-
teyen yatırımcılarıyla iki şekilde çalışıyor. İlk seçenek anahtar teslim… Kahve aşkına
merkezinin gerekli tüm çalışmaları yaparak, açılış günü şubenin anahtarını  sahibine
teslim etmesi ile sonlanıyor. Diğer çalışma şekli ise, hem bayinin hem de Kahve Aş-
kına merkezin ortak sorumluluk alarak yapmış olduğu çalışma şeklidir.
Güçlü organizasyon yapısı, verimli iş disipliniyle kahvenin tadım, sunum ve keyifle tü-

ketilecek mekan tasarımlarıyla harmanlanmış; ko-
nusunda uzman personelleriyle kahve öncesi
yemekleri, salataları, atıştırmalıkları, kahve sı-
rasında tüketilen leziz tatlıları misafirlerin
beğenisine özenle sunulmuştur. 
“İlk yudumda aşk” ile yola çıkan bu keyif-
li marka, birikimlerini doğru yatırıma çevir-
mek isteyen, uzun soluklu ve güvenli bir iş birli-
ğine ihtiyaç duyan herkese kapılarını açıyor.

Kurulduğu günden bu
yana sürekli kaliteyi

hedefleyen, her türlü
yeniliği takip etmiş ve
yatırımı yapmış bir fir-
ma olan Pastat Tatlı,
büyüme evresinde
geleneksel üretim-
den asla vazgeçme-
miş, geleneksel üre-
timle teknolojiyi bir-
leştirmiştir.
Pastat tüm şehirle-
re +4 derece so-
ğuk zincir olarak
ürünlerini zama-
nında teslim et-
mektedir. Bu özellikle-
rinden dolayı Türkiye’nin neredeyse
tüm ulusal marketlerinde değişik çeşit-
lerde Pastat ürünleri bulunmaktadır.
Pastat, bu bilgi ve tecrübesini paylaş-

mak üzere 2016 yılında bayi-
lik sistemiyle bü-
yüme kararı al-
mıştır. Bu yapılan-
masına İstanbul
Anadolu yakası ba-
yiliğini oluşturarak
adım atmıştır. Pa-
stat’ın bayiliğini alan
kişi ve kurumlar as-
lında Pastat’ın 3000
m2 lik alt yapıyla, sek-
tördeki tecrübesini al-
mış olmaktadırlar. Mar-
ka yetkilileri, karşılıklı
kazanma çatısı altında
oluşturulan sistemde bu-
gün 23 araçlık dağıtım
ağıyla faaliyette bulundu-

ğu İstanbul satış operasyonunu Ana-
dolu’nun tüm şehirlerinde doğru yatı-
rımcılarla buluşturmak arzusunda.

Farklı konsepti ve zengin menüsü ile son yılların popüler
mekânı Kahve Aşkına, yiyecek-içecek sektöründe sıkça

adından söz ettirerek yatırımcıların en çok merak 
ettiği marka olarak başı çekiyor.

Battalbey erkek giyim, % 100 Türk
üretim ve yerli sermaye ile sektö-
rün liderleri

arasına girmeye
hazırlanıyor. ‘’Bat-
talbey erkek giyi-
min modellerinden
biri mutlaka sizin
tarzınız olacaktır’’
anlayışı ile ilerleyen
Battalbey, klasikten
spor giyime, çorap-
tan iç giyime, ayakkabıdan kemere erkek
giyimde  “A Kalite” sunuyor. Battalbey;

Erkek giyimde kalite ve tarz yayılıyor
artan marka değeri, fiyat politikası ve hiz-
met anlayışıyla her kesime hitap ediyor.

Bayi kârını her za-
man ön planda tu-
tan bir anlayışla yo-
la çıkan Battalbey
bayilik destekleriyle
de bir farkındalık
oluşturuyor.
Her gün artan bayi
ağımızla büyüyen
battalbey erkek gi-

yim, kaliteli ve kazançlı bir yatırım alanı
sunuyor.

Pastat bayiliğini alanlar, aslında
3000 m2 lik alt yapıyla, sektördeki

tecrübesini satın alırlar.

Geleneksel üretimle teknolojiyi 
birleştiren marka…





BA YİM OLUR MU SUN 10 EKİM 2016

Dünyanın en köklü 
ve bir numaralı 

gayrimenkul danışman-
lık markası olan 
Coldwell Banker, 

uluslararası deneyimini
Türkiye’de sürdürmek-
tedir. Teknolojinin tüm
olanaklarını kullanan,

geliştiren ve uygulayan
bir markadır. Marka,

büyümekte olan 
gayrimenkul pazarında

kendi işini yapmak 
isteyen girişimciler 
için özel fırsatlar 

sunuyor.

Franchise ofisi milyoner olur!

Coldwell Banker Türkiye Ülke Bşk. Dr. Gökhan Taş

Coldwell Banker, bugün dünyada gayri-
menkul sektörünün değişmez tanım
ve uygulamalarının birçoğunun altına

imzasını atıyor. Bu başarılı çalışma sistemi
nasıl işliyor?
Dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık markası
olan Coldwell Banker, 1906 yılından bugüne kadar sek-
törün öncüsü olan, profesyonellik ve güvenirlik standart-
larını belirleyen bir kurum olmuştur.110 yıllık tarihinde ko-
nut, lüks konut ve ticari gayrimenkul danışmanlığı alanla-
rında aracılık hizmetleri veren ve zaman içinde milyonlar-
ca insanın hayalinin gerçekleşmesine yardımcı olan bir
marka haline gelmiştir.
Merkez ofisi New Jersey’de bulunan ve %100’ü halka
açık olan Realogy Group’un en büyük markası olan
Coldwell Banker, bugün 6 kıtada ve 52 ülkede gayrimen-
kul danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyor. 3.600
ofiste 100.000’i aşkın gayrimenkul danışmanı ile büyük
Coldwell Banker Ailesi olarak sektörümüzde açık ara li-
derliğimizi sürdürüyoruz. Ülke Başkanlığı görevini yürüt-
mekte olduğum Türkiye’de  gayrimenkul ve franchising
satışı konusunda uzman bir kadro kurduk. Coldwell Ban-
ker Türkiye olarak bu güçlü yapılanmanın ardından Tür-
kiye’de hızla büyümeye başladık.

Binlerce girişimcinin kariyerinde zirveye
ulaşmasını sağlayan markalarla tanıştığı
“Bayim Olur musun” fuarının 3 yıldır ana
sponsoru olarak Türkiye’deki faaliyetleriniz-
den bahseder misiniz?
Türkiye, genç nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile kendine
yeni pazar arayışında olan şirketlerin en gözde ülkelerin-
den biri konumundadır. Coldwell Banker’ın, Türkiye mer-
kezi olarak 2013 yılının mayıs ayında Türkiye'de de faali-
yete geçtik.  Faaliyete geçtiğimiz günden beri Coldwell
Banker’ın etkileyici gücüyle beraber, Türkiye’de hızlı bir
büvme ivmesi kazandık. İlk yılımızda 4 katı büyüdük ve
Coldwell Banker Türkiye olarak Global’de dünya birincili-
ğini kazanmayı hedefliyoruz. 2016 yılında 22 şehirdeki ofis
sayımızı 104’e çıkardık. 22 şehirde Coldwell Banker ofisi-
miz var. hedefimiz 2016’da 200 ofis ve 2000 gayrimenkul
danışmanına ulaşmak. Amacımız ise Coldwell Banker'ı,
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 1 numara yapmak.
gelerek meslek içi eğitim zirveleri düzenlemekteyiz.

Franchiselarınızın aylık gelirleri nedir?
Coldwell Banker, franchise alacaklardan -bölgeye göre
değişmekle beraber- en fazla 100 bin dolarlık bir franchi-
se maliyeti öngörmekteyiz. İstanbul gibi büyük şehirlerde
Coldwell Banker ofislerinin aylık giderleri 4 bin doların al-
tın, aylık kazançları ise 10 bin doların altına düşmüyor. 
Franchising ya da gayrimenkul danışmanlığı yapmak is-
teyenlere profesyonel eğitimlerimizle sürekli destek veri-
yoruz, girişimcilere küçük sermayelerle büyük işletmeler
kurmalarını sağlıyoruz. Özellikle hangi semtte franchise
açmak istiyorlarsa o semtin gayrimenkul açısından anali-
zini içeren raporlarını sunuyor ve birçok eğitimden geçiri-
yoruz. Hukuk eğitiminden, pazarlama eğitimine kadar sü-
rekli verdiğimiz desteklerimizle profesyonellerimizin bü-
tün süreç boyunca yanında oluyoruz. 

Franchiselarınıza vermekte olduğunuz 
'Milyonerden Milyonere' eğitimleri var. 
Bu eğitimler Türkiye'ye özgü mü? 
Yoksa Coldwell Banker'in global 
projesinin bir parçası mı?
Milyonerden Milyonere eğitimi Coldwell Banker Türkiye
tarafından geliştirilmiş bir proje olup Coldwell Banker
Global için de örnek teşkil etmiştir. Çekilin Ben Doktor
Değilim kitabımın raflardaki yerini almasıyla birlikte temel-
lerini atmaya başladığımız bu projede ilk olarak tüm
Coldwell Banker profesyonellerinin katılımını sağladık. -
Şimdi ise Türkiye’deki sektör profesyonellerinin katılımı
ile hala projemiz devam etmektedir. 2016 yılı sonuna he-
defimiz, 2.000 kişinin eğitime katılımını sağlamak. Ayrıca,
2017 yılı hedefimiz ise, tüm gayrimenkul sektöründe giri-
şimci olmak isteyenlere bu eğitimi vermek. 

Gayrimenkul danışmanlığından nasıl 
milyoner olunuyor?
Öncelikle gayrimenkul danışmanı hangi bölgede çalışı-
yorsa o bölgede uzmanlık kazanıyor. Bölgenin lokasyo-
nuna, nüfusuna, çalışan profiline, gelir durumuna göre
A’dan Z’ye her şeye hakim oluyor. Bölgedesindeki po-
tansiyel gayrimenkul alıcı ve satıcılarına ulaşmak için bir
planlama yapar. Bölge sakinlerinin hepsi tarafından o
bölgenin uzman gd si olarak bilinir, tanınır ve aranır. Ken-
di bölgesindeki gayrimenkullerinin fiyatı konusunda refe-
rans alınan kişidir. 

RÖPORTAJ
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Franchise ofisi milyoner olur!

Her yıl sattığımız gayrimenkullerin ortala-
ma fiyatı en az yüzde 50 artar. Bölge sa-
kinlerine, yani artık tanıdığınız kişilere
özel bir yaklaşım ve çalışma modeli sun-
maktayız. 1 milyon dolar gayrimenkul
değeri üzerindeki portföy sahiplerine
portföylere katlamalı gelir modeli ile
mevcut gayrimenkulü daha da değerlen-
direcek özel projeler üretiriz. Sonrasında
da bu projeleri muhtemel alıcılara suna-
rız. İşte işin sırrı bu!

Eğitiminizde olmazsa 
olmaz kurduğunuz 
cümleler, tavsiyeler neler?
“yer gösteren olma yol gösteren ol”…
“Gayrimenkul danışmanlığı sizi tanıyan
insanların sizi tanımayan insanlara sizi
nasıl tavsiye ettiği ile ilgili bir iştir.”
“müşteriler sizin elinizin onların elindemi
cebindemi olduğunu görürler.yaptığınız
işi onlara en iyi faydayı sağlamak için ya-
pın”…
“kalbini kazanamadığınız bir insanın pa-
rasını kazanamazsınız.”
“ticarette en büyük hile dürüstlüktür.”

Gayrimenkul danışmanlığından
milyoner olabilmek için 
yapılmaması gereken 
hatalar neler?
Düşük bedeli olan gayrimenkulleri, sat-
maya veya kiraya vermeye çalışmak, bir
uzmanlık alanına veya özelleşmiş uz-
manlık konusuna çalışmamak. Sadece
ofis-konut ekseninde kalmak. Proje, ben-
zin istasyonu, endüstriyel fabrika gibi
portföyü çeşitlendirememek başarıyı en-
gelleyen etkenlerdendir.
Gayrimenkul danışmanlığında milyoner-
liği, “özel projeler” getirmektedir.

1978 yılında kurulan Siesta, on yıl
sonra plastik mobilya üretimine
başlamış. Firma bugün Büyük-

çekmece'deki 30.000 m2 alana sahip
modern tesislerinde üretimini sürdürü-
yor. TSE, ISO 9001: 2000 ve CATAS
kalite ve ürün güvenliği belgelerine sa-
hip marka, 2013 yılında ilk 1000 ihra-
catçı arasına girerek Türkiye’nin gurur
duyduğu bir marka olarak istikrarlı yük-
selişine devam ediyor.
Plastik mobilya denilince ilk akla gelen
bahçe sandalyeleri algısının hüküm
sürdüğü iç piyasada, modern tasarım-
ları, şeffaf ürünleri, dayanıklı oturma
grupları ile Türkiye pazarını da kalite ve
şıklıkla buluşturuyor. Bugün ev, ofis,
kafe, restoran gibi mekanlarda deko-
rasyona çok daha fazla önem veriliyor.
Bu da tasarım ve yenilikçilik arayışını

daha fazla körüklüyor.
Tüm dünyaya kalitesini ve tasarımları-
nı kabul ettiren Siesta, iç pazardaki ar-
tan ilgiyi karşılıksız bırakmadan büyü-
meye ve Türkiye’nin yıldız markası ol-
ma yolunda ilerlemeye devam edecek.

Ürünlerinde ve iş anlayışındaki titizliği
bayi seçiminde de uygulayan firma,
markasını taşıyabilecek, vizyoner giri-
şimcilerle yola devam etmekte kararlı-
lık gösterdiğinden konsept mağazalar-
la yayılma politikası izliyor.

100’den fazla ülkeye plastik mobilya ihracatı yaparak rüştünü 
ve kalitesini tüm dünyaya ispatlayan Siesta, önümüzdeki 

dönemde iç piyasaya daha fazla eğilecek.

Siesta rotasını iç pazara çeviriyor

Bu yıl düzenlenecek olan 14. Ba-
yim olur musun Fuarı’nda koz-
metik sektöründe, 100 bayi ile sı-

nırlı olacak yepyeni bir iş modeli görü-
cüye çıkıyor. Yakaza grup, Termalife ile
e-ticaret te küçük bir sermaye ile yatı-
rımcısının yüzünü güldürmeye hazırlanı-
yor. Medya satış ve pazarlamada bir
çok ulusal markaya destek veren Onka
Creative Media Grup’un geliştirdiği,
Termalife doğal peloid yüz maskesi sa-
tış ağını dijital platformda 100 bayiye
vermeyi hedefleyen sistem, günümüzde
hızla büyüyen ve günde sadece 1 kaç
saatinizi ayırarak yapabileceğiniz e-tica-
ret hayalinizi hızlıca hayata geçirme
şansı sağlıyor.
Sistem kısaca şöyle çalışıyor ilk olarak
4.900 TL sermaye ile işe başlangıç yapı-

yorsunuz ki bunu da taksitle
yapmak mümkün… Ver-
diğiniz bedel karşılığın-
da size yatırım maliye-
tini karşılayabileceği-
niz kadar ürün tesli-
matı yapılıyor ve si-
ze ait domaininize
kurulacak sitenizi
bir iş günü içeri-
sinde kuruyor ve
teknik destek
sağlıyor.
Reklam yüzü
mü? Oda dü-
şünüldü! Siz
sadece kendi
iletişim bilgileri-
nizi yazarak her şeyi ile hazır

bir e-ticaret sitesi ve
ürünlerinizi alarak erte-
si günü işe başlayabili-

yorsunuz; yapmanız ge-
reken siteden sipariş
oluşturacak müşteriye

ulaşıp teslimatı yapıp tah-
silat yapmanız. Şu an sa-

dece 1 aylık kür ile 10 adet-
ten oluşan Termalife peloid

yüz maskesi yakın gelecekte
çıkacak olan yeni ürün gamla-

rı ile zengin bir kozmetik ma-
ğazası haline gelecek. Sağlık

bakanlığı onaylı Afyon sandıklı-
daki üretim tesisleri ile iddialı bir

başlangıç yapan Yakaza grup kü-
çük bir sermaye ile % 35 karlı bir iş

imkanı sağlamayı hedefliyor…

100 bayi hedefleyen yapı, fuarda girişimcilerle
bir araya gelerek sistemi tanıtacak.

Yoksa 100 seçkin bayi den biri sen misin?



mum seviyede fayda yaratmıştır.
Markaya ve ürünlere duyulan gü-
ven, markanın Filistin, Dubai ve
Türkiye de mağaza ağı oluş-
turmasına ve 17 farklı nokta-
daki mağazaları ile hızlı bir
şekilde büyümesini sağla-
mıştır. 
Be Style Perfumes geniş ürün
yelpazesi ile Türkiye deki tüke-
ticilere sadece parfüm satın al-
mayı değil tüketicilerin maksimum
fayda ile kullanabileceği ürünler sun-

Be Style Perfumes, 1995 yılın-
dan günümüze kadar parfü-

meri endüstrisindeki deneyiminin
yaratıcı vizyonunun bir sonucu
olup ürünlerindeki kalite ve yük-
sek derece profesyonellik, kon-
jonktürel rekabet ortamında yap-
tığı yenilikler ile pazar seviyesini
yukarıya çıkmasını sağlamıştır.
Benimsediği yenilikçi politikalar
ve ürün standardizasyonu ile tü-
keticiler için her zaman birinci
tercih sırasında olmayı hedefle-
miştir.
Marka, her zaman tüketici odaklı
olup, tüketici açısından maksi-

BA YİM OLUR MU SUN 12 EKİM 2016FRANCHISE

2010 yılından bugünlere çok gezen, çok
okuyan bir çiftin, Metin ve Ayşe Çiner’in

hikâyesi ile başladı Midyeli'nin serüveni. Hep
bu iki kabuklu mucizenin peşinden gittiler.
Hayalleri ise; bir gün menünün başkahrama-
nın midye olacağı, midyeyi ana vatanında
yeniden, bin bir farklı çeşidi ile sunulacağı
bir restoran açmaktı.
Midyeli restoran, Eylül 2013’ten bu güne
midyenin ana vatanında, İzmir' de. Midyeli
'nin Ar-Ge çalışmaları ile hazırlanmış harika
bir menüsü var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'ndan onaylı, “belgeli midyeler”i ile
de, Türkiye de ilk defa bu kadar çeşit Midye-
li lezzeti bir araya getirmenin mutluluğunu
yaşıyor. Midyeli restoran İzmir'den çıkıp tüm
Türkiye’ye ve Dünya’ya yayılmak ve seven-
lerine kavuşmak için gün sayıyor.
Müşteriler yurtdışına çıkmadan, yurtdışından
daha da uygun fiyatlarla midye yemenin ta-
dını çıkartıyor. Şunu da söylemeden geçme-
mek lazım, klasikleşmiş Türk tatları arasın-
daki midye dolma, midye tava ve midye sal-
ma da en çok tüketilen lezzetlerden.

mayı benimsemiştir. Marka
ayrıca, lüks dizayn mağaza-
ları, ERP ve CRM sistemleri
donatılarak yüksek seviyede
profesyonellik ile hem yatı-
rımcı hem de tüketici için
maksimum fayda yaratmak-
tadır. 2016 yılında Türkiye
kozmetik ve parfüm piyasası-
na giriş yapan marka, Türki-
ye kozmetik ve ticaret kanun-
larınca gerekli olan tüm sü-
reçlere kendisini entegre et-
miş olup, Türkiye parfüm pa-
zarında söz sahibi olmayı he-
deflemektedir.   

Türkiye parfüm pazarında söz sahibi marka…
Bir 

hikâyesi
Metin ve Ayşe Çiner’in

hikâyesi ile başladı 
Midyeli'nin serüveni… 

Geniş ürün 
yelpazesiyle Türkiye’de-
ki tüketicilere sadece
parfüm satın almayı
değil tüketicilerin 

maksimum fayda ile kul-
lanabileceği ürünler

sunuyor.

Türkiye’nin en iyi lezzet markasına
sahip olmak ister misin?

Burger Station markasını lezzet düş-
künü müşteriler büyütüyor. Franchi-

sing yatırımcılarının yeni adresi Burger
Station tescilli markası Home Made / Ev
Yapımı lezzet merkezi olmak amacıyla 4
yıl önce kuruldu. Amerikan Dinner tarzı
lezzet severlerin vazgeçilmez adresi,
bugün “Türkiye’nin En İyi Lezzeti” adını
kullanacak kadar ün saldı. Geçtiğimiz
Haziran ayında özel bir konsept ile de-
korasyonu yapılan ve müşterilerin bu
yönü ile özel ilgisini çeken ikinci şubesi
Ankara Taurus AVM’de açıldı. Burger

Station markası adından anlaşılacağı gi-
bi hamburger uzmanıdır. Restoranda,
tüm et menülerinden salatalara kadar
ve tatlı çeşitlerine kadar bir çok şeyi bul-
mak mümkün. Burger Station ekmeği
ile de meşhur. Tüm ekmekler restoran-
da yapılıyor ve pişiriliyor. Tüm ürünler
%100 doğal et ürünlerden ya-
pılıyor ve katkı maddesi kulla-
nılmıyor. Lezzet Merkezi ola-
rak tanımlanan marka, Türki-
ye'de yeni şubeleri için yatı-
rımcılarını arıyor.





BA YİM OLUR MU SUN 14 EKİM 2016RÖPORTAJ

Sizi diğer markalardan ayıran
farklılıklar neler? Yatırımcılar 
neden sizi tercih eder?
1. Yatırımınız en fazla 3 yılda geri dö-
ner.   
2. Gıdaya yatırım yaparak krizlerden
etkilenmezsiniz.
3. Nakit çalışan bir işiniz olur.
4. Sektörün en deneyimli profesyo-
nelleri size destek verir.
5. İşi nasıl yapacağınızı ve yönete-
ceğinizi öğretiriz.
6. Eğitim verip, takip ederiz.
7. Finans ve Karlılık yönetimini öğ-
retiriz.
8. Reklam ve Pazarlama desteği
sağlarız.

Müşteriler neden 
sizi tercih eder?
1. Her gün, her şubede, taze
hamur yaparız. Bu alt yapı sa-
dece bizde vardır. 
2. Stok ömrünü uzatan katkı-
lar kullanmayız.
3. Her hasat döneminde tarladan taze
toplanan domatesleri kullanırız. 
4. Doğal ve gerçek Mozarella peyniri ile
pizza yaparız. 
5. Sadece Helal Et sertifikalı firmalarla
çalışırız. 
6. Nefis Kenar, Dört Köşeli, Etibol gibi
vazgeçilmeyen ürünlerimiz vardır. Ve her
geçen gün Ar-Ge çalışmalarımız devam
eder.
7. Bu özellikler bizi rakiplerimizden de
farklılaştırır. 
Bu bu sebeple pizzamızı bir kere tadan
bir daha vazgeçemez.

Size gelen başvuruları 
hangi kıstasları göze alarak
değerlendiriyorsunuz? 
Gıda ve Hizmet sektörünün olmazsa ol-
mazları; müşterilere karşı sabırlı, güler-
yüzlü olmak, işletmede de disiplinli, ça-
lışkan ve ekip çalışmasına yatkın olmak-
tır. Bu özelliklere sahip kişiler arasından
seçimlerimizi yapıyoruz. Sektör tecrübe-
si aramıyoruz. Verdiğimiz 4-6 haftalık
eğitimlerde hem Franchiseeye hem de
çalışanlarına gerekli tüm bilgileri teorik
ve uygulamalı olarak veriyoruz.

Türkiye’de pizza ve ge-
nel fast food sektörü
hakkındaki

düşünceleriniz
nelerdir? 
Türkiye’de ev dışı tüketim sek-
törü 50 milyar TL büyüklüğe ulaş-
tı.Türkiye’de 4,5 milyar TL’lik bir
fastfood pazarı var. Fast food paza-
rı içinde yer alan pizza kategorisi
de 520 milyon TL'lik bir ciro yaratı-
yor. 
Özellikle Pizza kategorisiyle ilgili olarak
ise, Rekabetin kazananı; tüketicinin uzun
vadede güvenini kazanan, kalitesinden
emin olduğu “markalı ürünler” olacak.
Bu konuda biz kendimize oldukça fazla
güveniyoruz.

Girişimci ve yatırımcıların 
LC’a gösterdiği yoğun 
ilginin sırrı nedir?
Fast Food sektörü büyüyen ve krizlerden
etkilenmeyen bir sektör. 
Yatırımcılar riski minimize etmek için glo-
bal, tüm süreçleri oturmuş, hazır müşteri
kitlesi olan, sevilen ve güvenilir  bir mar-
kaya yatırım yapmayı tercih ediyorlar.
Little Caesar’da bu markaların başında
geliyor. 
Little Caesars Türkiye haklarına sahip
olan Çelebi Holding; Havaalanlarında
yer hizmetleri ve liman işletmeciliği ile yıl-
lardır Türkiye’nin değerli Holdinglerinden
biri olup, artık Fastfood kategorisinde
büyümeye karar vermiştir.
Çelebi Holding; Türkiye’de 90 şubesi
olan Little Caesars Pizza şube sayısını
300’e çıkarmak üzere planlarını yapmış
ve bu doğrultuda beraber yürümek iste-
yen yatırımcıları sistemine katmaya baş-
lamıştır. 
Franchisee’lerimiz genelde profesyonel
hayattan sıkılıp, kariyerine kendi işinin
sahibi olarak devam eden kişilerden olu-
şuyor. Yatırımcılar başvuru yaptıkları ilk
andan itibaren lokasyon seçimi, eğitim,

“Yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz”
Fast Food sektörü her geçen yıl istikrarlı bir şekilde

büyüyen ve krizlerden etkilenmeyen bir sektördür…

kiralama, inşaat (dekorasyon), lojistik, in-
san kaynakları, bilgi-işlem ve stok yöne-
timi ve karlılık vb.. konularda “tecrübeli”
ve “bilgili” bir profesyonel kadronun des-
teğini almaya başlıyorlar. Bu tecrübe ve
bilgi birikimini arkalarında, yanlarında
hissetmek, yeni yatırım yapacak bir giri-
şimci için çok önemli.

Franchise şartlarınızdan 
ve hedef lokasyonlarınızdan 
bahseder misiniz?
Şuanda Little Caesars Türkiye olarak 65’i
İstanbul olmak üzere, Ankara, Urfa, Gazi-
antep, Mersin, Bursa ve Balıkesir başta
olmak üzere toplam 90 şube ile hizmet
veriyoruz. İstanbul ve diğer tüm illerimiz-
de pazarın ihtiyaçlarını tespit ettik ve ül-
kemizin tamamına hizmet vermek üzere
yeni yatırımcı adayları ile görüşüyoruz.
Franchisee’lerimizi titiz bir çalışma sonu-
cunda seçiyoruz. Adayın işi bilmesi ge-
rekmiyor, önemli olan bu işi yapabilecek
özelliklere sahip olması.
Yatırım bedeli:
İstanbul için isim hakkı: 40.000 usd – Ya-
tırım bedeli: 300.000 TL +KDV. dir.
Anadolu illeri için isim hakkı: 15.000 usd
– Yatırım bedeli: 300.000 TL +KDV. dir.

İleriye dönük yurt dışı ve 
yurtiçi hedefler nelerdir?
2018 sonunda 300 şube olmayı hedefli-
yoruz. 

“
”

Little Caesars Türkiye Gen. Md. Banu Arıduru



İstanbul Anadolu yakası, İstanbul
Avrupa yakası, İzmir ve Ankara ol-

mak üzere 4 ana dağıtım merkezinin
yanı sıra Antalya ve Adana’da bulu-
nan iki adet aktarma platformu ile
tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. 
Hızlı servis restoranlarında  faaliyet
gösteren gıda perakendecilerine
(5’ten fazla şubesi olan yiyecek zin-
cirleri, kahve zincirleri gibi…) ithalat-
tan başlayarak Gümrükleme, Satın
alma, Stok Yönetimi, Stok Planlama,
Talep Tahmini, Depolama, Sipariş
Yönetimi ve Teslimat hizmetlerini ver-
menin yanı sıra teslimat sonrası Müş-
teri Hizmetleri ve iade ya da depozito
yönetimini de gerçekleştirmektedir. 
Bir restoran/kahve zincirinin içerisin-

de bulunan mobilya ve ekipman da
dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını
tek elden karşılayan  HAVI, temizlik
kimyasallarından donuk patatese,
günlük çorba’dan şef önlüğüne, ya-
zar kasa fişinden taze salataya kadar
bir restoranda görebileceğiniz her
ürünü tek bir sipariş ile tek teslimatta
ve tek bir fatura ile sunmaktadır. 
Müşterilerine sunmakta olduğu Mer-
kezi Tedarik Zinciri altyapısının yanı
sıra diğer bir büyük katma değer de
Tavizsiz Gıda Güvenliği ‘dir. HAVI,
her birinde gıda mühendislerinin yer
aldığı ve American Institute of Ba-
kery, TSE, Tubitak, ISO, ISOCERT ve
Bureau Veritas tarafından haberli ve
habersiz denetlenen ve rekor sonuç-

lar alan dağıtım merkezlerinde ve da-
ğıtım araçlarında, HACCP prensiple-
rini tam uygulayarak, izlenebilirliği el
terminalleri ile sağlayarak gıda gü-
venliğini teminat altına almaktadır.
Rakiplerine göre en önemli ayırdedi-
ci özelliği, rekabet avantajı ürünleri
satın alarak ürün sahipliğini de üst-
lenmesidir. 
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1977 yılında Mersin’de kurulan
ve lezzetiyle tantuni severlerin
vazgeçilmez adresi haline gelen

Göksel Tantuni,  damakları
aşan nefis tantunilerini Tür-
kiye’nin dört bir yanına yay-
maya devam ediyor. 40 yıl-
lık köklü bir geçmişe sahip
Göksel Tantuni, kurulduğu
günden bu yana lezzetten
servis biçimine, hijyenden
konfora, sağlıklı gıdadan
kaliteye kadar her detayı ile
örnek bir işletme olarak gı-
da sektöründeki prestijini
koruyor.
Dayanılmaz tantuni lezzeti-
ni Türkiye’ye yayan Göksel Tantuni,
sahip olduğu helal et belgesi ve lez-
zet ödülleriyle taçlandırdığı kalitesin-
den yıllardır ödün vermeyerek , Mer-

sin denince akla gelen tantuniyi müş-
teri memnuniyetine önem veren gü-
leryüzlü profesyonel ekibi ile misafir-

lerine sunuyor. 
En iyi olmanın yanı sıra Mersin’e ge-
len Cem Yılmaz, Mahsun KırmızıgüL,
Murat Boz, Emre Kınay, Seda Sayan,

Ebru Gündeş, Alişan, Haluk Bilginer
gibi ünlü isimleri de ağırlayan Göksel
Tantuni; birçok kişinin tantuni yemek

amacıyla Mersin'i ziyaret
etmesine de vesile olur-
ken bu lezzeti Türkiye’ye
yayma çalışmalarına ara
vermeden devam edi-
yor. Bayilik sistemi ile
her geçen gün büyüyen
Göksel Tantuni, Türki-
ye’de  İstanbul, Ankara,
İzmir başta olmak üzere
birçok şehirde açılacak
olan şubeleriyle tantuni
sektörünün parlayan yıl-
dızı olacak. Yurt dışı yatı-

rımcılarından da yoğun talep gören
marka, sayısız yatırım teklifleri alıyor,
belirli kriterler doğrutulsunda bu tek-
lifleri değerlendiriyor. 

Tüm ihtiyaçları tek elden
karşılayan marka…

HAVI Türkiye, tüm dünyada Hızlı Servis Restoranlarına hizmet
veren uzmanlaşmış bir grubun temsilcisidir. 2008 yılında kurulan Stil Koltuk Yıkama

sektörde müşterileri tarafından ilk akla ge-
len markalardan biri olmak amacıyla ku-

rulmuştur. Müşterilerine güvenli, kaliteli, sonuç
odaklı hizmet veren firma verdiği hizmetin kali-
tesi ile beğeni kazanmıştır. Kurulduğu günden
itibaren müşterilerinin memnuniyetini en yük-
sek seviyede tutarak hizmet sektöründe geniş
kitlelere hizmet vererek günümüze kadar gelen
Stil Koltuk Yıkama her daim yaptığı işin arkasın-
da durmaktadır.

Stil Koltuk Yıkama 2008 yılında Yusuf Boyraz ta-
rafından kurulmuş, 2014 yılında gerekli çalışma-
ları yaparak franchise vermeye başlamış ve bu-
güne kadar 6 noktada müşterilerine hizmet ver-
mektedir.
Geniş bir müşteri yelpazesine ulaşan Stil Koltuk
Yıkama ev, işyeri, otel, restaurant, bankalar, ka-
mu kuruluşları, yurtlar ve vakıflara hizmet ver-
mektedir. 
Ayrıca yine aynı şekilde müşteri yönlendirmeleri
ile sektördeki bir başka boşluğu görmüş stor
perde yıkama faaliyetini de iş kolları arasına ka-
tarak hizmet çeşitliliğini artırmıştır. Tüm bu hiz-
metlerin verilmesinde kullanılan solüsyon ve le-
ke çıkarıcıların sağlık bakanlığı onaylı, bitkisel ve
anti bakteriyel esaslı ürünler olmasına dikkat et-
mektedir.
Verdiği hizmetin kalitesi sayesinde adından çok-
ça söz ettirmeyi başaran Stil Koltuk Yıkama
2017 yılı sonuna kadar 10 il-34 ilçede franchise
vererek koltuk yıkama sektörünün eksikliğini gi-
dermeyi hedeflemiştir.

Her daim yaptığı 
işin arkasında…

Göksel Tantuni, damakları aşan nefis tantunilerini
Türkiye’nin dört bir yanına yaymaya devam ediyor.

Meşhur tat büyümeye devam ediyor
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Sadece bifteklik etten döner yapan
ve döner severlerden tam not alan

KasapDöner, işletmecisine brüt yüzde
55 kar marjı sunarken yatırımcı aday-
larına da fuara özel fırsatlar öneriyor.
‘Hamburger çocuklarına döner yedir-
meye geliyoruz’ sloganı ile yola çıkan
Global Restoran Yatırımları A.Ş.’nin
Genel Müdürü Bahar Özürün, Anado-
lu’dan tüketici talebinin çok yoğun ol-
duğunu bu yüzden 2016 yılında İstan-
bul dışı franchise taleplerine öncelik
vereceklerini ifade ederek, ‘Franchise
giriş bedelimiz 50 bin dolar. Bunun dı-
şında aylık loyalty bedelimiz yok. Tah-
mini yatırım bedeli ise dükkanın özelliklerine göre
değişkenlik göstermekle birlikte 400 bin TL ile 800
bin TL arasında değişiyor. 
İlke olarak seçkin AVM ve işlek caddelerde yer alma-
yı tercih ediyoruz. 150 bin TL minimum ciro, 18-24
ay yatırım geri dönüş süresi hedefliyoruz’ dedi. Özü-
rün, firma olarak işletmecilere her türlü operasyon,

işletme ve pazarlama desteğini de her
zaman olduğu gibi vermeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.

Fuara Özel Fırsatlar
KasapDöner, ‘Bayim Olur Musun’ fua-
rında iki özel fırsat sunuyor. Buna gö-
re adaylar, 50 bin dolar olan isim hak-
kı bedelini fuar boyunca yüzde 20 in-
dirimle 40 bin dolar olarak ödeyecek-
ler. Firmanın her iki markasını aynı
mağazada birleştiren KasapDöner &
İkiSatır birarada konseptinin yatırımcı
adayları ise her iki isim hakkına yüzde
30 indirim ile sahip olacak. 

‘İyi et yemek herkesin hakkı’ sloganıyla yola çıkarak
ızgara etleri ve nefis köfteleriyle et severlerin gönlün-
de taht kuran İkiSatır markasının tek başına 65 bin
dolar olan isim hakkı bedeli lokasyon kriterlerinin
karşılanması koşuluyla KasapDöner ile birlikte açıl-
ması durumunda yatırımcı 115 bin dolar yerine 80
bin dolar ödeyecek.

“Türkiye'nin en iyi 10 döneri arasındayız”
Dönerci Orhan, en iyi bildiği işi kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden 

müşterileriyle paylaşmaya ve hızla büyümeye devam ediyor.

Keyifli yolculuğu-
na 2002 yılında

İngitere’de başla-
yan CH Coffee
House, franchisee

adaylarına bu yolculuğa katılarak kendi işinin
sahibi ve aynı zamanda büyük bir ailenin parçası olma fır-
satı sunuyor. Başarısı kanıtlanmış, sade ama güçlü işle-
tim sistemiyle, Coffee House Akademi ile taçlandırdığı
eğitim desteğiyle, özel harman kahveleri ve nargileli kon-
septiyle fark yaratıyor. 
Franchising sistemine olan inancıyla büyümeye devam
eden CH Coffee House, bu amaçla sektörün en önemli
buluşma platformu olan Bayim Olur musun Franchising
ve Markalı Bayilik Fuarı’nda yerini aldı. Şu an Bursa ve
Yalova’da 5 şubesiyle hizmet veren CH Coffee House, 5
yılda minimum 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.
Karlı bir iş sisteminde, keyifli bir ortamda, çok özel ürün-
lerini misafirlerine sunmada iş ortaklarına tam destek ve-
ren CH Coffee House, Bayim Olur musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı’nda yatırımcıları standında ağırla-
mak üzere bekliyor.

Fuar yatırımcısının yüzünü güldürecek 

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

İzmir'li Döner Markası olarak bu işe gönül vermiş Rah-
manoğlu ailesinin en önemli ürünü ve en büyük gücü-
dür. Dönerci Orhan bugün, 11 şubesiyle hızla büyü-
yor, lezzetiyle daha fazla insanda tiryakilik yaratıyor.
Dönerci Orhan, üç nesil, 41 yıldır, müşterilerine et dö-
ner yapmaktadır. Yıllardan beri ‘sağlıklı gıda’ sunma-
nın sorumluluğu ile kalitesinden ödün vermiyor, etin
cinsine, içeriğine, işlenmesine kadar işine büyük bir
özen gösteriyor. Katkısız %100 dana eti kullanıyor. Do-
yurucu porsiyonları ve makul fiyatlarıyla kalite-fiyat
dengesini koruyor. Tüm bunların sonucunda 2016 yı-
lında büyük jürinin gerçekleştirdiği araştırma sonucu,
Türkiye'nin en iyi 10 döneri arasında yerini almış bu-
lunmakta.

Kurumsal çizgisini modernize eden, hizmet ve ka-
lite standardını tüm şubelerinde eşitleyen firma,
bayilikler vermek ve Dönerci Orhan Franchise sis-
teminin akıllıca uygulanmasını sağlamaktadır. ko-
lay kurulan ve işletilen Dönerci Orhan Franchise
işletmesi karlı bir bir yatırımdır. Bayilerin reklam,
eğitim, güçlü sistem ve tedarik ile sürekli olarak
desteklendiği Dönerci Orhan bayilik sistemi başa-
rılı bir iş modelidir. 
Üretim ve merkez ofisinde 15 kişilik ekibiyle, 2009
yılında projelendirdiği ve yatırımlarını yaptığı bayi-
lik sisteminin ilkeleri doğrultusunda çalışıyor,
müşteri memnuniyetini daima en üst düzeyde tu-
tuyor. Bayi  İşletmecileriyle kurduğu yakın iletişim
sayesinde, her geçen gün güzel, güçlü bir aile
kimliği kazanıyor. 

Başarısı kanıtlanmış 
güçlü işletim sistemi Döner sektörünün sıradışı markası 

avantajlı kampanyalara imza atıyor. 
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Girit’te doğdu; Türkiyeli oldu; dünyaya açılıyor

Llaollao 2009 yılından beri, 230 şu-
beye ulaşmış olup dört kıtada 39 ül-

kede yer almaktadır. Başarısının anah-
tarı girişim
projesi ve onu
gerçekleştir-
me şeklidir.
Yoğurt, yararlı
özellikleri yö-
nünden zen-
gin, temel bir
doğal ürün-
dür. Yerinde
hazır lanarak
5°C’de servis
edilir ve kremalı bir kıvama sahiptir. Di-
ğer malzemelerle kolayca kombine
edilebildiği için yeni bir tatlı konsepti
oluşturur ve rejim yapanlar için tamam-

layıcıdır. Buna ek olarak, llaollao paha-
lı bir ürün değil ve her bütçeye uygun-
dur. İhraç edilmesi ve dünya çapında

her tür yerleşim
yerinde ve her
tür iklimde uy-
gulaması kolay
bir iş modelidir. 
llaollao maksi-
mum bir kalite,
izlenebilirlik ve
optimum bir lo-
jistik sağlamak
için kendi yo-
ğurt ürününün

hazırlanması ve üretiminde standart bir
sistemle faaliyet göstermektedir. Mar-
ka, Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’nda yerini alacak.

4 kıta, 39 ülkede 230 şube

Saati olmayan tek yemek; menemeni
bilmeyen yoktur. Geleneksel tat,

franchise dünyasına manAman cafe ile
kazandırıldı. Markanın amacı, bu kültürü
yaşatmak; yumurtadan, domatesten, bi-
berden ve soğandan bir dünya markası

çıkartmak; çıkılan bu yolda, bir yemeğin
nasıl birlik ve beraberliğe katkıda bulu-
nacağını ispatlamak…
Konuyla alakalı Marka kurucusu Ferdi
Şenol şunları söylüyor; “Yumurtayı, do-
matesi, biberi ve soğanı tek başına yedi-
ğinizde tek bir tat alırsınız. Ama bu ürün-

ler kaynaşırsa
akıl almaz lez-
zet menemen
ortaya çıkıyor.
Toplumlarda da
böyle değil mi-
dir?  Farklı kül-
türler, farklı ina-

nışlar bir arada
huzur içinde kay-

naşırsa; huzur dolu bir
toplum ortaya çıkıyor.  Bizde

“manAman”  markamıza bu misyonu

yükledik.  Girit Türklerinden
başlayan hikayemiz, mimari ta-
sarımımız, mekanımızda kullan-
dığımız objelerle, gerekse me-
nümüzün içeriği ile bu mesajı
nasıl verdiğimizi daha yakından
görmek için sizi Bayim Olur mu-
sun Fuarı’na davet ediyoruz.
Şenol bayilik sistemi ile alakalı
ise şöyle devam etti, ‘’ Yurt ge-
nelinde bölgesel ve lokal bayi-
likler vererek ülkemizin her yeri-
ne yayılmak istiyoruz. 
Bizimle yola çıkmak isteyen giri-
şimciler öncelikle güçlü reklam
değeri olan bir marka ile çalışacaklarını
bilmeliler. Lokasyon konusunda min. 80-
100 m2 ve bahçe konseptini içinde barın-
dıracak mekan seçilmeli. Markamıza gi-
riş bedelini ilk 10 şube için 10.000 USD

+ KDV olarak belirledik. Konseptimize
ait anahtar teslim için belirlediğimiz be-
del ise 2.750 TL + KDV / m2 ‘dir. 2017 yı-
lı hedeflerimiz doğrultusunda 2017 yılın-
da yurtiçi/yurtdışı 20 adet bayilik vermeyi
hedefliyoruz.

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

Markalı Bayilik Fuarı’nın en iddialı markası…

30yıla yakın tec-
rübesini, kaza-

nımlarıyla birleştirerek gücünü yarınlara
taşıyacak yatırımlara önem vermesinin
yanı sıra kalitesinden ödün vermeyen Ey-
mer, mermer ve doğaltaş sektöründe ta-
nınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçme-
miştir. Eymer, doğal taşa estetik katarak
ortaya çıkardığı mamuller üzerinde yaptı-
ğı Ar-Ge çalışmalarıyla, ürünlerin çeşitlili-
ğini yenilemektedir. 3 ayrı fabrikada yap-
mış olduğu üretim kapasitesini, 2012 yı-
lında, 14.500 m² si kapalı alan olmak
üzere 40.000 m² lik tek üretim fabrikasına
taşıyarak artırmıştır.
Her tercihe yönelik olarak üretebildiği
390 adet değişik ölçüyü bünyesinde ba-
rındıran firma, ürün portföyü ile müşteri
memnuniyetini sağlamanın mutluluğunu
yaşamaktadır. Marka, 15.01.2009 Con-

formite Europeen (CE) belgesini de al-
mıştır. Gelişen ve değişen teknolojiyi ya-
kından takip eden firma, sürekli olarak
yenilediği makine parkurunda üretmekte
olduğu ürünle-
rini, kendisine
ait tescilli “EY-
MER” markası
ile iç ve dış pa-
zarlarda müş-
terilerinin be-
ğenisine sun-
maktadır. Tür-
kiye’de, sektöründe kendisini kanıtlamış
olan şirket, üretiminin %75’ini yurtdışına
ihraç ederek ülke ekonomisini de katkıda
bulunmayı amaç edinmiştir. Eymer 60 ül-
keye ihracat yaparak, son 4 yılda her yıl
hedeflediği %40 büyüme oranlarına ulaş-
mayı başarmıştır.

60 ülkeye ihracat yapıyor
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Cafe & Restoran sektörüne girmeden
önce detaylı analiz ve araştırmalar

gerçekleştiren Kahve Madeni,  2014 yılı
itibariyle özellikle konsept ve menü geliş-
tirme, alt yapı güçlendirme ve deneyimli
kadroyu belirleme çalışmalarını tamam-
layarak ilk iki şubesini 2015 yılında İz-
mir’de açtı. 
Kahve Madeni Cafe&Restoran ve Kahve

Madeni Garden olmak üzere iki ayrı kon-
sept ile genç ve dinamik bir ekibi saye-
sinde müşterilerine memnuniyet garanti-
si veren yenilikçi marka, kahvenin yanı
sıra dünya mutfaklarından seçilme ye-
mekler ile de müşterilerin damak tadına
uygun yeni tatlar servis ediyor. 
Müşterilerine daima yenilik ve lezzet su-
narak sektörde fark yaratmayı amaçla-
yan Kahve Madeni, ikinci ve üçüncü dal-
ga kahveciliğin aranan ismi olmaya aday
girişimci ruha sahip yatırımcılara bayilik
sistemi ile kendi işlerinin patronu olma
imkanı veriyor. 
İlk 10 bayilik için herhangi bir isim hakkı
bedeli alınmayacak olan kahve Madeni,
minimum 100 m2 kapalı 1oo m2 açık alan
olarak mağaza kurumlarını yapmayı he-
defliyor.

Kahve Madeni, başarılı işletme modeli ve
kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor 

Yeni yatırımcılarını 
bekliyor! 

Perakendede uzman
mağazacılığın lider

markalarından Esse,
1998 yılında kurulmuş,

26 Aralık 2002 tari-
hinde ilk mağazası-
nı Akmerkez’de

açarak faaliyetlerine
başlamış, ilk olarak mutfak ve sofra
ürünlerinin yanı sıra elektrikli mutfak alet-
leri ile sektöre adım atmıştır. 2002’den iti-
baren Türkiye’de birçok ilki gerçekleşti-
ren dünyaca ünlü markalarla tüketicileri
buluşturan Esse, bu özellikleriyle Türki-
ye’de trend belirleyen markalardan biri
olarak uzmanlık misyonunu üstlenmiştir.
Dünyanın önde gelen markalarının Tür-
kiye distribütörlüğünü 13 yıldır istikrarlı
bir şekilde sürdürmektedir.Essenso, Es-
se Home, Essensa gibi kendi bünyesin-
deki markalarının günümüz ihtiyaç ve

bek lent i le r in i
özümsemiş ta-
sarımcılar ta-
rafından ge-
liştirilen ürün-
leriyle de ev
ve ya-

şam alanlarına değer katacak çözümler
sunmaktadır. 2008 yılında bayilikle bü-
yüme kararı alan şirketin şu an 56 şehir-
de toplam 207 mağazası bulunmaktadır
ve bunlardan 94 tanesi bayidir.

Lider marka franchise ile büyüyor

Gıda sektörün-
deki 26 yıllık

tecrübe ve başarıları ile  BY PULİ Gıda
Ve San.Tic.LTD.ŞTİ  geleneksel Türk
mutfağından en lezzetli , en kaliteli; kol
böreği çeşitleri ,sade börek , su böreği

çeşitleri,puli pide ve puli açma ürünle-
rinin yanı sıra sıcak ve soğuk içecekle-
ri ile İstanbul Pendik’te 800 m2 kapalı
modern üretim tesisinde üretime baş-
lamıştır.

Hedefi; en kaliteli, en lezzetli ürünleri
temiz bir ortamda hijyenik şartlara uy-
gun olarak olarak üretip uygun fiyatlar-
la öncelikli olarak İstanbul ve çevre il-
lerde şubelerini yaygınlaştırarak müş-
terilerine sunmaktır.

Müşterile-
rimize kar-
şı BY PULİ
GIDA ürün
ve kalitesi-
ni devam
ettirebile-
cek ve fir-
manın ge-

lişmesine olumlu katkı sağlayabilecek
bayiler arıyor. Karşılıklı anlaşma sağ-
landıktan mimarımız ile çalışmalara
başlayıp bayimizi en kısa zamanda tes-
lim ediyor.

Kalite ve 
lezzetin adresi…

Tatlıses Gıda; 2011 yı-
lından itibaren franc-

hise vermeye başlamış
olup, şuan itibariyle Tür-
kiye genelinde 249 adet
çiğ köfte şubesiyle müş-
terilerine hizmet verme-
ye devam etmektedir.
2014 yılında yatırımlarına
devam ederek, Tatlıses
Lahmacun konseptiyle
yatırımcılara ikinci bir
olanak sunmaktadır.
2015 yılından itibaren
yaptığı yatırımlar ile birlikte Avrupa ge-
nelinde de bayilik vermeye başlamıştır.
Tatlıses çiğ köfte; 2012 ve 2016 yılında
Avrupa Tat ve Kalite Ödülü'ne layık gö-
rülür iken, 2014 yılında ise aynı ödülü
Tatlıses Lahmacun olarak almaya hak
kazanmıştır. Aynı zamanda TSE ve
Gimdes Helal sertifikalarına sahiptir.
Tatlıses Gıda; kuruluşunun 5. yılına ve
Bayim Olur musun Fuarı katılımcılarına

özel olarak; franchise şartları ile ilgili
inanılmaz fırsatlar sunmak için; 6.Hall -
C106 nolu stantda misafirlerini ağırlı-
yor. Marka, fuar süresince Tatlıses Çiğ
Köfte bayiliği alan katılımcılardan, isim
hak bedeli almayıp aynı zamanda açılı-
şa özel 500 kg. çiğ köfte ürün hediye
verirken, Tatlıses Lahmacun bayiliği
alan yatırımcılara ise 1000 kilogram
lahmacun harcı hediye olarak veriyor.

FRANCHISE

5. yıla ve fuara özel 
müthiş fırsatlar…
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Okan Karacan
Onka Medya Kurucusu

“80 yıllık yaşanmışlığa
sahip çıkacağım…”

Oyuncu, sunucu, radyo-
cu iken şu an ajans ve 
marka sahibisiniz. 

Bu süreci anlatabilir misiniz?
Sizinde bahsettiğiniz gibi oyuncu, su-
nucu, radyo programcılığı vs yaparken,
2009-2010 yılında  TRT de yaptığım sa-
bah kuşağı sürecimi tamamladım.
Trt’den ayrıldıktan sonra kariyerimde
farklı bir yapılanma kurma isteği geldi,
o yüzden işin biraz ticari tarafında ol-
mak istedim. 
Ve bu karardan kısa bir süre sonra bu-
tik bir reklam ve medya planlama şirke-
ti olan Onka Medya ’yı kurdum. Onka
medya bu sürecin başlangıcı oldu ve
artık şirketleşmiş olduk. 20 yıllık süreç-
te edindiğim bilgiler şirketin geleceğini
dizayn etti. 
Ardından hayatımda da köklü değişik-
likler oldu; evlilik, çocuk ve bir marka
sahibi olmak gibi… 

Onka Grup neler yapar? 
Bir markaya neler katar?
Onka grubun farklı birtakım yaptığı işler
var. Onka creative media group diyo-
ruz aslında. Öncelikle medya satın al-
ma ve medya planlama yaptık. Daha
sonra etkinlik, organizasyon ve eğlen-
ce bölümümüzü kurduk. 
Televizyon altyapımız olduğu için pro-
düksiyon altyapımızı geliştirdik. Biz bu
dokunuşları yaparken 2000 lerin başı
ve günümüzde dijital medyanın geliş-
mesiyle Onka dijitali kurduk. Web de-
sign ile başlayıp sosyal medya ve mar-
keting çalışmalarının tüm sürecini takip
eden bir yapı oldu. 

Aldığı talepleri karşılamayan markalar
içinde ayrıca çağrı merkezi işletmecili-
ği ve kullanımı için Onka çağrı merke-
zini kurduk. Daha sonra yatırım tarafı-
mız gelişti, o da bir nevi distribütör-
lük… 
Tüm bu imkanları kullandığımız zaman
bir markaya itici güç oluyor ve o marka-
yı kitlelere ulaştırabiliyoruz.

GKM – Gastro Kültürel 
Mekan İşletmeciliği nedir; 
bize biraz bahseder misiniz?
GKM – Gastro Kültürel Mekan İşletme-
ciliği, aslında 3 farklı karakterde insa-
nın bir araya gelerek kurduğu bir ya-
pı... Gastro, bizlerin ve herkesin merak
duyduğu bir bölüm ve buraya ciddi
katkılar sağlayacağını düşündüğüm,
değerli ortağımız ve Yön. Krl. Üyemiz
Dr. Ferhat Kayan önderliğinde yürütül-
mektedir. Kültürel taraf tamamen bana
ait, mekan faktörü ise iç mimar olması
itibariyle eşim Zeynep Karacan’ın yö-
netiminde… GKM ise sahip olduğu fel-
sefe ve güçlü yönetimi ile gıda alanın-
da büyüme hedefi olan, ülke genelin-
de milli lezzetlerimizi yaygınlaştıran,
genç kardeşlerimize istihdam sağla-
yan, yatırımcılara cazibe merkezi oluş-
turan, iyi bir iş modeli ile gıda sektö-
ründe markalar oluşturan, kültürel bir
bakış açısıyla uzun soluklu işbirlikleri
yapan bir yapı…

80 yıllık ‘’Tarihi Uzunköprü 
Köftecisi’’ni satın aldınız. 
Bu yatırıma nasıl karar 
verdiniz?
GKM’yi kurmadan önce eşimle Nişan-
taşı’nda restoran işletmeciliği yaptık.
Burada edindiğimiz bilgilerle gıda sek-
töründe daha etkin olmamız gerektiği-
ne inandık. Nişantaşı’ndaki restoranı-
mızı çok karlı bir şekilde devrettik. Bu
bizi daha da heyecanlandırdı ve bura-
daki başarımız gelecekteki yapmak is-
tediklerimize ışık tutmuş oldu. Ardın-
dan ortağımız Ferhat bey ile birlikte ka-

fa kafaya verip GKM’yi kurduk. Bu yapı-
nın projeye ihtiyacı vardı. Lokal bir yer-
de tek bir restoran işletmecisi olmaya-
lım istedik ve bunu ülke genelinde ya-
yıp daha büyük bir organizasyon yapa-
rak aynı zamanda çok fazla kişiye iş
olanağı sağlayalım istedik. Herkes fikri-
ni söyledi ama benim batı Trakyalı ol-
mam ve doğu ile batınım birbirini ku-
caklamasını istememden ötürü buna
uygun bir konu bulmalıydım ve aklıma
gelen şey köfte oldu… 
Araştırmalarım sonucu 80 yıllık önemli
bir yaşanmışlığı olan bir marka ile muh-
teşem bir tarihe sahip çıkmanın doğru
olacağını düşünerek yola çıktık ve Mus-
tafa Alsat Bey in öngörüsüyle Tarihi
UzunKöprü Köftecisini satın aldık. Bir
takım düzenlemeler yaptık. Daha önce
önümüze gelen projelerin bir yaşan-
mışlığı yoktu. Yaşanmışlık ve eşsiz lez-
zeti benim bu yatırımı yapmamdaki en
büyük etkenler oldu.

5 yıl sonra kendinizi
ve markanızı nerede 
görüyorsunuz?
Hedefimiz, kendi konseptini doğru an-
latabilen restoranlar kurmak. Lezzetha-
nemizi oluşturup yatırımcının kolaylıkla
verebileceği yapıyı oluşturmak. 5 yıl
sonrada hedeflediğimiz lezzethane ra-
kamına ulaşmak istiyoruz. Hem yurtiçi
hem yurtdışından çok sayıda bayilik ta-
lebi aldık. Bilgi birikimimiz sayesinde 5
yıl sonra perakende sektöründe, mar-
ketlerde, bakkallarda,  Uzunköprü mar-
kasıyla farklı farklı ürünler de yapmayı
planlıyoruz.

GKM’nin yeni girişimi; 
Tarihi Uzunköpü Köftecisi…

Yıllar içinde 
hayatımda hızlı ve
köklü değişiklikler 
oldu; evlilik, çocuk 

ve bir marka 
sahibi olmak gibi…

Onka Medya Kurucusu Okan Karacan

“
“





Kurulduğu günden bu yana muhte-
şem lezzeti, uygun fiyatı ve sağlıklı

ürünleri ile Kebo, Türkiye’nin parlayan
yıldızı olarak sektörde devrim yaratıyor.
2012 yılında altyapı çalışmalarını tamam-
layan Kebo, Antakya’da ISO, TS ve Helal
Gıda sertifikalarına sahip modern üretim
tesislerinde, gıda mühendislerinin neza-
retinde, baton tavuk döner, özel Kebo
sos, özel mayonez, ekmek ve biberini
yüzde 100 katkısız ve doğal olarak üret-
meye başladı. 2015 yılında ise tüm Türki-
ye’nin markası olma yolunda şubeleşme
kararı alan firma ilk şubesini Ankara Kızı-
lay’da açtı. Kısa sürede Ankaralılar tara-

fından kabul gören Kebo, şu-
beleşmeye devam ederek An-
kara’da 2. şubesini devreye
soktu. Açtığı şubelerde gördü-
ğü yoğun ilgi ve yüksek karlı-
lık oranlarıyla girişimcilerin
dikkatini çeken Kebo, yoğun
franchise taleplerine de kayıt-
sız kalamayarak ilk franchise
şubesini Mersin’de Kebocula-
rın hizmetine sundu. 2016 yı-
lında gerek kendi mağazaları-
nı, gerek franchise şubelerini
açmaya devam eden Kebo yıl sonu itiba-
rı ile şube sayısını 10’a, 2017 yılı son çey-

Her müşteri kendi seçtiği malzemelerle,
kendi damak tadına göre YOMUMU'su-

nu oluşturur. Yomumu Frozen Yogurt & Mo-
re  meyve, çikolata, tahıl ürünleri ve çerezler ile doğallığı en lez-
zetli şekilde yaşamanızı sağlıyor. Marka, ilk şubesiyle 2016 yılı
ocak ayında İzmir’de; nisan ayında da Alaçatı’da açtığı ikinci
şubesiyle hizmet vermektedir. Şeker oranın çok düşük olması,
en doğal koşullarda üretilmesi ve sadece %1.5 yağ içeriğine
sahip olması markayı bir adım öne taşıyan en önemli unsurlar-
dır. Türkiye’de ilk defa 50 çeşit toping seçeneğine sahip Yomu-

mu Frozen Yogurt
& More müşterile-
rinden gelen yoğun
franchise talepleri
doğrultusunda yo-
luna franchise vere-
rek ilerleme kararı
aldı.
Kısa süre içinde
Türkiye’de stratejik
noktalarda olmayı
hedefleyen Yomu-
mu, Bayim olur mu-
sun Franchising ve

Markalı Bayilik Fuarı’nda girişimci-
lerle buluşuyor. Eşsiz tadları de-
nemek adına tüm girişimcileri
standı davet eden Yomumu Fro-
zen Yogurt & More kurucusu
Özcan İçli “Lezzeti Hissedin
sloganı ile yola çıktık. Yomu-
mu tadlarının Small 100 cc,
medium 200 cc ve large 400
cc boyutları mevcut. Ürünle-
rimiz, vücudunuz için gerek-
li kalsiyum, protein ve B2 vi-
taminlerini içererek, bağışıklık sistemi-
nizin güçlendirilmesine yardımcı olur. Enerji ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz Yomumu ile keyifli bir lezzet şöleni yaşaya-
caksınız. Sağlığınızı düşünerek, vücudunuz için yararlı bütün
besinleri bir araya getirdik” diyor. Kaliteli iş yapmak isteyen gi-
rişimcileri Yomumu ailesine davet eden İçli, “Konseptimiz, kul-
landığımız doğal ürünler ve damak tadında sınır tanımayarak
girdiğimiz bu yolda bizimle birlikte yürümek isterseniz sizleri ai-
lemizde görmek isteriz. Büyük bir titizlik ve ciddiyetle ürettiği-
miz lezzetli ürünleri hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmanın sorum-
luluğu içindeyiz” diyor.
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Dört mevsimlik
tatlı bir yatırım

Donza, dışı çıtır kadayıf, içinde
dondurma saklı yepyeni bir tatlı.

Dört mevsim, rahatlıkla ikram ediliyor,
tadanlar lezzetini unutamıyor. Marka,
patentli tarifiyle kısa sürede aranılır ol-
du. Öyle ki, yoğun talep üzerine Don-
za yeni bayilerini arıyor.Sıcacık kızar-
mış kadayıf, lezzetli dondurma üzeri-
ne bu kadar yakışınca Donza, seri
üretime geçti. Çünkü Donza, ne kadar
çok kişiye ulaşırsa, o kadar çok beğe-
ni görüyor ve bağımlılık yapıyor.

Tüm bu olumlu tepki ve geri dönüşler
üzerine, geniş çaplı Ar-Ge çalışmaları-
nın ardından Eskişehir’deki fabrikasın-
da seri üretime başladı. Soğuk zincir
ağına sahip olan Donza, üretimden tü-
ketim anına kadar siparişlerin sorun-
suz ve beklemeden teslim edilmesine
özen gösteriyor. Donza’nın gösterdiği
özen bunlarla sınırlı değil. Ve şimdi
dört mevsimin tatlısı Donza, distribütö-
rünün profesyonel gücü ile kazanımla-
rına yeni bayiler eklemeyi hedefliyor.
Rpublic-Donza büyürken büyütmek,
kazanırken kazandırmak ve sürekli ge-
nişlemek için, yeni bayilerini arıyor.

Kadayıf kaplı kızarmış
dondurma donza 

yeni bayilerini ariyor 

Lezzete yatırım yapma zamanı…

reğine kadar ise bu sayıyı 20’ye çıkarma-
yı planlamaktadır.

1996’da ‘diyet düşmanı’ sloganı ile Akın &
Çiğdem Kiral çiftinin önderliğinde kurulan
Kebo, “çocuğuma yedirmeyeceğim bir şeyi
başkasına yedirmem’’ ilkesini benimsedi. 

“Diyet düşmanı”
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Şirketiniz ne zaman kuruldu?
Bursa Kebap Evi, 2003 yılında ilk olarak Gale-
ria’da açıldı. Biz markanın ilk bayisi olarak, ilk

şubemizi Flyinn’de, ikincisini ise Carousel’de açtık.
2010 yılında ise zor durumda olan 3 şubeli Bursa Ke-
bap Evi’nin imalat ve isim hakkını satın alarak, Helvacı
Grup olarak Bursa'nın meşhur kebabı “iskender”i lezzet
ve kalite standardından ödün vermeden ülkemize ve
Avrupa’ya tanıtma yolunda ilk adımı attık. Brüksel’de
bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tara-
fından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içecek-
lere verilen “Üstün Lezzet Ödülü”nü (Superior Taste
Award) almaya hak kazanan ilk ve tek iskender marka-
sı olarak başarımızı uluslararası açıdan da taçlandırdık.

Konseptiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Daha çok AVM'lerde yer alan Bursa Kebap Evi, kalite-
de standardı yakalamak için tek bir merkezde hijyenik
koşullarda üretim yapıyor. Leziz, temiz, kaliteli ürünle-
ri tüm restoranlarda aynı standartta, aynı ürün ve ser-
vis kalitesi ile sunmak önceliği ile hareket ediyoruz.
Öte yandan Bursa Kebap Evi’ni diğer döner restoran
zincirlerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir di-
ğeri de, ürünlerin tamamen açık mutfakta, misafirlerin
gözü önünde hazırlanıp, servis edilmesi ve ürün çeşit-
liliğimizdir.

Kaç şube ile faaliyet gösteriyorsunuz?
Hızla yeniden yapılanan Bursa Kebap Evi’nin bugün 8
tanesi Helvacı Grup'a ait, diğerleri franchise toplam 70
şubesi bulunuyor. Türkiye'de yakaladığımız başarıyı
yurtdışına da taşıyarak Almanya'da bir girişimciyle 7
şubelik bir master franchise anlaşması yaptık. İlk şu-
bemizi geçtiğimiz yıl Almanya'nın Saar-Brücken ken-

tinde açtık. Türk halkı-
nın vazgeçemediği is-
kenderi yurtdışına taşı-
yarak yurtdışında bir
Türk zincir markası ya-
ratma hedefindeyiz.

Bu yıl kaç şube nerelere açacaksınız?
Bursa Kebap Evi olarak, 6 yıl gibi kısa bir sürede yurti-
çinde 30 ilde ve Almanya’da şube açtık. Hız kesmeden
büyümek hedefimiz. Bu doğrultuda da 2016 yılı için yurt
içi franchise hedefimiz 25 yeni şube, yurt dışı için hede-
fimiz ise 10 yeni şube. En kısa sürede 81 ilde ve özellik-
le yakın coğrafyalarda büyümeye kararlıyız. Kuveyt ve
S. Arabistan ile franchise görüşmelerimiz sürerken,
Azerbaycan’dan da konuya ilişkin talepler alıyoruz. 

Franchise şartlarınız nelerdir?
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere tarihi lezzetlere
odaklı bir yatırım fırsatı da sunarak anahtar teslim şube-
ler veriyor, hem markanın her bölgede aynı standartla-
ra sahip olmasını, hem de yatırımcıya büyük kolaylıklar
sağlıyoruz. Franchise giriş bedeli olarak ise 50 bin do-
lar talep ediyoruz. Royalty adını verdiğimiz ve franchi-
see'lerimizden aldığımız aylık ciro payımız yurtiçi için
geçerli olmak üzere yüzde 4’tür.

“ITQI tarafından 
verilen “Üstün 

Lezzet Ödülü”nü
(Superior Taste Award)

almaya hak 
kazanan ilk ve tek 

iskender markasıyız”

Bursa Kebap Evi Yön. Krl. Bşk. M. Cem HELVACI

“Üstün lezzet ödüllü
ilk iskender markasıyız”



Yaklaşık bir asıra dayanan geçmişi
ile bugün, geniş ürün yelpazesiyle,

Doğal ve Organik ürünler sektöründe
Türkiye’nin en büyük ve en itibarlı mar-
kaları arasında yer almaktadır.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile
yüksek kalite standartlarına büyük özen
gösteren Arifoğlu, gıda mühendislerinin
gözetiminde  1000‘den fazla farklı doğal
ve organik ürünün temininden nihai tüke-
ticilerimize ulaşana dek kalitesini sürekli
kontrol altında tutmaktadır. Kendi bünye-
sinde faaliyet gösteren Aktar dükkanları-
na ek olarak, İlk Arifoğlu pilot franchise
çalışması 2014 yılı sonunda İstanbul İstin-
ye Park AVM’de hayata geçirilmiştir. 

Günümüzde ise, Japonya’da faaliyet
gösteren franchise mağazasına ek ola-
rak, yurt genelinde, halen İstanbul, An-
kara, İzmir, Antalya ve  Eskişehir’de top-
lam 17 mağaza bulunmaktadır. Bunların
5’i franchise sistemi ile yönetilmektedir.
Yatırım, işletme ve karlılık dengesi açı-
sından güncel pazar standartlarından
daha verimli olan franchiselar, doğal
ürünler ve bitkilerin kullanım ve fayda-
ları konularında eğitilen 2-3 çalışan ta-
rafından idare edilebilmektedir. 50 ile
70m2’lik corner ya da 100 ile 20 m2’lik
kafeli dükkanlar şeklinde franchise
verilen mağazaların, önde gelen
avm’lerde ya da şehrin işlek caddele-

rinde olmasına özellikle dikkat edilmektedir.

Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut iş-
lerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyen-

ler için yeni bir kredi hazırladık. 
Avantajlı faiz oranı ve vade seçenekleri ile sunulan krediyle,
franchise giriş bedeli ödemesi ve işyerinin tüm ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla yapılan harcamalar için finansman des-
teği sağlıyoruz.
Franchising Kredisi kullananlar, faaliyet gösterdikleri sektörle-
rin özelliklerine uygun farklı ödeme seçeneklerinden yararla-
nabilecektir. Kredinin vadesi azami 60 aydır. Kredi, AET, 3 ay-
da ya da 6 ayda bir eşit taksitli, ya da Serbest Taksitli olarak
kullandırılır.
Kredilere, ilk yıla mahsus olmak üzere azami 6 ay ödemesiz
dönem verilebilmektedir.
Kredi limiti, franchise giriş bedeli ile işyerinde kullanılacak de-
mirbaşların temin edilmesi, firma faaliyet alanının dekorasyo-
nunun yapılması ve mevcut işyeri için yapılacak tüm harcama-
ların yüzde 75’i olarak belirlenmektedir.

Girişimcilere
franchising kredisi

Dilim pizza 
konseptini getiren
%100 Türk markası

Yurtdışında görmeye alışık oldu-
ğumuz dilim pizza konsepti İs-

tanbul'u da sarmaya başladı . 2013
yılında 4 genç girişimci tarafından Ci-
hangir’de küçük bir dükkanda kuru-

lan Pizza Vegas, kısa sürede şubele-
rinin sayısını artırıp, yarattığı yeni
sektörün öncüsü olmuş durumda.
Kurulduğu günden beri büyük bir ba-
şarı yakalayan Pizza Vegas, şubede-
ki müşterilerine istedikleri pizzayı 5
dakika içinde hazırlayıp, çok uygun
fiyatlarla yaşama fırsatı sunuyor.
Pizza Vegas kurucularından Barış
Dolapdere; “Pizza Vegas’ın ana
konsepti dilim pizza. Dilim pizza fı-
rından çıkar çıkmaz çabucak yenile-
bilen, ulaşımı da tüketmesi de kolay
bir sistem. Biz de tam anlamıyla
müşterilerimize bunu sunuyoruz.
Müşterilerin hızlı bir şekilde atıştırıp
gidebileceği, bir pizza için 20-25 da-
kika beklemeyeceği bir konsept su-
nuyoruz. İsteğe göre her çeşit pizza
yapıyoruz’’ dedi. Marka franchise
yoluyla büyüyecek.

Asüer A.Ş. ve Medyafors Fuarcılık A.Ş;  karşılıklı kurumsal
yarar sağlamak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak

adına  çözüm ortağı oldu-
lar. 
MedyaFors Fuarcılık Ge-
nel Müdürü Aycan Helva-
cıoğlu ve  Asüer Yatırım
Danış. A.Ş. YKB Dr. Ay-
doğan Süer arasında
sağlanan işbirliği kapsa-
mında ortak çalışmalar
geliştirilecek. 
Medyafors, katılımcı mar-
kalarını ihtiyaçları doğrul-
tusunda, marka- AVM ya-
tırımları konusunda  Asü-
er  Danış. A.Ş.‘ye yönlen-
direcektir. Bu doğrultuda
Asüer A.Ş ise Medyafors
Fuarcılık mecralarında ta-
nıtılacaktır.

Türkiye’de, sektörünün en büyük 
ve en itibarlı markası…

Ticari faaliyetlere 1944 yılında Mısır Çarşısı’nda başlandı.
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&  
Çözüm ortaklığı 

anlaşması imzaladılar

Franchise sistemiyle 
tüm Türkiye’ye 

yayılmayı hedefliyor.
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Türkiye’de hızlı ser-
vis restoran zinciri

sektörünün dev
markalarını 

toplayan TAB Gıda,
Bayim Fuarı’nda 
girişimcilerle bir

araya geliyor.

Türkiye’de 1000’e yakın restoranı ve 22 yıllık
tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sek-
törü lideri olan TAB Gıda’nın dünyaca ünlü

markaları Burger King®, Popeyes®, Sbarro®,
Arby’s® ve Usta Dönerci® yeni yatırımcı adayla-
rıyla İstanbul’da buluşuyor.
13–16 Ekim 2016 tarihleri arasında, CNR Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek 14. Bayim Olur musun

TAB Gıda Franchise
Md. İlhan Erkan

Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda yeni yatı-
rımcılarını bekleyen TAB Gıda, yatırımcılarına
anahtar teslim işletme fırsatı sunuyor. TAB Gıda
markalarında yatırım maliyeti; restoranın yerine, ti-
pine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı
olarak değişmekle beraber, Burger King için
500.000 USD+KDV ’den, Popeyes için 400.000
USD+KDV’den, Sbarro için 250.000 USD+
KDV’den, Arby’s için 400.000 USD+KDV ’den,
Usta Dönerci için ise 250.000 USD+ KDV’den
başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon
sunuyor. Birinci opsiyonda yatırımcılar dilerlerse
inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor.
Bu modelde örneğin Burger King markası için sa-
dece 115.000 $’lık isim hakkı ve proje bedeli öde-
niyor. Bu model ancak AVM dışında yer alan res-
toranlar için geçerli. 
İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda
tarafından yapılarak anahtar teslim modelini haya-
ta geçiriliyor. Bu model ise yine Burger King örne-
ğinde minimum 500.000 $’dan başlıyor.

Sigara içenlerin oranlarındaki düşü-
şün yeterli olmadığını açıklayan Ay-
dın, “Bu ülkede hala 20 milyon sigara
içen insan var, hala her yıl 120 bin ki-
şi sigaradan hayatını kaybediyor, ha-
la 10 bin çocuk sigara içmediği halde
anne babası tarafından öldürülüyor,
hala 15 bin insan sigara içmediği hal-
de sigara içenler yüzünden hayatları-
nı kaybediyorlar. Yine bu ülkede 32
milyar dolar parayı her yıl dumana ve-
riyoruz. Bunun yaklaşık 22 milyar do-
larını sigaraya bizzat ödeyerek, 10
milyar dolarını da sigaranın neden ol-

duğu hastalıklardan kurtulmak için sağlık hizmetlerine harcıyo-
ruz. Türkiye’nin sağlık harcamalarının yüzde 10’u sigaradan
kaynaklanan hastalıklara yatırılmaktadır. 
Gebelikte sigara içen anne adaylarımızın çocuklarının yüzde
25’i engelli doğmaktadır. Dolayısıyla önümüzde hala uzun bir
yol var” açıklamalarında bulundu.

Türkiye Sigarayla
Savaş Derneği
tarafından 17.si

düzenlenen
“İnsanlığın Gerçek
Dostları Ödülleri”

muhteşem bir
finalle Cemal Reşit

Rey Konser
Salonu’nda

sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan
İstanbul Aydın Üniversitesi Müte-

velli Heyet Başkanı ve Türkiye Siga-
rayla Savaş Derneği Genel Başkanı
Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye artık ka-
palı mekanlarda, ibadet, eğitim ve
sağlık alanlarının 100 metre mesafe-
sinde, yoğun insanların bulunduğu
mekanlarda sigaranın yasaklandığı
ve sigara içenlerin bile artık sigara
içilmemesi gerektiğine inandığı bir
ülke durumuna geldi. Türkiye’de si-
gara içenlerin sayısı 27 milyondan
20 milyona düşmüştür. Bu vesileyle
ülkemizi oradan buralara taşıyan başta Cumhurbaşkanımız ol-
mak üzere siyasi iktidarıyla, siyasi muhalefetiyle, sivil toplum
kuruluşlarıyla, sağlık kuruluşlarıyla, eğitim kuruluşlarıyla ve siz
değerli gençlerle el ele biz ülkemizi dünyanın örnek bir ülkesi
haline getirdik. Bu yolculukta emek veren bütün arkadaşlarıma
insanlık adına ülkem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“insanlığın gerçek dostları ödül töreni” sahiplerini buldu!

“Dev markalarımız 
fuarda boy gösteriyor”
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2009 yılında kurulan Kervansaray Kahve’nin kı-
sa sürede oluşturmuş olduğu satış noktaların-

daki başarısı; büyük oranda işletmecilerinin işleri-
ne olan bağlılıklarından ve bu konuda ki üstün ye-
teneklerinden kaynaklanmaktadır.
Bunun yanı sıra bu başarıya katkıda bulunan en
önemli özelliği ise,bu günden itibaren yatırımcı-
larının sürekli yanında hissettikleri merkezi des-
tek ve sürekli olarak sürdürdüğü eğitim progra-
mıdır.
Marka yetkilileri girişimcilere şöyle sesleniyor;
“Bizler markamızın büyümesi adına bize des-
tek olacak, markamıza değer katacak ve onu
kendi markası gibi benimseyecek, bizimle bir-
likte üretecek ve bizimle birlikte büyüyecek ya-
tırımcılarımıza kervansarayımızın kapılarını so-
nuna kadar açıyoruz.’’
14. Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda
yer alacak standımıza, girişimcileri, Kervansa-
ray ayrıcalıklarını yaşamak için bekliyoruz.

Prof. Saraçoğlu, 14. Bayim Olur
Musun 2016’ya katılarak yeni iş

ortaklarıyla tanışmaya hazırlanıyor.
2003 yılından beri  gelişimini sürdü-
ren Saraçoğlu A.Ş, Prof. Dr. İbrahim
Adnan Saraçoğlu, 40 yılı aşan bilim-
sel çalışmalarının sonuçlarını Prof.
Saraçoğlu markasıyla müşteriyle bu-
luşturmaktadır.
Bitkilerin koruyucu, önleyici ve tedavi
destekleyici güçlerini araştırarak her
gün portföyünü genişleten Prof. Sara-
çoğlu, bünyesinde 300’den fazla
ürün bulundurmaktadır. Yurt dışı satış
ağını oluşturmak için çalışmalarını
hızlandıran Prof. Saraçoğlu, yurt içi
satışlarını internet mağazası, çağrı
merkezi ve bayi ağı ile gerçekleştir-
mektedir. 
Ana bayi, franchise ve satış noktası
olmak üzere üç tip bayilik sözleşmesi
opsiyonu sunan marka, iş ortaklarına
mağaza konsepti teknik şartnamesi,
ürün eğitim, numune ve pazarlama
malzemesi gibi destekler de sunmaktadır. Ağustos 2016
itibariyle Türkiye genelinde toplam 104 satış noktasına
ulaşmış markanın Genel Müdürü Şenay Sipahioğlu,
Prof. Saraçoğlu’nun gelecek planları ve fuar hakkındaki

beklentileriyle alakalı şunları
kaydetti.
“Özellikle Avrupa’da çok yaygın
ve rağbet görüyor olmasına rağ-
men organik ürünler ve fitotera-
pi akımı Türkiye’de yeni yerleş-
meye başlıyor. 
Bitkilerin insan sağlığı üzerinde-
ki olumlu etkileri üzerinde yaptı-
ğımız araştırmalar ve bunların
sonucu olarak müşterilerimize
sunduğumuz ürünler Türkiye’de
ivmelenerek yükselen bir tren-
din öncü markası. Dolayısıyla
Prof. Saracoglu’nun bir iş ortağı
olmak çok büyük bir fayda sağ-
lıyor. 
Kaliteli ürünler ve doğru hizmet
bir araya geldiğinde müşteri
memnuniyeti rahatlıkla sağlana-
biliyor. Bu da yatırımcı için uzun
vadede karlılık anlamına geliyor.
Doğayı araştırıp, doğaya döne-
rek, kaynağını sadece doğadan

alarak şifa dağıtabilmek yaptığımız işin en önemli ve en
kıymetli tarafı. Bu sebeple iş ortaklarımızın da bizlerle
birlikte bu keyif ve mutluluğu paylaşacak olmaları bizler
için çok önemli.”

Girişimcilere iş kurduruyor

Kervansaray Kahve
büyüme stratejisi olarak,
üretim ve tüm dünya'ya

parakende satışla 
beraber franchise 

sistemini de 
benimsemiştir.

Bitkilerin koruyucu, önleyici ve tedavi destekleyici güçlerini
araştırarak her gün portföyünü genişleten Prof. Saraçoğlu,

bünyesinde 300’den fazla ürün bulundurmaktadır.

Türkiye’deki 30 yıllık geçmişiyle katılım bankacılığına
yön veren Albaraka, iş kurmak isteyenlere yeni bir fır-

sat sunuyor.
‘Franchise Destek Paketi’yle Türkiye’de franchise siste-
miyle çalışan yaklaşık 2 bin markayla işbirliği imkanı ya-
kalayacak girişimciler, 48 ay vadeli leasing ve KFD avan-
tajına ek olarak; 6 ay ödemesiz dönem imkanı, ücretsiz
sabit POS ve uygun fiyatlarla mobil POS hizmetinden de
yararlanabilecek.
Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak sunulan fır-
satlarla iş kurmak isteyenlere büyük fırsatlar sunduklarını
kaydeden Albaraka yetkilileri, “Franchising sistemi, iş sa-

hibi olmak isteyenler için riski en düşük yöntemlerden bi-
ri olarak karşımıza çıkıyor. Albaraka olarak girişimcilerin
iş dünyasına entegre olabilmesi için sunduğumuz fırsat-
larla hem ekonomimize can suyu olmayı hem de yeni ça-
lışma sahaları açarak çok daha fazla kişinin istihdam edil-
mesini hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Albaraka tarafından tasarlanan ‘Franchise Destek Pake-
ti’ nden faydalanan müşteriler internet üzerinden yapılan
havale, EFT; şubeden havale, diğer bankalardan çek
tahsili ve hesap işletim ücreti gibi başlıklarda sınırsız hiz-
met alabilecekleri Süper Kobi Paketine de 3 ay boyunca
ücretsiz sahip olacaklar.

Yeni iş ortaklarıyla buluşuyor...

Kahvenin gerçek tadı
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Osmanlı Grup ve çatısı 
altındaki markalardan
bahseder misiniz?

Osmanlı Grup içerisinde filo, lojistik, da-
ğıtım ve gıda şirketlerimizin bulunduğu
bir oluşum. Gıda grubumuzun temelleri-
ni 2000'li yıllarda attık ve Türkiye'de yiye-
cek/içecek konusunda tüketicilerin har-
cama kabiliyetlerini de takip ederek fark-
lı markaları çatımız altında toplamaya ya
da yeni markalar yaratmaya giden yolcu-
luğumuzda şu anda 3 farklı konsepti ile
Sir Winston (House, Cafe, Express),
LKM Köfte, Defne Ağacı Lokantası, Şehr-
i Ala Döner, Osmanlı 1453 ile farklı tüke-
tici kitlelerine, farklı konseptlerle hizmet
veriyoruz. 
Sir Winston grubu içerisinde House; ca-
sual dining ile uzun oturumlara hizmet

ederken, Cafe daraltılmış menüsü ile bis-
tro sınıfında; Express ise dünyadaki hızlı
tüketim trendlerine uyumlu şekilde kısa
oturmalar ya da al/git şeklinde hazır yiye-
ceklerin bulunduğu ve daha çok içecek
odağında cofeehouse olarak konumlan-
dırılmıştır. 
LKM Köfte tamamen yenilikçi, gelenek-
sel köftenin kişiselleştirilmiş menüsüyle
yeni nesile uyarlanmış halidir. Defne
Ağacı Lokantası; çağdaş esnaf lokantası
olarak konumlandırılmış; Şehr-i Ala Dö-
ner ulaşılabilir bir döner markası ve son
olarak 1453 ise geleneksel bir çay/kah-
ve/nargile salonu olarak hizmete açıl-
mıştır. 
Tüm markalarımızı, farklı tüketiciler ve
farklı ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde
oluşturduk. Böylece birbiri ile rekabet et-

meyen, ayrıca farklı yatırımcı taleplerine
de çözümler sunmuş olduk. 

Türkiye’de marka 
gelişimi hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Markalaşma, tüketicilerin bilinçlenmesi
ile paralel yürüyen, gelişen ve büyüyen
bir olgu. Türkiye'de de dünyada olduğu
gibi tüketicilerin yaşam tarzları ve sundu-
ğunuz hizmet/ürünlerin farklılaşması ile
oluşuyor. 
Daha erken dönemlerde konumlandır-
ma, marka stratejisi, tüketiciye gerçek
anlamda rasyonel ve duygusal faydala-
rından söz edilmez; hatta bu terimler bi-
linmezken, bilinçlenen ve ne istediğini bi-
len yeni jenerasyon ve sosyal medyanın
hayatımıza daha çok girmesiyle marka-

“Girişimcilerin hepsi
fırsat eşitliğine sahip…”

“Korkmayın ve o adımı atın!”

Ali Osman Enç - Osmanlı Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı
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laşma da artıyor. Günümüzde marka, so-
mut özelliklerden çok olması gereken
soyut özelliğine, değerine ve anlamına
hem global markaların çabaları hem de
yerel marka sahiplerinin de bu konudaki
bilgi artışı ile ulaşıyor. Elbette yeme/içme
sektörü de markalaşmadan nasibini
alanlar arasında, tek fark ise global zin-
cirlerin -özellikle fast food- günümüz tü-
keticileri tarafından tercih olarak geriye
itilmesi oldu. 
Böylece doğru tüketici içgörülerini göre-
rek hareket eden ve stratejisini onların
neyi/nasıl/nerede isteyeceğini bilerek
kurgulayan yerel, türk markalarının önü
açıldı. Gelecekte bu konuda daha bilinçli
adımların atılacağına, doğru adımları
atan işletmelerin markalaşma yolunda
sadece Türkiye'de değil dünyada başarı
sahibi olacağını düşünüyorum.

Bayilik sistemi ile 
büyümek markanıza ne gibi
avantajlar sağlayacak? 
Bayilik sistemine geçiş sağlamış olan bir
markanın imajı ve bilinirliği kabul görmüş-
tür. Bu da en başta marka değerini arttır-
mak ve daha çok tüketiciye ulaşmak ko-

nusunda biz marka sahiplerine kazandır-
dığı en önemli özelliktir. Franchise siste-
mi kendiliğinden gelen bir kazan-kazan
sistemi olarak her iki tarafa da faydalar
sağladığı için her iki taraf da işini belirtildi-
ği gibi ve doğru yaptığı sürece günün so-
nunda mutsuz olma ihtimali yoktur. Tica-
ri yapının yanında ayrıca markalarla bü-
yüyen bir nesil artık harcama kabiliyetine
ulaşmış ve talep ettikleri şey de markanın
bulunabilir ve büyük olması iken, franchi-
se sistemi ile birden fazla lokasyonda bü-
yüyerek ve marka elçilikleri kurmak ise
markalarımızı büyütme yolunda bize en
büyük avantaj olarak kalıyor.

Girişimciler neden 
sizi tercih etsinler?
Markalarımızın arkasında vizyoner bir
grup var. Bu da bize öncelikle öngörü
sağladığı gibi öngörülü operasyonlar da
sahada hızı ve başarıyı getiriyor. Her
konuda pazarın en iyisi ile çalışmaya
özen göstermemiz ise başarının en
önemli anahtarlarından. Menülerimizi ha-
zırlayan kreatif aşçımızdan, lokasyon se-
çimlerini ve franchise taleplerini karşıla-
yan ekibimize, markalarımızın yol harita-

larını çizen ve yöneten ekip arkadaşları-
mıza ve operasyonlarımızı yürüten herke-
se pazardaki en yetenekli ekip ile çalıştı-
ğımızı söyleyebilirim. Bunun yanında
kendi grubumuza ait bir merkez mutfak
ve şubelerimize ürünlerimizi göndermek
üzere üretim yapan yiyecek fabrikamız
da planlı ve aksamayan bir operasyonun
önemli çarklarından. Pazarlama, üretim,
finans planları ile birlikte iyi planlanmış
gelecek her yatırımcı için vazgeçilmez
öğeler ve biz bunları risklerini minimize
etmek üzere kurguladık.

Lokasyon tercihinizdeki 
kriterleriniz nelerdir?
Elbette grubumuz içerisinde bulunan her
markanın kendisine özel dinamikleri var
ve hitap ettikleri kitlelerin özelliklerine gö-
re lokasyonları tercih ediyoruz. Sanıyo-
rum bir marka ailesine sahip olmanın en
güzel yönü de bu. Hem yatırımcı hem de
farklı tüketici kitleleri için çok seçenekli
fırsatlar kapısı olmamız. Genel olarak ba-
karsak da AVM ve Cadde konsepti ola-
rak markalarımızın lokasyon tercihlerini
genel 2 noktaya bölüyoruz. Bu noktadan
hareketle de marka bazında metrekare-
ler belirlenerek ilerleniyor. Konsepte gö-

re de yaya trafiğinin yoğun olduğu ya da
paket akışının hareketli olduğu noktalar
tercih edilebiliniyor. 

Franchising bedellerinizden
bahseder misiniz?
Franchise bedellerimiz çatımız altındaki
markalara göre değişiklik gösteriyor.
Markalarımız arasında 50.000 TL franchi-
se bedeli ile girişim yapılabilinecek fırsat-
lar varken, bu bedel marka değeri, po-
tansiyel gelecek.

Son olarak girişimcilere 
ne önerirsiniz?
Hepimizin çevresinde özellikle gıda işine
girmek isteyen, bu alanda yatırım yap-
mak ve kendi işinin patronu olmak iste-
yen birçok kişi var. Hepsini durduran tek
şey ise korku. Oysa, girişimcilik dünya-
sında herkes eşit. Nerede yaşadığınızın,
hangi okulu bitirdiğinizin girişimci ru-
hunda bir önemi yok. Girişimcilerin hep-
si fırsat eşitliğine sahip! Bu yüzden giri-
şimcilere verilebilinecek en iyi önerinin
şu olduğuna inanıyorum; "Korkmayın ve
o adımı atın!"
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Türkiye ekonomisinin hızla gelişen sek-
törlerinden biri haline gelen “franchi-
se sektörü” emin adımlarla ilerliyor.

Kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile
sektörde iddialı bir marka haline gelen yüz-
lerce şirketimiz var artık. Türkiye’nin her kö-

şesi yerli ya da yabancı firmalar için yüksek
potansiyel sunuyor. Çünkü insanların yaşam

tarzları ve tüketim alışkanlıkları hızla değişiyor.
Değişmeye de devam edecek. Türkiye’nin genç

nüfusu ve gelişen ekonomisi de bu sektörün büyümesi için ideal şartlar oluştu-
ruyor. Evet, Türkiye gerçek anlamda franchise’ı, yani “marka ortaklığı”nı benim-
sedi. Bunu özellikle de yeni markaların hızla yayılmasından da anlayabiliyoruz.
Franchise sektörünün öncü markaları yeni şubeler açmak

için Türkiye genelinde girişimci, yatırımcı arıyorlar. Bu anlamda 14 yıldır aralık-
sız düzenlenen Türkiye’nin tek franchise fuarı olan Bayim olur musun Fuarı’nın
katkısı tartışılmaz…
Markalar 4 gün boyunca on
binlerce girişimciyle bir araya
gelip yüz yüze görüşme imkanı
buluyor ve böylece zincir marka
olma yolunda büyük aşamalar
kaydediyorlar. 
Bayim Olur musun fuarı; katılımcı marka sayısı, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında
Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini de taşıyor. Organizasyon
süresince Ufrad Seminerleri, hem girişimcilere hem markalara yol gösterici rol
oynuyor. Sizler için fuar alanından çıkan başarı hikayelerinden birkaçını
derledik ve hangi marka hangi başarılara imza atmış hazırladığımız dosya ile
sizlerle paylaşıyoruz.

Girişimcilere 
yeni iş alanları

yaratıp 
deneyimlerini
paylaştılar. 

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

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde
nerelere bayilik verdiniz? 
Fuar sayesinde; Tokat, Konya, Diyarbakır,
Uşak’a bayilik verdik. Bunun yanı sıra İstan-

bul da Carou-
sel ve Akbatı Avm şube bayilik-
lerimiz fuar sayesinde gerçekleşti.

Fuarda, yurtdışında nerelere bayilik
verdiniz? Bu yıl yurtdışı anlamında fu-
ardan beklentimiz çok yüksek. 

Fuar size başka ne tür işbirlikleri
sağladı? Fuarı sadece franchise işbir-
liği sağlamak anlamında görmüyoruz.
Sektörün öncülerinin bir araya geldiği,
değerlendirmelerin yapıldığı bir plat-
form olmasınında büyük önemi var.

M. Cem Helvacı

Kaç yıldır Bayim olur musun fua-
rına katılıyorsunuz? 3 yıldır.

Katıldığınız seneler
içinde yurtiçinde nerelere

bayilik verdiniz? 
20 ilde varız. İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Antal-
ya, Eskişehir, Gaziantep, Aydın, Muğla, Sakar-
ya, Manisa, Adana, Bursa, Kocaeli, Çanakkale,
Ordu, Tekirdağ, Kars ve Denizli.

Fuarda, yurtdışında nerelere bayilik verdiniz? 
Yurtdışında 2 ofisimiz bulunmaktadır: Girne’de-
ki ofisimiz, Coldwell Banker Maximum Gayri-
menkul ve Lefkoşa’da ki ofisimiz ise Coldwell Banker No-
vest Gayrimenkul’dür.

Fuar başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Fuar sayesinde gayrimenkul alım - satımı yapmak isteyen

müşterilerimiz ile işbirliği içinde
olduk. Öncelikli olarak Ülke Baş-
kan’ımız Dr. Gökhan Taş Ufrad
Yönetim Kurulu Üyesi olup 3 se-
nedir fuarda yerimizi alıyoruz ve
katılmaya da devam edeceğiz.
Buna ek olarak, Bayim Olur mu-
sun Ana sponsoru olmamız bili-
nirliğimizi artırmamız yönünde
olumlu etki yarattı. Franchise
için adaylar bulma konusunda
fuarın büyük etkisi olup, görüş-

tüğümüz franchise adayları içerisinde anlaşmaya vardığı-
mız ve bayilik verdiğimiz ofislerimiz bulunmaktadır.

Dr. Gökhan Taş

Orhan Dağhan
BİL KOLEJİ

Öncelikle Türk markalarının tanınma, yayılma ve sektörlerin-

de daha iyi hizmet verebilmeleri için bir fırsat olan Bayim

Olur musun Fuarı’nı tebrik ediyorum. Türkiyenin tek franchise

fuarı olması ve uluslararası marka ve franchise birlikleri ile iş birliği halin-

de olmasını da ayrıca başarılı buluyorum. Fuarın girişimci ve yatırımcılarımızı ce-

saretlendirme, sistem ve birikim paylaşma anlamında ise bir okul, bir bilgi mer-

kezi olarak değerlendiriyoruz.

Bu fuardan “İŞ” çıktı!..
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Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyorsu-
nuz? 7 yıldır Bayim Olur musun Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı’na katılmaktayız.

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

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında 
nerelere bayilik verdiniz? 

Batum’da 1 adet şubemiz bulunuyor. Bunun yanısıra Avrupa Ülkeleri (Fransa, İtalya ..)
ve Arap ülkeleri ile partner görüşmelerini başlattık. Master Franchise sistemi üzerine
gerekli altyapı hazır olduktan sonra; dünya pazarında da ilke olarak benimsediğimiz
“1 Numaralı Kuru Temizleme Uzmanı” olma yolunda ilerleyeceğiz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Hem yurt içi hem de yurt dışı ile olan ticari faaliyetlerimizin gelişmesi adına; yatırım-
cılarla ve girişimcilerle buluşma imkanı sağlamaktadır. Bayim Olur musun Franchi-
sing ve Markalı Bayilik Fuarı, bizler için yeni iş ortaklarımızla tanışmanın ve bayilik-
ler vermenin tek adresi. Fuar alanında kendi sektörümüzün öncüsü ve bir nevi tem-
silcisi olma gururunu her yıl yaşıyoruz. 
Değerli iş ortaklarımızın ve tüketicilerin markamıza olan güveniyle birlikte; Bayim
Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nın sağlamış olduğu bilinirlik biz-
leri daha da güçlü kılmaktadır.

Fatih Avşar

Kaç yıldır Bayim olur mu-
sun fuarına katılıyorsunuz? 

Bu yıl 4.kez bu fuara katılıyoruz. 

Katıldığınız seneler içinde 
yurtiçinde nerelere bayilik verdiniz?
2015 yılındaki görüşmelerimizde “Tüm Türkiye
hedefimiz” cevabını vermiştik. 4 yıllık süre zarfın-
da saymak gerekirse; Afyon Park Avm, Alanya,
Çanakkale Troypark Avm, Çorum Park, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir Karaca Parkı, Eskişehir Sazo-
va, Isparta Merkez, Kırşehir Kentpark İçi, Malatya,
Samsun gibi lokasyonlarda bayi mevcudumuzu
artırdık. Merkez ofisimizin de bulunduğu Ankara’daki bayilik sayımızda
artış gösterdi. 
Bu süre zarfında, Angora Beysukent, Ankara Forum Avm, Antares
Avm, Arcadıum Avm, Bahçeli 3.Cadde, Bahçeli 7.Cadde, Batıkent At-
lantis Avm, Cebeci, Çukurambar, Elvankent, Etlik Giresun Caddesi,

Gölbaşı, Hamamönü, Ke-
çiören Gazino, Keçiören
Meydan, Kentpark Avm,
Konur Cadde, Merkez
Orduevi, Olgunlar Cad-
de, Optimum Avm, Orta
Doğu Teknik Üniversite-
si, Podium Avm, Sela-
nik 26, Selanik 35, Tau-
rus Avm gibi yeni nok-
talarda şubeleştik.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Bayim Olur musun Franchising ve Bayilik Fuarı’nda önemli işbirlikleri
sağladık, yeni bayilik sözleşmelerine imza atma fırsatını yakaladık. Bi-
zim için Fuar’ın en büyük özelliği, başarısının ölçülebilir olmasıdır. Fu-
arda yaptığımız ön anlaşmalar ve görüşmeler, yıllık franchise hedefle-
rimizin oluşmasına katkı sağladı.

Erol ŞahinCHILLBOX

Bayim Olur musun Fuar’ına Tür-kiye de hizmet vermeye başla-dığımız tarihten itibaren katılıyoruz.Fuardan  beklentilerimiz çok yüksek. Yatırımcı
adaylarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Her yıl
fuardan yüzlerce başvuru alıyoruz. Adaylarla tek tek
görüşüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da fuarda olma-
ya devam edeceğiz.

Hüseyin Gazi Toraman

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyor-
sunuz? Fuara 6 yıldır katılıyoruz.
Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere
bayilik verdiniz?İstanbul, Afyon, Bursa, Çanakkale, Edremit.

Katıldığınız seneler içindeyurtdışında nerelere bayilik verdiniz? 
Yurt dışında; Suudi Arabistan, Fas,Tajikistan.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?Sektörü daha iyi analiz ederek işortaklarımız, tedarikçilerimiz ile biraraya gelme şansını buluyoruz.Markamıza olan talepler doğrultu-sunda hedefler belirliyor ve yenipazarlar oluşturuyoruz. 
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nın, Çıtır Us-

ta olarak kendimizi daha iyi görmeye ve markanın ileriye yönelik

sağlam adımlar atabilmesi adına İnovasyon çalışmaları yapması an-

lamında fayda ve katkıları olmuştur. Yurt dışı pazarını tanıma ve yurt-

dışındaki pastadan pay almamıza vesile olmuştur.

Atilla Külekçioğlu
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Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına 
katılıyorsunuz?
2014 yılı dahil olmak üzere bu sene 3. yılımız.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde 
nerelere bayilik verdiniz?
Türkiye’nin çeşitli bölge ve şehirlerinde her geçen
zaman diliminde artan bayi sayımız ile ilerliyoruz.

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

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
“Bayim olur musun?” fuarına ilk kez katıldığımızda 14 bayimiz vardı. Bu
sene ise 120 bayi rakamına ulaştık. Fuar, çeşitli il ve ilçelerden müşteri

portföyümüzü artırarak markamızın daha çok tanınmasını
sağladı.

Kaç yıldır Bayim olur
musun fuarına katılı-

yorsunuz?
Son 3 senedir aralıksız

fuara katılıyoruz. Daha önceki
senelerde de dönem dönem
fuara katılım sağladık.

Katıldığınız seneler içinde
yurtiçinde nerelere bayilik
verdiniz?
Başta İstanbul olmak üzere fu-
arda temasa geçtiğimiz yatı-
rımcılarla anlaşmalar yaparak
Bursa, Ankara, İzmit, Konya,

Mersin gibi Türkiye’nin dört bir yanında bayilikler
verdik.

Katıldığınız seneler içinde yurt
dışında nerelere bayilik verdi-
niz?
2015 yılında katıldığımız fuar son-
rasında Irak Dohuk’ta mağazamız
açıldı. Ayrıca Avrupa ve Arap Yarı-
madası’nda da güçlü iş birlikleri-
nin temelleri atıldı.

Fuar size başka ne tür işbirlikle-
ri sağladı?
Katıldığımız fuarlarda franchise

adaylarıyla buluşmanın yanı sıra
farklı ülkelerden ticari iş birliği yapabileceğimiz
sektörlerinin lideri firmalarla tanışma imkanımız
oldu. 
Bu sayede ürünlerimiz Avrupa’dan Çin’e kadar
farklı pazarlarda tüketicilerle buluşma imkanı bul-
du. Aslı Börek olarak Aslı Express konseptimizin
lansmanını 2015 yılında ilk olarak Bayim Olur mu-
sun fuarında yaptık. 
Yatırımcılar Aslı Börek’i 20 yıllık unlu mamuller
sektöründen çok iyi tanıyorlardı ancak fuarın yeni
konseptimizin hızla yayılmasına ekstra katkı sağla-
dığını düşünüyoruz. Çok kısa sürede hedeflerimizi
yakalayarak 1 sene içinde yeni konsepte 10 franc-
hise açma imkanımız oldu.

İlhan ErkanTAB GIDAGeçen yıl düzenlenen fuarda 5 markamızla yer al-
dık. Bu fuarda amacımız bünyemizde bulunan

Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Usta Dö-
nerci markalarımızı yatırımcı adayları ile buluşturmak,  Usta Dö-

nerci markamızı yatırımcı adayları ile tanıştırabilmekti. 
Bu anlamda çok başarılı geçen fuar kapsamında almış olduğumuz

dönüşler ne kadar doğru adım attığımızın bir göstergesi oldu.  Yo-

ğun talepler bizi oldukça memnun etti.  Emeği geçen herkese teşek-

kür ederim.

Ahmad Al Arfaj
FRANACCESS

Potansiyelini bildiğimiz ve özellikle ziyaret etmek istediğimiz  Bayim

Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarına Suudi Arabis-

tan’dan 25 kişilik bir yatırımcı heyeti ile katıldık. Gerçekten çok etkileyi-

ci bir organizasyon, bu yıl da katılmayı planlıyoruz.

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

Katıldığınız seneler içinde yurtiçin-
de nerelere bayilik verdi-

niz? 
2013 fuarında Konya,
Trabzon, İstanbul /Kaya-
şehir’e; 2014 fuarında
Aydın/Kuşadası ve İs-
tanbul / Ataşehir; 2015

fuarında İstanbul
/Maltepe, Güngören

ve Isparta’ya tem-
silcilik verdik. 

Katıldığınız sene-
ler içinde yurtdı-

şında nerelere ba-
yilik verdiniz? 
2015 fuarında ABD’nin

Florida eyaletinde yer
alan Miami’ye temsilci-
lik verdik. Fuar, ABD
Miami franchise adayı
ile tanışmamız için ve-
sile oldu. 

Fuar size başka ne tür  
işbirlikleri sağladı? 
Gayrimenkul sektörü ile bugüne ka-
dar bağlantısı olmayan adaylara da
ulaşma şansı yakaladık. Türkiye’nin
franchise veren ilk firması olarak ne
istediğini bilen potansiyel girişimciler-
le bağlantıya geçmek, yurt dışı bağ-
lantısı kurmak, satış kanalımızı geliş-
tirmek, marka görünürlüğümüzü ve
bilinirliğimizi artırmak, fuar boyunca
gerçekleşen seminerle gelişen ve dö-
nüşen bayilik sistemi hakkında bilgi-
lenmek bizim için yararlı oldu. 

Boğaçhan Göksu

Aslı Baloğlu

Ali Salman Yücel
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Kaç yıldır Bayim olur
musun fuarına katılı-
yorsunuz?

Bu yıl 2. kez katılıyor
olacağız. 

Katıldığınız seneler içinde yurti-
çinde nerelere bayilik verdiniz?
Geçen yıl ilk katılımımızı gerçekleş-
tirdik ve Akdeniz bölgesinde 2 nok-
tada showroom yapıldı.

Katıldığınız seneler içinde yurtdı-
şında nerelere bayilik verdiniz?
Yurt dışı departmanımız daha farklı
bir çalışma sistemi içinde.
Şu anda 106 ülkeye ihracat yapan bir firmayız ve bu
ülkelerin çoğunda distribütör firmalar ile çalışmak-
tayız.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağ-
ladı?
Biz iç ve dış mekan mobilya sektörün-
de öncü ve kaliteden 35 yıldır ödün ver-
meden üretim yapan bir firma olarak
değişen ve yeniliklerle gelişen Horeca
sektöründe sadece damak tatları ile
değil sahip olduklarını doğru sunumlar-
la müşteriye ulaştırmaya çalışan tüm
firmalarla iletişim halindeyiz. Geçen yıl
katıldığımız Bayim Olur musun Franc-
hising fuarı ile birlikte franchaise  veren
firmalarla da çalışma fırsatı yakaladık.
Fuar ile hedef pazarımız olan firmalarla
daha kaliteli ilişkiler kurma fırsatı sağla-

dık. Biz her yıl en az 5 yeni ürünü müşterilerimize su-
nuyoruz. Ülkemiz çok büyük olduğundan hedef kulla-
nıcıya mevcut ürünleri ve yeni çıkan ürünleri doğru ak-
tarımını yapmakta belli bir süreç.

Kaç yıldır Bayim olur mu-
sun fuarına katılıyorsu-
nuz? 10 yıldır.

Katıldığınız seneler
içinde yurtiçinde nere-

lere bayilik verdiniz? 
Yurtiçinde İstanbul başta olmak üzere
pek çok ilde bayilikler verdik. 

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında
nerelere bayilik verdiniz? 
Suudi Arabistan, Hollanda.

Fuar size başka ne tür 
işbirlikleri sağladı? 
Yıllardır yüzlerce girişimci adayıyla
bir araya gelmenin yanı sıra, farklı
firmalarla sektörümüzle ilintili alan-
larda işbirliği yapma olanağı elde
ettik. Binlerce girişimci adayıyla
buluştuk ve markamıza dahil olma-
sa bile markamızı çok geniş kitlele-
re duyurma olanağı elde ettik.
Yani Bayim Olur musun Franchi-
sing Fuarı bize her alanda olumlu
katkılar sağladı.

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz?
Fuara bu yıl 3. defa katılım sağla-
yacağız.

Katıldığınız seneler içinde yurti-
çinde 
nerelere bayilik verdiniz?
Fuar katılımlarımızda birçok ilden
franchise görüşme talepleri aldık
ve yaptığımız görüşmeler sonrası
15 franchise verdik. Önümüzdeki
yıllarda da bayi ağımızı yine Ba-
yim Olur musun Fuarı ile geliştireceğimize inanı-
yoruz.

Katıldığınız seneler içinde 
yurtdışında nerelere bayilik 
verdiniz?
KasapDöner olarak yurt dışına yeni
yeni açılmaya başlayan bir marka-
yız. Döneri dünya markası haline
getirme vizyonumuzun bir parçası
bu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığımız
Bayim Olur musun fuarları esnasın-
da verdiğimiz franchiselerin hepsi
seçkin AVM ve işlek caddeler de
oldu. 

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Bizim fuara katılım hedeflerimiz arasında direkt sı-

cak satış veya bayilik vermek-
ten ziyade ilişkiler ağımızı ge-
liştirmekti. 
Bu açıdan da Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
bizim için her zaman olduğu gibi bu yılda çok ba-
şarılı geçeceğine eminiz. 
KasapDöner markasının bilinirliğini artırmak,
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyo-
ruz” sloganının ne demek olduğunu birinci elden
tüketici ve yatırımcıya anlatmak, “döneri dünya
markası haline getirme” misyonumuzu hedef kitle-
mizle paylaşmak açısından Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nın bize inanıl-
maz katkıları oldu.

Rıdvan GürgönülBOLULU HASAN USTAF uara 2013 yılından beri katılıyoruz.
Fuardaki görüşmelerimiz boyunca,

sadece BHU yatırımcılarına değil, her
bütçeden yatırımcıya yardımcı olmaya çalıştık.
Yatırımcı adaylarımızla görüşmelerimiz devam ediyor.

Marka imajına olumlu katkı  gösterdiğine inandığımız Ba-

yim Olur musun Franchising  Fuarı’nda yeniden görüş-

mek dileğiyle…

İlhan Alpdoğan
BARGELLO

Geçtiğimiz yıl oldukça ba-

şarılı ve verimli bir fuar

geçirdik. Ziyaretçilerin stan-

dımıza ilgisi; fuarın açılışından

kapanışa  ve hatta  kapanış sonrasına kadar

sürdü. Yoğun  ilgi oldukça memnuniyet veri-

ciydi.  

Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda

edindiğimiz yeni kontaklarla irtibat halinde-

yiz, karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri ola-

cağı beklentisindeyiz.  Yeni senede görüş-

mek üzere...

Hakan Erilkun

Bahar Özürün

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

Katıldığınız sene-
ler içinde yurt içinde

nerelere bayilik verdiniz? İstan-
bul,  İzmir, Bursa, Antalya, Aydın,
Çanakkale, Ankara. 

Katıldığınız seneler içinde yurt-
dışında nereler bayilik verdiniz?
K. Kıbrıs /Girne.

Fuar size başka ne tür iş birlik-
leri sağladı?
Fuarda farklı sektörlerden farklı markalarla ta-
nışma fırsatı buluyoruz. Hem reklam açısın-
dan, hem de tedarik açısından çeşitli sektör

markaları ile iş birlikleri sağlayabiliyoruz.
2015’de Katarlı bir yatırımcının ERA’yı Ka-

tar’dan tanıması ve standı-
mızda bizleri ziyaret etmesi
sektör hakkında bilgi almış
olması bu konuya iyi örnek-
lerden biri. 
Gayrimenkul danışmanlık
sektörünün yeni bir soluğa
ihtiyacı olduğu dönemde,
yerli ve yabancı potansiyel
girişimciler ile buluşma nok-
tası haline gelen fuar aynı za-
manda yüksek katılımcı sayı-
sı ile marka tanıtımında ol-

dukça faydalı. 2014 yılında büyüme politikala-
rımız gereği bizim için çok önemli iki kritik böl-
gede, kaliteli ve nitelikli girişimcilere ve ofisle-
re sahip olmamızı sağladı.

Kaç yıldır Bayim olur musun 
fuarına katılıyorsunuz? 3 yıl.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde ne-
relere bayilik verdiniz?

Yurtiçinde Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul İlçeleri; Beylikdü-
zü, Kurtköy’e bayilikler verdik. Satış noktalarımızı artırdık.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere bayilik
verdiniz? Yurtdışı çalışmalarımız devam ediyor.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı?
Reklam ve tanıtım için fuar doğru adres. Bayim Olur musun Franchising Fuarı
sayesinde tüketici, orjinal Marmaris Büfe 1964’ü daha iyi tanıyarak ne kadar bü-
yük bir firma olduğumuzu gördü.

Romana Engman
HOLLANDA FRANCHISE DERNEĞİ

Bir fuar uzmanı olarak Hollanda da uzun yıllar farklı

sektörlerde bir çok fuar düzenledim. Hollanda da

Franchise alanında ki fuar küçük çaplı ama bu fuara

baktığımızda gerek katılımcı sayısı, gerekse alan büyüklüğü

bakımından çok büyük bir fuar. Özel tasarımlı geniş stantlar etkileyici.

Bence franchise alanındaki en başarılı fuar Bayim Olur musun Franchi-

sing ve Markalı Bayilik Fuarı’dır.

Dato Hamzah Bin ZainudinMALEZYA İÇ TİCARET BAKANIMalezya olarak bu fuara geçen yıl ilkdefa katıldık ama inşallah tekrar
tekrar katılacağız çünkü iki ülke arasındaki
ilişkiler dışında yabancı markalarla da  ilişkilerimizi ge-
liştirebileceğimiz bir ortamın olduğunu fark ettim. Uma-
rım işbirliğimizle  Avrupa ve Dünya’daki en iyi franchi-
sing fuarı olacak.

Mustafa Sargın

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

Fuarda yurtiçinde nerelere bayilik verdiniz?
Franchise adayları ile görüşmelerimiz yoğun
biçimde devam ediyor. Yurt içinden ve farklı
ülkelerden yoğun ilgi gördük.

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

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

Can Köseoğlu

Osman BilgeFranchise & More DanışmanlıkFuar, her yıl büyüyerek sektörün buluş-
ma noktası haline geldi. Girişimciler

artık daha güvenli olarak algıladıkları franc-
hise zincirlere yöneliyor. Seçimini de caddelerde, AVM
lerde ve fuarda gördüğü markalar arasından yapıyor.
Eskiden fuardaki başarıyı sağladığı franchise satışıyla
ölçerdik, artık ziyaretçiler üzerinde bıraktığı olumlu iz-
lenimle ölçüyoruz.

Can Ekşioğlu
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Kaç yıldır Ba-
yim olur musun

fuarına katılıyorsunuz? 
2. kez katılıyoruz.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere
bayilik verdiniz? Fuardaki görüşmeler ve sonra-
sında gelen başvuruları değerlendirerek mevcut
kurumsal müşterilerimizin bulunduğu, ancak yerin-
de servis hizmetimizi henüz aktif olarak sunamadı-
ğımız Bursa ili için bayilik verdik. MaproWorld
2007 yılından beri faaliyetle-

rini ticari banyo yönetimi alanında sürdür-
mektedir. Genel merkez İstanbul olmak
üzere, Ankara, İzmir, Kıbrıs gibi Türkiye’nin
dört büyük bölgesinde hizmetlerini bayilik
anlamında sürdürmektedir. 

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında
nerelere bayilik verdiniz? 
MaproWorld olarak, yurtdışında Almanya,

Bosna Hersek ve BAE gibi çe-
şitli ülkelerde de bayiliklerimiz bu-
lunmaktadır. 

Fuar size başka ne tür 
işbirlikleri sağladı?
Bayim Olur musun Franchising
ve Markalı Bayilik Fuarı her şey-
den önce markamıza, Türkiye ve
yurtdışında satış kanallarımızı
geliştirmek açısından büyük
destek sağladı. Fuar, hizmet an-
layışımızı ve farklılığımız da gös-

terebildiğimiz, potansiyel adaylar ile bir araya gel-
memizi sağladı.

John EllisLCF CLUBSBayim Olur Musun Franchising Fuarı’na 2 yıldır katılıyoruz. İlk

sene fuar da önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve ilk şube-

mizi İzmir’de açtık. Geçen sene de ciddi yatırımcı adaylarıyla

önemli görüşmeler yaptık. Standımız ve markamız çok büyük ilgi gördü. Bu

önemli organizasyonda tekrar görüşmek dileğiyle…

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katı-

lıyorsunuz? 2 yıldır fuarda yeralıyoruz.

Katıldığınız se-

neler içinde yurtiçin-

de nerelere bayilik verdiniz?

İstanbul; Beylikdüzü, Maltepe, Ümraniye,

Sancaktepe, Avcılar ve Çorlu’da bayilikler

verdik.

Fuar size başka ne tür 

işbirlikleri sağladı?

Sektörel anlamda tanınma, güçlü ikili ilişki-

lerin doğması, franchise’ın gelecek planla-

malarımızdaki önemini kavramak. Bilinirlik, yeni iş ortaklarını nezih

bir ortamda bulmak, tanışmak…

A. Doğan Kefeli

Murat Goldştayn

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz? İlk yıl-
dan beri çeşitli
firmalarla fuarı-
nıza katıldım.

Katıldığınız seneler içinde
yurtiçinde nerelere 
bayilik verdiniz?
Özellikle tüm markaları-
mız adına; Manisa, İz-
mir, İstanbul, Siirt, An-

talya olmak üzere 30 ci-
varında ile bayilikler
verdik.

Fuar size başka ne türlü 
iş birlikleri sağladı?
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı

Bayilik Fuarı sayesinde mar-
kalarımızın genel satışı için
bir müşteri portfoyu oluştur-
duk. 
Fuarın en büyük faydası giri-
şimcilerle bağlantıya geçmek,
yurtdışı / yurtiçi satış bağlantıla-
rı kurmak, satış kanallarını geliş-
tirmek için yeni bayi ve franchise
adayları ile bir araya gelmek ve
firma  tanıtımımızı  gerçekleştir-
mek oldu.

Serdar Deniz

Hayati Toka

Efrah Ceyhan Atacan

The Franchise Company Türkiye

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuar, firmamızın Türkiye ofi-

si olarak katıldığı ilk fuardı. İngiltere direktörümüz

Sayın Ken Rostron da fuar boyunca bizlere eşlik etti. Yer-

li ve yabancı pek çok marka ile temas kurmanın yanı sıra, Türkiye’nin

neredeyse her bölgesinden gelen girişimci adaylarına markalarımızı ta-

nıtma imkanı bulduk.  

Yurtdışı fuarlarıyla kıyasladığımızda, 4 günlük bir etkinliğin, bu kadar

profesyonelce, herhangi bir aksaklığa izin vermeden, tüm paydaşların

en yüksek faydayı elde etmelerine uygun ortamlar hazırlayarak organi-

ze edilebiliyor olmasını ülkemiz açısından büyük bir şans olarak değer-

lendiriyorum.

Kaç yıldır Bayim olur musun fuarına katılıyorsu-
nuz? 13 yıldır fuarda aralıksız yer alıyoruz.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere bayi-
lik verdiniz? Muğla / Datça, Muğla / Merkez, Denizli /

Merkez, Düzce / Merkez.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? Markamızın ve
sistemimizin tanıtılmasını, yeni bağlantılar ve network’ümüzün geniş-
lemesini sağladı. Potansiyel girişimciler ile bağlantı kurup, markamı-
zın tanıtılması ve büyütülmesi için gerekli adımları sağladı. 



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

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Fuar, sektöre ait pek çok işletmeyi fuar alanında bir araya getirmekte ve böylece
bu işletmeler arasında geleceğe yönelik bilgi paylaşımlarının yapılmasına ve iş or-
taklıklarının kurulmasına da olanak sağlamaktadır. Bu yıl bağlantıların kuvvetle-
nerek artacağına inanıyoruz.

Fuarın markanıza en büyük faydası ne oldu? 
Tüketici tarafından kabul görmüş ve bilinen markamızı Bayim Olur musun
Franchising Fuarı ile girişimcilerle buluşturuyoruz. Bu anlamda fuar, potan-
siyel girişimcilerle bağlantıya geçmek, enerji ve zamanını minimize etmek
isteyen girişimci ruhlu profesyonellerle bir araya gelmek, marka algısını
başka bir noktaya taşıyarak büyümeyi hedefleme açısından büyük fayda
sağlamaktadır. 

Kaç yıldır Bayim olur musun 
fuarına katılıyorsunuz? 3 yıldır.

Fuarda yurtiçinde nerelere bayilik verdiniz?
Yoğunluk İstanbul olmakla beraber Anadolu da 13

farklı ile bayilik verdik. Bu da fuarın insanlar tarafından bilinirli-
ğini kanıtlıyor. 

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

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

Levent BaloğluFUNLAB EĞLENCE MERKEZİGeçen sene ilk defa Bayim Olur mu-sun Franchising Fuarı’na katıldık ve
beklediğimizin üzerinde bir ilgi ile karşı-
laştığımızı söyleyebilirim. Katıldığımız tüm fuarlar-
dan en önemli beklentimiz yeni yüzler, yeni yatırımcılar

görmektir. 
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı,

beklentimizi tam olarak karşıladı. Sürdürülebilir ilişkiler

kurmak bizim için önemli, dolayısıyla bir sonraki fuar ye-

rimizi aldık.

Kaç yıldır Bayim olur
musun fuarına katılı-
yorsunuz? 
2. senemiz.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde ne-
relere bayilik verdiniz? 
Geçen sene yoğunluktan bayi adaylarımı-
zın çoğu ile  fuar sonrasında görüştük.
Hatta  fuarda görüp bizi 5   ay sonra   ara-
yan   yatırımcılar oldu.  Geçen sene  İzmit,
Bursa, Denizli ve İstanbul’da  2 tane bayi-
lik verdik, yani toplam 5  adet… Açılan bu
5 mağaza, fizibilitelere uygun cirolar ve karlılıkta   satışlar
yapıyor. Bu  hem bizi,  hem de  bayilerinizi  mutlu ediyor.

Fuar size başka ne tür
işbirlikleri sağladı?
Bize  en büyük katkısı,
yurt dışı için alt yapı ha-
zırlıklarımızı tamamla-
mamız konusunda mo-
tive edici oldu. İlave
olarak fabrikamızın ve
lojistik  ağımızın da
markamız açısından
avantajını yaşadık.  
Geçen yıl çok ciddi
bir ziyaretçi talebiyle karşılaştık. Fua-

rın bize çok ciddi  katkısı oldu. Bence  en önemlisi marka-
mızın tanınmasıydı. 

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

Olur musun Franchising ve Markalı

Bayilik Fuarının verimli olduğu kanaatin-

deyiz. Fuar, kurumumuzun eğitim farklılığının

tanıtımına ve marka bilinirliğinin pekişmesine oldukça

katkıda bulunmuştur. Organizasyon profesyonel biçimde

yürütülmüştür. Bu konuda MedyaFors Fuarcılık’a teşek-

kür ederiz.

Murat Kaytancı

Gürkan Gediz

Murat Ceylan

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

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

Fuarda yurtdışında nerelere bayilik verdiniz?
Yurt dışında Medine, Saraybosna, Suudi Arabistan
ve Bahreyn’e bayilik verdik.

Fuar size ne tür işbirlikleri sağladı?
Diğer firmalarla bilgi alışverişinde bulunduk. Yeni yatırımcı adaylarıyla fuarda
buluşma fırsatını yakaladık.

Mehmet Zeki Bulut
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Kaç yıldır Bayim olur mu-
sun fuarına katılıyorsunuz?
2 yıldır fuarda yer alıyoruz.

Katıldığınız seneler içinde 
yurtiçinde nerelere bayilik 
verdiniz? 
2015 yılında katıldık. Fuar
sayesinde Manisa’da 3 ba-
yilik, Çanakkale 1 bayilik,
İzmir’de 1 bayilik kazandık.
Ama hepsinden önce tica-

ret yapsak da yapmasak da güzel
dostlar edindik bu sayede.

Katıldığınız seneler içinde yurtdı-
şında nerelere bayilik verdiniz? 
Bosna Hersek’de bir şubemiz
mevcut.

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

lerimiz arasından çok güzel
dostluklar edindik. Bizim için
en değerli işbirliği onların ai-
lemizin birer ferdi olarak ya-
nımızda olmalarıdır. 
Bizimle emsal teşkil eden marka-
ları daha yakından tanıyarak kendi analizimizi da-
ha doğru yapma şansımız oldu. 2016 yılı Bayim
Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fua-
rı’na çok daha güçlü bir altyapı ile katıldığımızı be-

lirtmek isterim.

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

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde 
nerelere bayilik verdiniz? 
İstanbul, Bursa, Urfa, Gaziantep ve Ankara ‘da bayi-
likler verdik. Fuar bizim için hem Gıda ve perakende
sektörünün buluştuğu yer konumunda olurken hem
de bayilik arayan kişilerin son karar aşamasındaki
en önemli uğrak noktası olmuştur. Özellikle kararlı
ve bilgili yatırımcı adaylarının yoğunlukla bulunduğu
bu fuara her sene katılmaya devam edeceğiz.

Fuar size başka ne tür işbirlikleri sağladı? 
Fuarın markamıza en büyük katkısı, her sene 4 gün

boyunca yatırımcı adaylarıyla her seviyeden yöneticimizin bir araya gelmesi ve
yüz yüze kendimizi anlatma fırsatı tanıyor olmasıdır. 
Fuar sonrası franchiseemiz olan kişilerden aldığımız geri bildirimler, bizlerle ta-
nıştıktan sonra kararlarını daha hızlı verdikleri ve kararlarının ne kadar doğru ol-
duğu konusunda netleştikleri yönünde oldu.

Patricia BalanaEQUIVALENZA PARFÜMBayim Olur musun Franchising ve Markalı Ba-yilik Fuarı açıkçası bizim için sürpriz oldu,tabi pozitif anlamda. Geçen yıl ilk kez katıldık. Fuar boyunca standımıza gelen ziyaretçilerin kalitesi üst se-
viyedeydi ve çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuara tek-
rar katılmak istiyoruz.

Kaç yıldır Bayim olur musun
fuarına katılıyorsunuz? İlk ola-
rak 2015 yılında katıldık.

Katıldığınız seneler içinde yurtiçinde nerelere
bayilik verdiniz?
Ankara ve Bursa’ya bayilik verdik.

Katıldığınız seneler içinde yurtdışında nerelere
bayilik verdiniz? 

Yurtdışına bayilik verme-
dik.

Fuar size başka ne tür iş-
birlikleri sağladı?
Bayim Olur musun Franc-
hising ve Markalı Bayilik
Fuarı ile işimizin prestiji
bir kat daha arttırarak
hem yurt içinde hem yurt

dışında yatırımcı talepleri almaya başladık ve 1 yıl
içinde 10 şubeye ulaştık. Marka bilinirliğimizi art-
tırarak fuar sonrasında da taleplerin yükselmesini
sağladı. 
Şu an itibariyle sektöründe Türkiye’nin en geniş
dağıtım ağına sahip, kapıya teslim sağlıklı yemek
paketleri ve detoks içecekleri markasıyız. 2016 yıl
sonu itibariyle Türkiye'de 10 ayrı şehirde 12 mut-
fakla hizmet vereceğiz ve 2017 hedefimizi şimdi-
den 25 şube olarak belirledik.

İlhan AlpdoğanBARGELLO

Geçtiğimiz yıl başarılı ve verimli bir Bayim Olurmusun Franchising Fuarı geçirdik. Ziyaretçi-lerin standımıza ilgisi; fuarın açılışından  kapanı-şa  ve hatta  kapanış sonrasına kadar sürdü. Yoğun  ilgi
oldukça memnuniyet vericiydi.  Fuarda edindiğimiz yeni kontaklarla irtibat halindeyiz, karşılıklı fay-
da sağlayacak iş birlikleri olacağı beklentisindeyiz. Yeni senede
görüşmek üzere...

Himmet Doğan

Banu Güney Arıduru

Fatma Kaymakçı
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1993 yılında
gıda sektö-

rüne giren grup,
2002 yılından bu yana “Gönül
Kahvesi” markasıyla yoluna de-
vam etmektedir. Gönül Kahvesi,
butik kahve evi olup, Türk kahve-
sindeki lezzeti, kendi geliştirdiği
özgün ürünlerin özel formülleriyle
sunmaktadır. Marka, “Türk Kahve-
si”ne hak ettiği itibarı “Gönül Har-
manı” ürünü ile kazandırmıştır.
Tecrübesi, yaratıcı ve bilimsel
yaklaşımıyla, Türk kahvesini Dün-
ya’ya tanıtma ve hak ettiği değere
taşıma misyonunu yüklenen Gönül Kahvesi, ilk şu-
besini 2002 yılında İzmir’de açtı. Bugün Türkiye’de
ve yurtdışında 80 şubesiyle, kendi iş alanında en
bilinen marka olma hedefini belirleyerek, kendine
özgü zengin ürün gamı, konsepti ve yaratıcı yeni-
likçi yaklaşımıyla, hedefine her geçen gün daha da
yaklaşmaktadır.
2014 yılında Gönül Kahvesi, Türkiye’nin yanı sıra
önce Avrupa, Ortadoğu, daha sonra Amerika’dan
gelen yoğun teklifler  karşısında yurt dışına açılma
kararı alarak, ilk yurt dışı şubesini Mayıs 2014’te
Saraybosna'da açmıştır. Yeni
açılacak şubeler arasında; 2.
Saraybosna şubesi, Avustur-
ya ve Bahreyn bulunmakta-
dır. Gönül Kahvesi, 80 şube-
si, 20650 m2 toplam mağaza
alanında toplam 700 kişiye
istihdam sağlamaktadır.
Dünya’da her yöreden istedi-
ği kahve çekirdeğine ulaşa-
bilen Gönül Kahvesi; 6 deği-
şik Türk Kahvesi’ni, 9 çeşit
yöresel kahveyi ve 6 çeşit
aromatik filtre kahve ile es-
pressoyu özel formülleriyle
ürettirmektedir. 

Ödüller Gönül 
Kahvesine…
Marka, 2007 yılında yapılan
Tüyap kahve yarışmasında;
Espresso ile " Türkiye Birinci-
si " seçilmiştir. 2014 yılı ise
Gönül Kahvesi’nin ödül yılı

olmuştur. Önce; " Avrasya Tüketici Derneği Ödülü
", ardından " Avrupa Kalite Ödülü ", daha sonra " Al-
tın Adam Ödülü " ve son olarak Kasım 2014’te
Amerika’da düzenlenen 3.Dünya Kalite Ödül Töre-
ni’nde; “ Yılın En İyi Markası ” dalında “ Dünya Ka-
lite Ödülü’nün " sahibi olmuştur.
2015 yılında Gönül Kahvesi, girişimci ve yenilikçi
çalışmalarından dolayı Londra'da organize edilen
8. Avrupa Uluslararası Kalite Zirvesi'nde "Avrupa
Kalite Ödülü'ne"  layık görülmüştür. Yine aynı yıl
içerisinde, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Ko-

ruma Derneği tarafından
"Tavsiye Ediyoruz" sertifi-
kası ile ödüllendirilmiş,
Ekovitrin dergisinin Türki-
ye'de Yılın Starları yarışma-
sında " Yılın Markası" olma
onuruna erişmiş, başarılı
ve hızlı gelişiminden dolayı
TOBB'un oluşturduğu "Tür-
kiye'nin En Hızlı Büyüyen
100 " firması arasına girme-
yi başarmış,  Tokyo'da dü-
zenlenen 4.Dünya Kalite
Ödül Töreni’nde; “Yılın En
İyi Markası” dalında “Dün-
ya Kalite Ödülü’nün "bir
kez daha sahibi olmuştur.
Son olarak 2016 yılı içeri-
sinde, Madrid Teknik Üni-
versitesi'nin, Frankfurt'ta bu
yıl 29.sunu düzenlemiş ol-
duğu Uluslararası Kalite ve
Teknoloji ödül töreninde
Altın Kategori ödülüyle
onurlandırılmıştır. 
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Orijinal Gaziantep baklavasını, anavatanı olan Gazian-
tep’ten, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerine

ulaştırma hedefiyle yola çıkan Fıstıkzade Baklava, Gaziantep
merkezli ilk ve tek franchise modeli. Baklavayı orijini olan Ga-
ziantep’te üretip, günlük olarak Türkiye’nin dört bir yanına
dağılmış satış noktalarına kendi lojistik altyapısıyla ulaştıran
Fıstıkzade, bu sayede baklavanın Gaziantep’teki özgün lez-
zetini dünya genelindeki baklava severlere ulaştırıyor. Gazi-
antep’te üretim yapıp franchise modeli uygulayan tek bakla-
va markası olan Fıstıkzade 2015 yılı başında açtığı ilk kon-
sept mağazası ile birlikte yatırımcılardan büyük talep görme-
ye başladı.  Fıstıkzade Franchise modeli, 1 yıl içerisinde 12’si
mağaza, 4’ü corner olmak üzere 16 satış noktasına ulaştı.
Gaziantep merkezli firma yıl sonu itibariyle bu sayıyı 20’ye,
2018 sonu itibariyle de 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Hedef yüksek cirolu mağazalar
Orijinal Gaziantep Baklavası iddiasıyla Türkiye’nin baklava-
cısı olma yolunda hızla ilerleyen Fıstıkzade, franchise siste-
minde, yatırımcıların açılan mekanları en rasyonel şekilde
değerlendirmesi ve en yüksek düzeyde ciro ve karlılık oran-
larına ulaşması için ürün segmentasyonunu da her geçen
gün geliştiriliyor.  Sıcak ve konforlu mekanlarında, baklava
ve fıstık türevlerinin yanı sıra, yöresel Antep kahvaltısı, kat-
mer, Antep su böreği, Antep kahkesi, Antep kurabiye çeşit-
leri, Antep fıstıklı krokan, Ganne markalı Osmanlı şerbetleri,
özel üretim Antep fıstıklı dondurma, Hazna markalı paketli
yöresel Gaziantep ürünleri, el işlemesi hediyelik bakır ürün-
leri ve Avusturyalı dünyaca ünlü kahve markası Julius Me-
inl’ın zengin kahve menüsü satışa sunuluyor.

En tatlı 
yatırım fırsatı

FRANCHISE

Türkiye’yi orijinal Gaziantep
baklavası ile buluşturuyor…

Saraybosna'dan
sonra yeni yılın ilk

ayında açılmak
üzere Avusturya
için de  imzalar

atıldı.

Ödüllü marka Avrupa’da büyüyor!  
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kişilerin kullanımına sunuyoruz” ifadele-
rini kullandı. Türk halkının
alışveriş alışkanlıklarında
“ürünü yerinde görmek” ol-
duğunun altını çizen Afşar,
bunu da “baskı noktası”
sistemine uyarladıklarını
vurguladı.
Afşar, şöyle devam etti: “Gi-
rişimciler birkaç farklı bütçe
modeli ile fiziki baskı noktası

kurabilir. İsteyen mevcut
bayiler üzerinden online

olarak bu işi yapıyor, iste-
yen de fiziki bayi olarak bulunduğu lo-
kasyonda hizmet veriyor. Aynı zamanda
ne kadar baskı siparişi olursa olsun, bu-
lunduğu lokasyondaki 50 metrekarelik

Geleneksel bir sektör olan matbaacılı-
ğı dijital platforma taşıyarak sektö-

rün yenilenmesini sağlayan
Matbuu.com, oluşturduğu istihdam ala-
nıyla da küçük bütçelerle iş kurma imka-
nı sunuyor.Yarım asırlık matbaacılık tec-
rübesini teknolojiyle bütünleştiren sektö-
rün öncüsü Matbuu.com’un CEO’su
Onur Afşar, günlerce matbaa bekleme
devrinin sona erdiğini, artık herkesin ko-
layca hızlı ve kaliteli baskıya ulaşabildiği-
nin altını çizdi.
Matbuu.com çatısı altında iş kurmak is-
teyenler için iki sistem hayata geçirdik-
lerini ifade eden Afşar, sanal bayi olmak

isteyen girişimcilerin, öncelikle bin lira
gibi cüzi bir ücretle kendilerine başvu-
ruda bulunabildiğini bildirdi. Afşar,
“Günümüzde bu kadar ufak bir
bütçeyle iş kurmak bir hayal.
Biz Matbuu.com’da girişimci-
lerin hayallerini gerçek-
leştirmelerine yardımcı
olup, onları kendi işleri-
nin sahibi yapıyoruz. Başvuruda
bulunanlar arasında yapılan
değerlendirmeler sonrası
kendilerine sanal bayilik hakkı
tanıyoruz. Başvuru sürecinde yatırılan
bin lirayı ise, başvuruyu gerçekleştiren

Kırk yıllık geçmişe sahip meşhur
safranbolu lokumcusu butik tarzı-

nı koruyarak, hem üretim kapasitesini
hem de şube sayısını büyütmeye de-
vam etmek-
tedir. ihracat
ve kurumsal
çalışmaları-
nın yanı sıra;
vatan cad-
desi maltepe
E5 üzeri ve
zümrüt ev-
lerde olmak
üzere 3 adet
kendi satış
mağzası bulunmaktadır , 2016 senesi
içerisinde bir tanesi çamlıcada yapımı
süren yeni caminin hemen karşısında
diğer iki tanesi yeni istanbul izmir oto-
banı gemlik mevkiinde olmak üzere 3

şube daha açılması planlanmıştır. bu
doğrultuda aynı zamanda da ufrad
üyesi olan Meşhur Safranbolu lokum-
cusu franchıse sistemini oluşturmuş-

tur.
Lokum cafe, avm içi
kiosk ve çarşı satış
mağazaları konsept-
leriyle 13-16 ekim
2016 tarihleri arasın-
da yapılacak olan
14. Bayim Olurmu-
sun fuarındaki yerini
aldı.
Marka, ziyaretçilerini
Safranbolu Evi Lo-

kum cafe    konseptini görmeleri, ken-
dileri için özel hazırlanmış lokumların
tadlarına bakmaları ve kendilerini kü-
çük bir imalathanede hissetmeleri için
standlarına bekliyor.

İstikrarlı bir şekilde
büyümeye devam ediyor

FRANCHISE

işletmesinden Ankara’daki fabrikamıza
sistem üzerinden online bağlanarak,
yüksek hacimli işlerini dahi rahatlıkla
yönetebiliyor. Bayilerimiz aylık ciro üze-
rinden yüzde 70’e yakın brüt karlılıkla,
günümüz piyasa şartlarında ciddi ka-
zanç elde edilebilecek.”

Herkesin bir matbaası oldu! İster sanal 
bayi, ister baskı noktası…

40 yıllık geçmişe sahip Meşhur Safran-
bolu Lokumcusu butik tarzını koruyor
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MedyaFors Fuarcılığın Türkiye
temsilciliğini üstlendiği The
Global Franchise Market

Fuarı, Dubai’nin en önemli
Fuar merkezi olan Dubai
Uluslararası Zirve ve Fu-
ar Merkezi’nde gerçek-
leştirilecek. 14-15 Kasım
tarihleri arasında franchise
sektörünün Ortadoğu’daki
nabzının tutulacağı fuarda
giyimden mobilyaya, mü-
cevherden gıdaya kadar
birçok sektör yer alacak.
2015 yılı aralık ayı verilerine gö-
re Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler
arasında yüzde 19’luk bir paya sahip
olan Ortadoğu’ya 2 milyar 132 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ve-
riler ışığında Türk markaları için büyük
bir yatırım potansiyeli oluşturan The
Global Franchise Market Fuarı,
MedyaFors aracılığı ile kapılarını Tür-
kiye’ye açıyor. 
14 yıldır düzenlenen Bayim Olur mu-
sun Franchising Fuarı ile franchise
sektörünün Türkiye’deki en büyük ön-
cüsü olan Medyafors Fuarcılık Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu “Türkiye
ayağı olarak çalışmalara başladığımız

The Global Franchi-
se Market Fuarı’nı
Türk Markalarının Or-
tadoğu’ya açılan ka-
pısı olarak değerlen-
dirmekteyiz” dedi.
Türk markaları ile Or-
tadoğu’lu yatırımcıla-
rı buluşturacak olan
fuar, Dubai Turizm
Ajansı, Dubai Tica-
ret Odası ve Ortado-
ğu’nun en büyük
franchise danışman-
lık firması Francorp

tarafından destekleniyor.
Fuar, franchise hakkın-
da bilgi edinmek, net-
work kurmak
ve aynı za-
manda küre-
sel rekabet
o r t a m ı n d a

büyümek is-
teyen katılım-

cılara eşsiz bir
platform sağlıyor. Zi-

yaretçilerin büyük bir bölü-
münün Ticaret Odaları üye-
lerinden ve Francorp’un
kayıtlı yatırımcılarından
oluşacağı fuar, Ortadoğu
ülkelerinden franchise ve-
ren tahmini 100 lider şir-
ketin katılımı ile gerçekle-
şecek. Fuar ayrıca, bu yıl

dokuzuncusu düzenlenecek olan Li-
censing Dubai Fuarı ile eş zamanlı or-
ganize edilecek.

Aycan HELVACIOĞLU 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü

30 milyar USD’lik franchising sektörüne Türk markaları dahil oluyor

Ortadoğu,
zenginleşen nüfusu ve değişen

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

Türk markaları 
Ortadoğu’ya açılıyor!

14-15 Kasım 
tarihlerinde
franchise 

sektörünün nabzı
Dubai’de 
atacak!
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ile fırsatları yakalayın…
Gripper, po-

t a n s i y e l
ürün ile potansi-

yel müşteriyi bir araya getirmek,
ürüne – işletmeye istenilen ko-
numdan müşteri çekebilme, yeni
çıkan bir ürünün lansmanını eğ-
lenceli bir şekilde yapabilme, ino-
vatif reklamlar oluşturabilme ve
bunların hepsini uygun fiyata ya-
pabilmek için tasarlanmış bir uy-
gulamadır. Sistem içerisinde ta-

nımlayabileceğiniz dört ödül ti-
pinde dilediğiniz ödülleri verebili-
yorsunuz. 
Ödül tipleri; bedelsiz ürün, % in-
dirim, hediye çeki ve fiyat indirimi
şeklinde olmaktadır. 
Üye iş yerlerinin tanımladığı
ödülleri, mobil cihazlar yardımıy-
la kullanıcılar, ödülü bulunduğu
konumdan yakalar, işletmeye
ödül kodunu onaylatır ve ödülü
kazanmış olur.

Tantuniyi cadde-
ye taşımak''

hedefiyle yola çı-
kan Ayla Tantu-
ni, 2005 yılında
ilk açtığı şube
Bornova/Küçük-
park şubesi ile İz-
mirlilere ''Gele-
neksel Akdeniz
Lezzeti'' olan tantuniyi en
iyi şartlarda sunmaya başladı. Tantuni
daha öncesinde çok bilinmemek ile
beraber, var olan yerlerde ise dikkat

çekmiyordu. Bu ''caddeye
taşıma'' vizyonumuzu,
açtığımız 2. şube olan

büyümeye karar verdi. Bu karar netice-
sinde ilk franchising şubesini Üsküdar /
Çengelköy'de açtı. 
Müşterilerimiz, her şubede aynı lezzeti
ve kaliteyi görüyorlar. Bu doğrultuda

Ayla Tantuni, Türki-
ye'nin her noktası-
na tantuniyi götür-
me vizyonuna sa-
hip oldu. Cazip
franchising koşulla-
rıyla 2017 sonunda
kadar 15 şubeye
ulaşacaktır. Marka,
yurt dışında şube
açma çalışmalarına
başladı.

Tantuni caddelere taşınacak…

Alsancak / Kıbrıs Şehitleri Cad-
desinde daha da geliştirmeye
başladı. 
Bunun sonucunda 12 yılda 7
şubeye ulaşarak büyüme
yakaladı. Sı-
rası ile Karşı-

yaka Çarşı,
daha sonra
İs tanbu l 'da
büyümeyi he-

defleyerek Kadıköy /
Çarşı, Beşiktaş / Çarşı
ve Beyoğlu / İstiklal
Caddesinde faaliyetleri-
ne başladı ve marka
franchising sistemi ile

Marka sahibi Rıza Şimşek; ''Türkiye'nin her noktasına 
tantuniyi ulaştırabilecek alt yapıyı sağladıklarını'' belirterek, tüketiciye

en iyi hizmeti verecek büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor.
Subway® franchise sistemi 112

ülkede 44.700’den fazla şube-
siyle dünyanın en geniş restoran
zinciri. Derin bir tecrübe gerektirme-
yen bu konseptin sadece asgari de-
recede yer ve ekipmana ihtiyacı var-
dır. 
Kuruluşunun 51. yılında, dünyanın
en büyük hızlı servis restoran zinciri-
ni oluşturan Subway® restoranları
özellikle Amerika, Kanada ve Avus-
tralya’da diğer tüm hızlı servis resto-
ranlarından daha fazla birimle faali-
yet göstermektedir. Türkiye ülke ofi-
si ve Türkçe franchise eğitimi veren
Eğitim Merkezi ile SUBWAY®, Mar-
mara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgeleri’nde bulunan toplam 88 şu-
besine 2017 yılında yenilerini ekle-
meyi hedeflemektedir. SUBWAY®
Gelişim Genel Müdürü Don Fert-
man, “Franchise sahiplerini sahada-
ki işlerini kolaylaştırmak için her ko-
nuda  destekliyoruz” dedi.
AVM, petrol istasyonları, süpermar-
ketler, üniversite kampüsleri ve ha-
vaalanları gibi birçok lokasyonda
bulunan restoranlarıyla Subway®
konsepti, herhangi bir pişirme süre-
ci içermeyen, taze ve sağlıklı sand-
viçleri ile diğer yağlı yiyecek marka-
larına alternatiftir.

“Dünyanın 
en geniş 

restoran zinciri”

Eğitimde yeni bir vizyon; “Dünya İnovasyon Okulu”
BİL Okulları 21. yüzyılda

22 yıllık eğitim geçmi-
şiyle modern ve çağdaş
öğrenme tekniklerini esas

alan Türkiye’nin ilk inovas-
yon okuludur. BİL Okulları 2. yılına “Dün-
ya İnovasyon Okulu’’ modeli ile 5 yeni
kampüs; toplam 42 okul, 11.750 konten-
jan, 386 eğitim ve 211 idari personel ile
hazırdır. Kuruluş misyonunda yer alan

“Disiplinler üstü bakış açısı’’na eğitim
programlarında, öğretmen eğitimlerine
ve öğrenci eğitim ve öğretim süreçlerinde
yer ve önem vermiştir. Öğrencilerin bü-
tüncül bir yaklaşımla ele alınması ve geli-
şimlerinin bu eksende sağlanması için
özel olarak ‘’pedagojik mimari’’ yaklaşımı
ile fiziki olarak planlanmıştır. BİL Okulları,
başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun
birçok bölgesinde yatırımcılara profesyo-

nel olarak mimari proje desteği, kurumsal
satış pazarlama stratejileri, geliştirme,
reklam ve tanıtım desteği sunuyor.
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1993 ile 2003 yılları arasında Almanya baş-
ta olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkele-

rinde  ilk adımlarını atan Çıtır Usta,  2003 yı-
lında Türkiye’deki  ilk restoranını  Galeria
AVM’de  açarak sektöre girmiştir. Pide ve
Kebap sektörünün dinamiklerini çok iyi bilen
marka, bu konudaki tecrübesiyle  kendi var-
lığını kısa sürede ispatlamış, sektörün güçlü
bir markası haline gelerek, yaptığı atılım ve
ürün çeşitliliği ile liderlik misyonunu üstlen-
miştir. 2003 yılından 2015 yılına kadar geçen
süreç içerisinde sürekli kendini geliştirmiş,
2012 yılında 1.000m2 ‘si kırmızı ve beyaz et
işleme tesisi olmak üzere toplamda 2.000 m2

lik lojistik üssünü kurmuştur. Yaptığı yatırım-
lar ile sektörel olarak bağlı bulunduğu Resmi
Kurum ve Kuruşlar tarafından  örnek tesis
olarak kayıtlara geçmiştir. 
Üretim Tesisinde tüm yarı mamullerini tek
noktada üreterek bugün Türkiye başta ol-
mak üzere, Fas ve Tacikistan’daki toplam
62 şubede müşterilerine ürünlerini aynı ka-
litede vermeyi başarmıştır. 
Bugüne gelindiğinde işletme maliyetleri ve
kira oranı olarak zorlaşan koşullarda yatı-
rımcısını daha da mutlu edebilmek adına,
ürün kalitesinden asla taviz vermeden; Çıtır
Usta Ekspress ve Çıtır Usta Full Konsept
olarak 2 ayrı segmentte  yoluna devam et-

mektedir. Bu anlamda Çıtır Usta Yatırımcıla-
rı için daha ekonomik ve kar payı daha yük-
sek olan Çıtır Usta Ekspress modeli ön pla-
na çıkmaktadır.
Pide ve Kebap restoran konseptinde 72 çe-
şit ürünün bir sistem üzerinden aynı anda
denetim ve kontrollerini çağın gerektirdiği
şekilde yapan Çıtır Usta bu anlamda  hizmet
kalitesine vermiş olduğu önemi de ortaya
koymakta ve sektöründe ciddi fark yarat-
maktadır. Franchise sistemindeki gereklilik-
lerin yerine getirilmesini ana koşul olarak be-
lirledi. Franchise modelinde de kurallara
uyan, bu kuralları benimseyecek kendisine
ilke edinecek franchise adaylarından bayile-
rini itina ile seçti. 
Bu  tutumunu  yurtdışında da göstermekte-
dir. Ortalama mutfak yatırımı diğer tek kalem
ana ürün çıkaran restoran tiplemelerine göre
inanılmaz şekilde uygun olan ve bir cafe ya-
tırımı kadar bir yatırım ile  dörtdörtlük bir res-
toran kurabilen tek markadır. Yatırımcılarını
dinleyen onlarla beraber hareket eden onlar-
la büyüdüğünün farkında olan Çıtır Usta bir
kebap bir Pide peşinde kestirme yolu alma-
dan en iyi hizmeti sunarak var olacağı bilin-
cinde olan ekibi ile bugün Fas ve Tacikistan
dan sonra Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile de
yakın temaslar halindedir.

AVM’lerin
bir numaralı

tercihi

Port VALE birçok Alışveriş Merkez-
lerine gelen tüm ziyaretçilere vale

servisinde 2010 senesinden bu yana
profesyonelce hizmet vermeye de-
vam ediyor. 
Bir yandan alışveriş yapmanın keyfi-
ni çıkarırken diğer yandan da aracı-
nızın güvende olduğunu ve sizin ye-
rinize aracınızın eğitimli kişiler tara-
fından park edildiğini bilmek artık
çok daha rahat. 

Her neslin kahvecisi
Gıda sektöründeki önemli markalardan Bisquitte’in de-

neyimli kurucularının bir araya gelerek kurdukları
Komşu Kahve,
yeni nesil kah-
ve tutkunları-
nın aranan ad-
resi olmaya
devam ediyor. 
Komşuluk kül-
türüne dayalı,
sıcak konsepti
ile Çeşme Ala-
çatı ve İzmir Al-

sancak’ta faaliyet gösteren iki şubesiyle Komşu Kahve, işi-
ne bağlı ve tutkulu girişimcileri kendi işlerinin patronu olma-
ya davet ediyor. 

Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde kansero-
jen tehlike içeren geleneksel kuru temizleme tes-

islerinin, yerini organik ıslak temizleme tesislerine bı-
raktığını belirterek, “Bu sistemde kuru temizleme in-
san ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılıyor. Kuru
temizlemenin asıl amacı malzemeye hassas işlem uy-
gulayarak, deformasyon olmadan temizliği sağlamak.
Lagoon® Advanced Care, bu temizlik işlemini su ve
organik deterjanlar ile gerçekleştiren ve Woolmark
Company tarafından onaylanan ilk ve tek ıslak temiz-
leme sistemidir. Cleanlux, Lagoon® Advance Care
sistemini kurmak isteyen girişimcilere şu hizmetlerler
sunuyor; mağaza lokasyonu için ön etüd çalışması,
farklı bütçelere uygun yatırım alternatifleri ve dekoras-
yon desteği, eğitimler maliyet analizleri, kimyasal ve
sarf malzeme temini…

Arısoy, “Cleanlux tesis-
lerinde, Electrolux pa-
tentli Lagoon® Advan-
ced Care ıslak temizle-
me sistemi kullanılıyor.
Cleanlux, bu yeni nesil
ıslak temizleme sistemi
ile müşterilerine %100
doğal ve çevreci bir te-
mizleme hizmeti sunu-
yor. Cleanlux, bu siste-
min Türkiye’deki uygu-
layıcısı ve iş ortağı.
Türkiye genelinde ve yurtdışında bayilikler verecek
olan firma, tesislerinde kanserojen madde içeren hiç-
bir ürün kullanmıyor” diye konuştu.

Gaziantep mutfağınında çok ötesi...

ihtiyaç 
karşılayıp fark
yaratacağı her

noktada
müşterilerine

ulaşmayı 
hedefliyor.

Yeni nesil organik kuru temizleme



alanda kurulu olan
fabrikasından Karadeniz’in doğal orta-
mında yetişmiş ürünlerden seçilerek taze
olarak tedarik eden bir yapı kurarak mar-
kasına verdiği önemi kanıtlamıştır. Kon-
septinde Ordu’dan taze olarak gelen
malzemeleri ile yerinde üretim yapılan
yöresel çıtır çıtır pidesi, ancak köylerinde
bulabileceğiniz leziz, doğal köy kahvaltı-
sı, modern et, tavuk ve yöresel yemekle-
ri ile hizmet vermektedir. 35 yıllık tecrübe
ile kurduğu kurumsal alt yapısıyla, hali-
hazırdaki Ataşehir ve Beylikdüzü franchi-
se mağazalarına ek olarak Hizmet sektö-
ründe çalışmayı seven, açılacak olan
restoranın başında duracak, insan ilişki-
lerini iyi yönetebilecek, Pide sevdasına
çıktığı yolda ortak olabilecek yatırımcılar
ile büyümek istiyor.
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1981 yılında Nurettin ve
Cevdet Aktaş kardeşler

tarafından Aktaşlar Pide ola-
rak Ordu merkezde 8 masa-
lı bir pide salonu olarak hi-
kayesine başladı. 2001 yı-
lından sonra yeni nesil işletmecilik anla-
yışıyla Tamer Aktaş, kardeşi Samet Ak-
taş ile birlikte tek olan şube sayısını bu-
lunduğu ilde ve bölgede üçe çıkardı.
2013 yılında Karadeniz bölgesinin aranı-
lan ve sevilen lezzeti olan Aktaşlar Pide
‘’Tüm Dünya Bu Lezzeti Tadacak’’ ilke-
siyle şubeleşmek için ihtiyacı olan yapı-
lanma sürecine başlayarak Neli Pide
Gurme markasını kurdu.
Bu ilke doğrultusunda bulunduğu lokas-
yonda en iyi pideyi en iyi servisle sun-
mayı misyon edinmiş Nelipide Gurme sı-
rasıyla 2014 yılında İstanbul Bağdat
caddesinde, daha sonra Ataşehir Bulvar
216 avm’de ve 2016 yılında Beylikdü-
zü’nde birer şube açtı. Franchise siste-
minin en büyük sorununun kurumsal alt
yapı olduğunu bilen Neli Pide, bütün
malzemelerini Ordu’daki 4000m2 kapalı

viç menüsüyle buluşturduk ve ortaya
muhteşem lezzetler çıkardık. Sandviçle-

rin yanında tatlı, ma-
karna, salata ve li-
monata seçenekle-
rini koyduk. Tüm bu
sağlıklı ve hijyenik
ürünlerle hazırladı-
ğımız ev yapımı lez-
zetleri sunuma hazır
hale getirdik. Bread-
li fastfood zincirin-
de, tüm dünya mut-
faklarından tat ve
lezzetler yer almak-

tadır. Bu nedenle Breadli restoran zinciri,
Türkiye’ de bir ilk” dedi.

1999 yılından beri gıda sektöründe
faaliyet gösteren GRN Gıda Pazarla-

ma, 2013 yılında kendi
markasını oluşturma ka-
rarı verdi ve markasını
Amerikan ortaklı reklam
ajansının düşüncelerine
bıraktı... Sonuçta “Bread-
li” yaratıldı ve hayaller
gerçekleşti…
“İlk Breadli mağazamızı
İzmir Bornova Küçük-
park’ta açtık” diyen Bre-
adli Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlker Gören, “Bread-
li’de, lezzetli dünya soslarını müşterilerin
gönlünce oluşturabildiği onlarca sand-

“Her ilde en az bir eOfis 
kurmayı hedefliyoruz.” 

Tüm Dünya bu lezzeti tadacak

Bayileşme çalışmalarında 
hız kesmiyor!..

Hazır ofis 
sektörünün lideri

Hizmetleriniz nelerdir?
eOfis olarak Türkiye’de Hazır Ofis ve
Sanal Ofis modellerinin ilk kurucula-

rındanız. Seçkin plazalarda alternatif çalış-
ma alanları kurulumu yapıp, operasyonel
destek sağlayan ek hizmetlerle yaptığınız işi
daha profesyonel bir seviyeye çıkartıyoruz.

Bu da rekabette alt yapı ve fırsat eşitliği sağlıyor.  eOfis’ten ofis kiraladığınızda
prestijli bir iş adresiniz, güçlü altyapı desteğiyle profesyonel bir ekip tarafından
yönetilen bir ofisiniz oluyor. Ofis açma maliyetlerine katlanmadan, esnek bir ki-
ra sözleşmesi ile aynı gün işinize başlıyorsunuz. Y kuşağı, e-öğrenme, home of-
fice gibi kavramlardan sonra şimdi de mobiliteyi ve prestiji, uygun maliyetler ve
esn ek sözleşmelerle sağlayan ofis modelleri hayatımıza girdi. Bunları genel ola-
rak Sanal Ofis, Hazır Ofis, Coworking de dediğimiz Ortak Ofis başlıkları altında
toplayabiliriz. Her bir model farklı bir ihtiyaca ve bütçeye çözüm sağlamak üze-
re geliştirildiğinden herkese göre bir ofis var.

Sistem müşterilerinize ne tür karlılıklar sunuyor?
Bir şirket kurmanız gerekiyorsa ya da ofisinizi taşımak istiyorsanız, mutlaka ye-
ni trend ofis modellerine göz atmalısınız. Bu modeller işinize prestij, size mobi-
lite sağlamak için en ince ayrıntısına kadar düşünülüp planlanmış modeller. eO-
fis’in ofis modellerinde yatırım maliyeti, aidat, stopaj yok. Elektrik/su faturası,
ısıtma-soğutma, mobilya, ofis ekipmanları, wi-fi, çay kahve gibi maliyetleri dü-
şünmeden, sadece tek bir kira bedeli ile ofis sahibi olabiliyorsunuz. Firmanıza
tahsis edilen telefona gelen çağrılar sekreterler, kargolarınız resepsiyon görev-
lisi tarafından karşılanıyor. Ulaşımı kolay lokasyonlardaki en seçkin plazalarda
ofis ve yasal adres sahibi olu-
yorsunuz. Şubelerimizin, A+
plazalarda olmasına özen gös-
teriyoruz ki müşterilerimiz,
müşterilerini işlerine yakışan
bir kalite ve donanım içinde
ağırlayabilsinler.

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

Arzu Kalıç
eOfis Genel Md.
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Hedeflerine doğru
zamanlı odaklanma-
sından kaynaklı ba-
şarılı iş modeli ile adı-
nı "Kuru Temizleme
uzmanlığı" ile duyu-
ran marka, kendi ka-
tegorisinde Türki-
ye'nin en geniş ma-
ğaza ağına sahiptir.
Dry Clean Express
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Avşar, yatı-
rımcıların yeni gözde-
si olan sektör hakkın-
da bilgiler verdi: “Ku-
ru temizleme sektörüne global çapta
baktığımızda işletme maliyetlerinin dü-
şük olması ve kar marjının %70 leri bul-
ması sebebi ile dünyada yıllık 500 milyon
Euro ciroları bulan bir pazar alanıdır. Ça-
lışan kadın ve beyaz yakalı sayısının her
geçen gün artması, çoğalan otel yatırım-
ları, tekstil ürünlerinin çeşitlenmesi ve tü-
ketici bilincinin gelişmesi ile birlikte kuru
temizleme sektörü son yıllarda hızlı bir
büyüme sürecine girdi. 
Dünyanın en çok kazandıran 10 sektörü
arasında ilk 4’ün içinde yer alan sektör;
Türkiye açısından ele alındığında ise,
toplam 1,5 Milyar liralık pazar büyüklü-
ğüyle ülkemizde de yıldızı parlayan yatı-

Kurulduğu günden bu yana yenilikçi
bakış açısı, çevreye ve insan sağlığı-

na duyarlı organik kuru temizleme hiz-
meti, son teknoloji ekipmanları ve mar-
kalaşmaya verdiği önem ile rakiplerin-
den ayrışmayı başaran Dry Clean Exp-
ress; gelişime açık yönetim biçimine sa-
hip olup, müşterileri ve çalışanları tarafın-
dan tercih ve  takdir edilen bir marka ol-
ma özelliğini taşımaktadır. 

rım fırsatı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.” 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Avşar;
anahtar teslim bir ku-
ru temizleme dükka-
nının 80 bin Euroluk
bir yatırım maliyetine
sahip olduğunu an-
lattı. Bu dükkanın ay-
lık en az 33 bin lira ci-
ro yaptığını belirtti.
Avşar şöyle devam
etti: “Türkiye’nin geli-
şen ekonomisini göz
önünde bulundurdu-

ğumuzda genel olarak kuru temizle-
me sektörü de hızlı bir büyüme kay-
dediyor.  Her yıl %10 oranında bir bü-
yüme gerçekleşiyor. 
Araştırma verileri, pazarın mevcut
hacminin 4 milyar TL civarında oldu-
ğunu söylüyor. Tüm bunlar da bize
pazarın uzun yıllar dinamizmini koru-
yacağı sinyallerini veriyor. Önümüz-
deki süreçte rekabet ortamının hare-
ketleneceğine inanıyoruz. Dry Clean
Express, kendi sektöründe öncü ku-
ruluş olma misyonundan hareketle
Türkiye’de her geçen gün büyüyen
mağaza ağı ve bugün 19 İlde 90 şu-
be ile hizmet veriyoruz.”

Yatırım uzmanları, yöneticiler ve eko-
nomistler tarafından uzunca süre

kurgulanmış, yatırımcısına kar sağlaya-
cak franchising sistemi ile siz de lezzetin
kazananı olabilirsiniz. Kendi işimi kur-
manın zamanı geldi” diyorsanız; tecrübe
ve bilginin paylaşıldığı, kurumsal bir
markanın halkası olmak ister misiniz.

Neden franchise almalıyım? 
Franchising, diğer geleneksel iş seçe-
nekleriyle karşılaştırıldığında yüksek
oranda deneyim ve başarı imkanı sağ-
lar. Bu beceri, risk paylaşımı ve yatırım
transferinin kanıtlanmış bir modelidir.
Cafe Point’in halkası olan yatırımcı, sek-
tör deneyimimize, ürün çeşitliliğimize,
lojistik olanaklarımıza ve müşteriler tara-
fından bilinirliğimize ortak olacaktır. Ca-
fe Point’in işletmecisi olmanız, bir yan-
dan kendi işinizin sahibi olurken bir yan-
dan da Cafe Point uzmanlığı ve deneyi-
mini yanınıza almanız demektir.

Başarıdan
başarıya koşuyor
Avrupa'da sektörünün lokomotifleri

arasında yer alan AQ8 Wireless
Multiuser EMS sistem 200'ü aşkın şu-
besi ve dünya üzerindeki distribütör-
leri ile başarıdan başarıya koşuyor.

AQ8 EMS sistemi bünyesinde barın-
dıran Lets Fit Türkiye Personal Trai-
ning eğitimine eksiksiz bir bakış açısı
getiriyor. Lets Fit Türkiye minimalist
mimari yapısı ve profesyonel yaklaşı-
mıyla üyelerinin postürel analizleri ve
antropometrik ölçümlerini yapmakta
bunun yanısıra beslenmeleri ve spor
programlarını alanında uzman eğit-
men kadrosuyla gün boyu yakından
takip etmektedir, ayrıca Lets Fit Türki-
ye kapsamlı ve profesyonel franchise
desteği ile emsallerinden hep bir
adım öndedir.

Girişimcilere, düşük işletme maliyetine sahip 
yüksek kar marjı sunan bir yatırımın kapılarını açıyor.

Başarılı franchise sistemi ile büyüyor

2006 yılından beri  Maa Althahab, Arap dünyasında parfüm
sektöründe yüksek kalitesi ile bilinen ve yaklaşık 200’e yakın

franchise bayileri ile çok hızlı büyüyen iş modeli. 
En yüksek kalitede ve iyi fiyatlarda “Maa Althahab” adı taşıyan
hazır ürünler sunuluyor. Kendi karakterini kokulara ilham ederek
ve benzersiz oryantal şişeleri ile piyasaya sunuyor. Marka içinde-

parfüm, deodorant, saç bakımı, kozmetik, makyaj ve aksesuarlar
ürünlerini bulundurmaktadır. 
Maa Althahab, en hızlı büyüyen parfümeri zinciri şirketi olarak
Mısır'da 65, Suriye’de 30, Lübnan’da 6, Suudi Arabistan’da 1 ve
Türkiye'de de 8 dükkan ile yer alıyor.

Parfüm ve kozmetik
ürünleri ile Türkiye’de

franchise imkanı sunuyor

Kendi işinizi
kurmanın zamanı



Derin bir kültürü ve yoğun bir damak zevki olan Türk
dönerinin Hosta’daki serüveni tam 35 yıldır yayıla-

rak devam ediyor. Kurulduğu tarihten itibaren müşteri
memnuniyetini ilke edinmiş, markalaşmayı başarmış
ve ileriye dönük önemli projeleri hayata geçirmiş olan
Hosta, Türkiye’nin en büyük gıda işletmecileri arasında
yer alıyor. 
Geleneksel lezzetini koruyarak, hizmet kalitesini daima
en yüksek düzeyde tutan Hosta, sunduğu geniş ürün
yelpazesi ile şık konseptleri ve modern mekanlarıyla

müşterilerine ev sahipliği yapıyor. 
Hosta, başta Ankara olmak üzere, Adana, Bolu, Diyar-
bakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve
Tekirdağ Çorlu gibi illerde birbirinden lezzetli ürünleri-
ni her yaştan ve her kesimden  müşterilerinin beğeni-
sine sunuyor. Hosta, damaklarda yer edinen tatlarıyla
Doğu’sundan Batı’sına, Kuzey’inden Güney’ine tüm
Türkiye’de iz bırakarak büyümeye devam ediyor.
Hosta, yatırımcı adaylarını Bayim Olur musun Fua-
rı’nda ağırlayacak.
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Türkiye genelindeki 74 mağazasıyla birlikte halkı-
mızı sevdiği lezzetlerle buluşturan Komşufırın, ye-

ni finansman sistemiyle birlikte hem yurtiçi hem de
yurtdışında şube sayısını yüksek oranda artıracak.
Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Komşufırın’ın yeni iş
modelinde; markanın sağlıklı büyümeye devam et-
mesi hedeflenmekte ve Finansal Yatırım Ortaklarıyla
(FYO) beraber uzun yıllar sürecek, her iki tarafın da
mutlu olacağı bir yapı hazırlanmaktadır. 74 şubesinde
her ay 1 milyon, yılda da 10 milyondan fazla misafiri
ağırlayan Komşufırın, bilinen finansman modellerin-
den farklı olacak bu yapıya yıllardır edindiği tecrübe
ve fırıncılıktaki ustalığının yanında operasyondaki mü-
kemmeliyetçiliğini de entegre edecek.

En az yatırım riskiyle yüzde 50 ortaklık
Bu yeni iş modeliyle birlikte ortalama 375 bin TL’lik ya-
tırımla 80-100 m2’lik Komşufırın şubelerine yüzde 50
ortak olan girişimciler, Komşufırın’a yatırım finansma-
nı haricinde herhangi bir yatırım bedelinden sorumlu
olmayacaklar. Ayrıca Finansal Yatırım Ortaklığı siste-
minde Komşufırın ve FYO’lar oluşacak karı da yarı ya-
rıya paylaşırken 80-100 m2’lik aylık 80.000 - 90.000 TL

cirosu olan model fırın için tahmini kar marjı %15-20
seviyesinde hesaplanmaktadır. 

Finansal Yatırım Ortakları,
lokasyon dahil önemli her türlü 
kararda ortak söz sahibi
Yeni açılacak şubelerinde Finansal Yatırım Ortaklarıy-
la yarı yarıya ortak olacak Komşufırın, fırınların günlük
operasyonunu da yürütecek. 

Bu yeni iş modelinde Finansal Yatırım Ortaklarından
ise yatırımın finansmanını üstlenmeleri beklenecek.
Lokasyon dahil önemli her türlü kararda ortak söz sa-
hibi olacak Komşufırın ve FYO’lar, yatırımın geri dönü-
şünde de ortak olacaklar. Yeni iş modeliyle birlikte 40
tane açılması planlanan yeni Komşufırın şubeleri için
girişimciler, fyo@komsufirin.com.tr adresine mail ata-
bilirler. 

İlk etapta Ankara ve batısındaki 
bölgeler hedefleniyor
FYO sisteminde ilk etapta Ankara ve batısında kalan
bölge hedeflenmekle beraber uygun koşullarda Türki-
ye ve Türkiye dışı her yer uygun görülmekte. Aday
FYO’larla beraber, aday lokasyonla ilgili Komşufırın
Emlak Bölümü’nün hazırladığı Emlak Değerlendirme
Raporu incelenip, değerlendirmesi yapıldıktan sonra
lokasyona karar verilecek. Doruk Group Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasip Gençer’in sektördeki 30
yıllık deneyimiyle birlikte fırıncılık vizyonu şekillenen
Komşufırın, yeni iş modeliyle birlikte marka değerini
artırmaya ve her geçen gün daha fazla tüketiciye ulaş-
maya devam edecek.

Doruk Group Holding, yeni nesil fırıncılık markası Komşufırın, hayata geçireceği 
“Finansal Yatırım Ortaklığı” sistemiyle birlikte hem girişimcilerin ortalama 375 bin

TL’lik yatırımla Komşufırın şubelerine yüzde 50 ortak olmasını sağlayacak 

Girişimcilere finansal yatırım ortaklığı fırsatı

Gittiğiniz her yerde bildiğiniz bir lezzet…
Geniş ürün yelpazesi ve şık konsepti ile

müşterilerine ev sahipliği yapıyor.
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2009 yılından bugüne
gıda sektöründe

faaliyet gösteren Aydınlar Grup’a ait Just Chik’n mar-
kası lezzet yolculuğuna 2014 yılında Aydın Söke’de
başladı. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan lezzet-
leri ile aynı başarıyı ikinci şubesi Aydın Forum AVM’de
de gösteren markamız, siz değerli iş ortaklarıyla birlik-
te büyümeye devam ediyor.
Just Chik’n franchising sisteminde, işletmecilik konu-
sundaki tüm detaylar sizin adınıza düşünülmüş ve
planlanmış. İşin başında durmanıza gerek kalmadan
yönetebileceğiniz bir işletme modeli sunuyor. Just
Chik’n lokasyon seçiminden başlayarak, anahtar tes-
lim işletme kurulumuna kadar yatırımcıların yanında.
Kullanılan online takip sistemi sayesinde cep telefonu-
nuzdan dahi günlük raporlara ve kamera kayıtlarına
stoklara satış analizlerine anlık olarak  ulaşmanız
mümkün. 
Satın alma sisteminde sunduğu ayrıcalıklar ile yatırım-
cılarına ortalamaların üzerinde bir kar marjı sunuyor;
16 - 22 Ay'da Yatırımın geri dönüşünü sağlıyor.

Yüksek kar marjı ile 
yatırımcıların ilgi odağı
Just Chik'n  Türkiye’nin birçok bölgesinden franchising
talepleri almasıyla birlikte,  franchising sistemi ile birlik-
te büyüme kararı almış ve Franchising altyapısını da ta-
mamlayarak, marka vizyonuna uygun olan yatırımcıla-
rıyla sağlam adımlarla tüm Türkiye'de büyümeye de-
vam ediyor .

FRANCHISE

Aslı Börek, İstanbul Du-
dullu organize sana-

yi bölgesinde 15.000
m2 kapalı entegre
tesislerinde; otomas-
yon sistemiyle, ulus-
lararası kalite stan-
dartlarına uygun üretim
gerçekleştirmektedir. 350
uzman çalışanıyla 200’e yakın farklı
ürün çeşidi üretilmektedir. Aslı Börek, su böreğinden
sütlü tatlılara, şerbetli tatlılardan pastalara, kurabiye
çeşitlerinden mantı, zeytinyağlı yaprak sarma gibi
Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini kapsayan
geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye’nin farklı
şehirlerinde 103 mağazaya sahip olan Aslı Börek, ku-
rulduğu ilk günden itibaren girişimci Franchiselar ile
birlikte güvenli adımlarla büyümeye devam ediyor.
Aslı Börek geliştirmiş olduğu yeni bir projeyle girişim-
cilere daha az maliyetle yatırım yapma ve franchise ol-
ma imkanı sunmaktadır.
Aslı Börek Express yaşam alanlarının kalbinde, Aslı
Börek müdavimlerinin günün her saatinde tüm ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmıştır. Daha
küçük metrekareler, daha kompakt bir yapı. Daha az
yatırım ve işletme maliyeti. 40-50 metrekare mağaza-
larda 275.000 TL’den başlayan yatırım maliyetiyle As-

lı Börek ailesinin bir parçası olma im-
kanı. Aslı Börek Express sa-

hibi olan yatırımcı, sek-
tör deneyimine, üre-

tim kabiliyetine, lo-
jistik olanaklarına
ve müşteriler tara-
fından bilinirliğine

ortak olacaktır.

Yatırıma hız katıyor…
20 yıl önce “Geleneksel 

lezzetleri yaşatmak” 
sloganıyla yola çıkan 

Aslı Börek, bugün Türkiye’nin 
1 numaralı börek markasıdır.

Franchise sistemiyle 
yatırımcısına kazandırıyor!

2. nesil dondurmacılığın öncüsü

Pöö Labs’in, Kurucuları şeflerden
oluşmuş kendilerine özgün re-

çeteleriyle ve moleküler pişirme tek-
nikleriyle, dondurma, tatlı, pancake
ve özel içeceklerle ilk şubesi İstan-
bul Erenköy’ de hizmete açılmıştır
Pöö Labs, dondurmalarını hiçbir
katkı maddesi kullanmadan mev-
simsel meyveler, közlenmis sebze-
ler, peynirler, kaliteli çikolatlar, özel
soslar, işlenmiş kuru meyveler ve
birçok bilnmedik lezzeti kullana-
rak,günlük ve taze olarak müşterile-
rin gözü önünde yaklaşık bir dakika
da hazırlamakta, tatlılarını da kendi-
ne özgün reçetelerle, sıradışı su-
numlarla müşterilerine sunmakta-
dır. Bu aşamada moleküler mutfak
teknikleri kullanarak alışıla gelmiş

tatlı sunumlarının çok dışına çıkıp
bunu görsel bir şölene çevirmişler-
dir. İşini bilen, deneyimli, özgün ve

yaratıcı bir ekipten oluşması Pöö
Labs’ı diğer işletmelerden ayıran en
önemli özelliğidir. Pöö Labs açılışın-
dan bu zamana 200 çeşit dondurma
üretmiştir. Birçok tatlı ve farklı tad-

larda(yulaflı, protein tozlu, glutensiz
vs.) pancake yapmıştır. Birçok sosyal
medya sitesinde yılın dondurmacı
olmayı başarmıştır. En büyük başarı
ise 15. Time out yeme içme ödülleri
yarışmasında En İyi Özgün Lezzet
dalında aday göterilmiştir. 
Bu süreçten sonra Pöö Labs ekibi
olarak İstanbul içi ve diğer şehirlere
bu eşşiz lezzetleri yaygınlaştırmaya
karar vermiş olup çalışmalarını ener-
jisi yüksek, yeniliklere açık ve yaratı-
cı kişilerle buluşturup Pöö Labs
markasını en üst seviyeye çıkar-
mak için tüm hızıyla çalışmakta-
dır. Pöö Labs 2016 yazını Bodrum
yalikavakta gecirmistir. Suan iti-
bariyle Bakirkoy Capacity avm' de
yer almaktadir.

En iyi özgün lezzetler ödülüne aday marka 
Pöö Labs, Türkiye çapında bayilikler verecek.
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Palivor Çiftliği, Trakya’da
Kırklareli ili'nin Demirköy

İlçesinde, Istranca Ormanla-
rı'nın içerisinde 300 yıl önce kurul-

muş, 2011 yılında yeniden hayata geçirilmiş
organik tarım ve eko turizm yapılan ödüllü bir çiftlik.
Palivor Çiftliği'nin hedefi, kendi markası altında, Ca-
fe & Şarküterilerinde,  taze,  lezzetli  ve doğal ürün-
leri sağlıklı ve keyifli bir yaşam için  sunmak. 
Palivor Çiftliği’nin kurucularında Emre Oral, ilk iki
mağazalarını Istanbul’da Bebek ve Nişantaşı’da aç-
tıktan sonra Türkiye’nin önemli merkezlerinde ve
yurt dışında franchise sistemi ile büyümeyi hedefle-
dilerini belirtiyor. “İlk franchise mağazamızı, Mayıs
2016’da Bursa’da Balat Turkuaz Plus Çarşı’da açtık.
Ürünler, en iyi aşçılar tarafından hazırlanıp, en iyi
servis elemanları tarafından, özenle sunulması gere-
kiyor. Bunu da ancak tutkulu yatırımcılarla  franchise
sistemi çerçevesinde yapabileceğimizi gördük” di-
yen Emre Erol, amaçlarının Türkiye’de en fazla 10
Cafe & Şarküteri formatında işyeri açmaktır, dedi.
Palivor Çiftliği’nin Cafe & Şarküteri modeli, hem pe-
rakende mağazacılık, hem de sabah kahvaltı, gün

boyu snack ve akşam da “aparetivo” konseptini bir-
leştiriyor. Menüler özel, seçme ürünlerden elde edi-
liyor. Konseptin gıdadan sonra önemli unsuru “eğ-
lence”, Palivor Çiftliği Cafe & Şarküterileri, güzel mü-
ziklerin çalındığı, sosyalleşme mekanları olarak di-
zayn edilmiş.  Palivor Cafe & Şarküteri’lerinin deko-
rasyonu doğal malzemelerin kullanıldığı, Trakya’nın
ve Istranca Ormanları’nın havasını, bulundukları
semte getiriyor. 

3 ayda, 3 şube 
ile zirvedeyiz!

Lezzetleri franchise ile yayılıyor

Cafe & Restorant zincir-
lerine yeni bir bakış açı-

sı getirerek Şehzadeler
kenti Manisa’da kurulan
1453 Osmanlı Nargile & Os-
manlı mutfağı bayilik siste-
miyle büyüyor. Osmanlı kül-
türünü günümüz kültürü ile
harmanlayarak oluşturulan
1453 Osmanlı, ilk şubesinin
açılışını temmuz ayında Ma-
nisa’da 900m2 alanda ger-
çekleştirdi. 900 m2 ye açılan

ilk şubesi yoğunluk nedeni ile müşterilerini rezervasyonla alma-
yı başlamıştır. Açıldığı ilk günden itibaren Manisalılar tarafından
yoğun ilgi gören 1453 Osmanlı, önümüzdeki aylar içerisinde
Mersin ve İzmir’de 900m2 ve 700m2 olmak üzere 2 yeni mağaza-
sıyla hizmet verecek. Yüksek karlı ticaret yapmak isteyen aktif iş-
letmeci yada yatırımcıları cezbeden bir marka olmayı 3 aylık kı-
sa bir sürede başarmıştır. 2016 yılının Nargile Cafe & Restorant
sektöründe parlayan yıldızı 1453 Osmanlı, 2017 yılı sonuna ka-
dar 20 mağaza olmayı hedeflemektedir.

Juice Planet, JP Gıda’ya ait, taze sebze ve mey-
velerden katkısız doğal ve lezzetli karışımlar

üreterek tüketiciye sunan yeni nesil bir gıda mar-
kasıdır. 2010 yılından bu yana franchising sistemi
ile yurtiçi ve yurtdışında büyümekte ve sistemi
üyesi olduğu UFRAD tarafından desteklenmekte-
dir. Sistemi olabildiğince basit tutmayı hedefleyen
Juice Planet, farklı yatırım seçenek ve ihtiyaçlarını
değerlendirerek, yeni iş modelleri geliştirmiştir.
Juice Planet franchising sistemi şu şekildedir; ya-
tırımını %100 girişimcinin üstlendiği klasik franchi-
se modelidir. Başlangıçta sisteme giriş bedeli ve
aylık franchising taksiti ödenir. Ürünler JP Gı-
da’dan alınır ve markanın standartlarında servis
edilir. Bu sistemde kar ve zarar yatırımcının so-
rumluluğunda olup tüm koşulların yazılı olduğu
ikili sözleşmedeki marka esaslarına göre hareket
edilir. Güvenceli işletmecilik modelini benimseyen
JP Gıda, markanın belirlediği standartlara göre

süreli olarak işletmeciye kullandı-

rıldığı kiralama modelidir. İşletmeci işletmenin ge-
tirisine ve yatırım miktarına göre belirlenen oran-
larda franchise ödeneği karşılığında hazır
bir iş yönetip kazanç sağlar.
Markanın kiosk ve mağaza olmak üzere
2 konsepti bulunuyor. Kiosk/Stand Kon-
septi; 10-20 m2 arasında, bü-
yük şehirlerde, popüler AVM
lerde, plaza içi iş merkezlerinde,
plajlarda, oyun alanlarında,
kampüs veya spor merkezle-
rinde uygulanmaktadır. Ca-
fe konsepti ise, 50-100 m2

arasında, büyük şehirlerde
ya da yazlık yerlerdeki yaya
yoğunluğu olan yeme içme
caddelerinde, Popü-
ler AVM lerde uy-
gulanan iş mo-
delidir.

Sağlıklı Yatırımın Adresi…
Franchising sistemi şu şekildedir; yatırımını 

%100 girişimcinin üstlendiği klasik franchise modelidir. 

FutbolKAHVE NoBetter standları sektörde
mevcut olan Coffee Shop markaların ka-

litesinde bir teknoloji ile donatılmış, dünyanın en kaliteli kahve
çekirdekleri kullanılarak üst segment kahve makinaları ile hazır-
lanmış kahvelerin sunulduğu, çeşitli biletlerin satıldığı, tüm fa-
turalarınızı ödeyebileceğiniz, kendi damak tadınızı yakalamanı-
za fırsat verecek çeşitlilikte bir ürün yelpazesine sahip olan AVM
içi kahve kiosk konseptleridir.

FutbolKAHVE
NoBetter
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Türkiye’de hızla büyümeye sektöründeki beklentileri,
hareketliliği ve kaliteyi karşılamaya devam ediyor.

Yakın zamanda konsepti yenilenen Chillbox, sadık müşteri pro-
filinin beklentileri ve trend konfor algısına yönelik çalışmalarla fe-
rah, keyifli ve sıcak bir değişim geçirdi. Frozen yoğurtlar için gör-
düğü ilgiyi kahveleri için de mümkün kılacak stratejiler izledi.
Chillbox kahve keyfi için de hak ettiği tercih edilirliğe kavuştu.
Chillbox, menülerinde çeşitliliği ve lezzeti bir araya getirdi ve ba-
yilik çalışmaların hız vererek Konya, Çanakkale, Lüleburgaz ve
İstanbul' da yeni şubeler açtı. Marka ileriye dönük olarak, İzmir,
Antalya, Bursa, Adana, Mersin gibi şehirlerde ve Ege'den Akde-
niz'e uzanan sahil şeridi boyunca  bayilik vermek kararı aldı.

Geleneksel döner lezzetini farklı soslarla
yepyeni bir alışkanlığa dönüştüren Döner

Stop, daha ilk tanışmada “Daha önce nere-
deydin” dedirtiyor. Döner Stop nefis dönerleri,
köftesi, salataları, gençlik ve deneyimi birleşti-
ren keyifli çalışanları ve hijyen konusundaki ti-
tizliği ile takipçilerinin sayısını her geçen gün
artırıyor. Döner Stop iddia ediyor: “Bu döneri
yersin, döner yine gelirsin!”.

Döner lezzetini dünyaya 
Döner Stop kalitesiyle tanıtacak
Döner Stop yerinde saymıyor, hem menüsü-
nü her geçen gün zenginleştiriyor hem de
restoranlarına durmadan yenilerini ekliyor. İs-
tanbul, Çanakkale, Bolu ve İzmit’teki toplam
10 lezzet durağında hizmet veren Döner
Stop, tüm Türkiye ve hatta dünyaya döner
lezzetini en yenilikçi haliyle tanıtmayı kendine
görev biliyor. 
Döner Stop’ta franchise giriş bedeli 10.000 $
olarak belirlenmiş durumda. Yatırım bedeli ise
açılacak yerin büyüklüğü ve nitelik farkı nede-
niyle 100.000-150.000 $ arasında değişebili-
yor. Örneğin cadde restoranlarının maliyeti,
AVM’dekilere göre daha maliyetli olabiliyor.

Yüzde 2’lik reklam katılım payı ve yüzde 5’lik isim
hakkı ödemesi de yatırım şartları içerisinde bulunu-
yor. 
Pazarlama ve isim hakkı ödemesi, eğitim, el kitabı,
yer seçimi, bölge koruması, ortak reklam ve mal te-
mini gibi çeşitli destekleri kapsıyor. Franchisee’ler
Döner Stop’un pazarlama desteğinden ve pazar pa-
yından da faydalanabiliyorlar. 
Lokasyon olarak ise AVM’ler ve ana caddeler gibi
olabildiğince çok kişiye ulaşılabilecek merkezi nok-
talar tercih ediliyor.

Durmak yok, lezzet çok! Dinamik yenilikleriyle 
hızla büyüyor

1962 yılında Uzer Koll.Şti olarak ticaret faaliyete başlayan ve
1972 yılında A. Ş.‘ye dönüşen Uzertaş, 55 yıllık geçmişi, “İlk-

lerin Lideri” prensibi ile Türkiye’de boya sektörünün gelişimine
büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre
taşlarından biri olmuştur. 
Uzertaş kurucusu Sn.İlhan Erem’in çok büyük bir öngörüsü so-
nucunda 700’ den fazla ortağı ile birlikte oluşturulmuştur. Bu çok
özel durum, Uzertaş‘ı 2011’de İMKB’de işlem görecek bir nokta-
ya taşımıştır.
Titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat

konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünleri-
nin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin
satışını gerçekleştirmek UZERTAŞ’ın yeni hedefleri arasında
yer almaktadır. UZERTAŞ’ı “Güvenin ve Tecrübenin Kalesi”
olarak nitelendirir.
Uzertaş Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş. arasında Bayilik An-
laşması yapılmış olup, işbu anlaşma gereğince, Türkiye gene-
linde inşaat firmalarına ve şantiyelere büyük ambalajlı boya sa-
tışı yapacaktır. Kamuoyu Aydınlatma Platformu Duyurulduğu
gibi; yeni İş İlişkisi olarak da tanımlanmıştır.

İnşaat ve şantiyelerde 
büyük işbirliği ile hizmetlerine başladı

Yön. Krl. Bşk. İlhan EREM

2011 yılı itibariyle dünya-
da 13 ülkede, keyifli 
konsepti ile misafirler-
ine hizmet veriyor.

Takipçilerinin sayısını her geçen gün artıran 
Döner Stop bugün 4 şehirdeki 10 lezzet durağı ile hizmet
veriyor ve menüsünü sürekli genişletiyor. Genç ve enerjik 

ekibi ile Döner Stop’un ritminde durmak yok.



BA YİM OLUR MU SUN 52 EKİM 2016AÇILIŞ

Geleneksel tatların yaratıcı
ve usta dokunuşlarla ha-

yat bulduğu Özsüt, Axis
AVM’deki yeni mağazası ile
misafirlerine mutluluk tadında
lezzetler sunduğu durakları-
na bir yenisini ekledi. Gerek
iş, gerek yaşam alanı olarak
İstanbul’un son yıllarda hızla
gelişen bölgesi Kağıtha-
ne’deki Axis AVM’de yerini
alan Özsüt ile alışverişler ar-
tık çok daha tatlı ve keyifli. Ahşap ağırlıklı dekoru, yalın
çizgileri, dinlendirici renk ve ışık kullanımı ile Özsüt’ün geleneksel
çizgisini yansıtan Axis AVM mağazası, bölgede yaşayan ve çalışan-
ların da kısa süre içerisinde buluşma noktası oldu. Dünyanın farklı
bölgelerinden onlarca çeşit pasta, Osmanlı Mutfağı’nın sırlarını gü-
nümüze taşıyan sütlü ve şerbetli tatlıları, dondurmaları, atıştırmalık-
ları ve leziz içecekleri ile Özsüt, 78 yıldır olduğu gibi Axis AVM ma-
ğazasında da misafirlerine gerçek bir lezzet şöleni yaşatacak.

Yeni lezzet 
durağı Axis AVM

Konyalı Ahmet Usta Şirketler Grubu Yönetim Başkanı Mehmet Ze-
ki Bulut konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,  etli ekmekte,

Anadolu yemeklerinde, kebap çeşitlerinde dönercilikte zaten iddialı ol-
duklarını, bu deneyim ve birikimlerini, mutfak kültürlerini Konbey mar-
kasıyla pekiştirmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Ülke eko-
nomilerini ayakta tutan markalardır. İtalyanlar, Fransızlar, Amerikalı-
lar ve İsrailler markalar konusunda çok ciddi girişimleri olan ülkeler-
dir. Özellikle yemekte uluslar arası arenada ciddi bir rekabet var.”
dedi. Ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirten Bulut   “Kon-
bey’’ geniş mekân, çok büyük yatırım, işçi gerektirmeden genç gi-
rişimciler için yeni fırsatlar doğuracak. Teknik altyapımız ve dene-
yimlerimize güveniyoruz. Hedefimiz Türk mutfağını, Anadolu
mutfağını dünya da tanıtmak, mutfak kültüründe tanıtım elçisi ol-
maktır” şeklinde konuştu. İzmir merkezli şirketin yurt dışında;
Medine, Mekke Bahreyn   Saray Bosna’da yurt içinde ise;  İz-
mir’in Alsancak, Behçelievler, Balçova, Bornova, Atakent (MA-
Vİ BAHÇE AVM),Buca, Çeşme, Çiğli (KİPA) Gaziemir, Otogar
(POİNT AVM yanı) Menderes, Eski Foça, Manisa merkez ilçe-
lerinde, İstanbul /Ortaköy’ de Muğla/ Bodrum’da ve Aydın

Kuşadası’nda şubeleri bulunuyor.   Seferihisar ve Karabük şu-
besinin ise önümüzdeki ayda açılması bekleniyor.

Dönerde yeni bir
marka doğuyor…

Yatırımcıdan 
beklenen, yalnızca

finansal yatırım
değil, Tavada 

Tavuk markasıyla
açılabilecek farklı

lokasyonlarda
farklı projeler 

üretebilmesi ve
işinin başında
uzun mesailer 

verebilecek 
zamanının 
olmasıdır.

2013 yılında Atanet LTD.
ŞTİ. tarafındankurulan

firma alanında uzman çalı-
şanları ve farklı bakış açısı
ile gıda sektöründe ilklere
imza atmaktadır. Türkiye’
nin her yerinde lezzetli gü-
venilir ve aynı kalitede hiz-
met sunan herkesin ve her
kesimin yemek durağı olan ,
müşteri damak tadını en
yüksek değeri olarak kabul
eden , kalitesine yakışır şe-
kilde sürekli olarak fark ve
değer yaratan,rakiplerinin
örnek aldığı, her aşamada bir gıda firma-
sından daha fazlasını vaad eden, uluslar
arası bir gıda zinciri olmaktır. 
Marka yetkilileri yaptıkları açıklamada;
“Markalaşma ve başarı serüvenimizde,
uzun yıllardan itibaren sektörde edindiği-
miz tecrübe ve birikimleri, kalite politika-
larımıza denk  Tavada Tavuk ailesinin bir
parçası olarak bizimle kazanmaya devam

eden değerli yatırımcılarımız (Franchi-
se’lerimiz) ve yatırımcı adaylarımızla bu
ayrıcalıkları paylaşmaktan ve hızla büyü-
yen büyük bir aile olmaktan onur duyu-
yoruz” dedi. Tavada Tavuk ‘ın en önemli
avantajı kompakt bir sisteme sahip olma-
sıdır. Sistemin temelinde işletmenin her
alanı için geçerli olan bu mantık “az ener-
ji çok fayda” dır.

Kazançlı yatırıma davetlisiniz…

2. mağazasını açtı
Katarlı ünlü işadamı Ashraf Abu Is-

sa’nın dünyanın en büyük ve en ün-
lü seyahat mağaza zinciri Mosafer, ikinci
mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı.
“Gezgin” anlamına gelen Mosafer, ihti-
yaç duyacağınız en küçük detaya kadar
geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bir se-
yahat nasıl daha keyifli ve konforlu yaşa-
nır, seyahat etme sanatının incelikleri ne-
dir fikriyle hayat bulan, amacı tüm gez-
ginlerin ihtiyaçlarını karşılamak olan Mo-
safer’in 2. mağazası seyahatlerinizden
önce uğrak noktanız olacak.
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Yeni lezzet 
durağı Axis AVM

Franchise modeliyle hızla büyüyen
Bargello, parfümeri sektöründe son

dönemlerde hızla büyüyen yatırımların

başında gelmektedir. 2015 yılının ba-
şında alınan kararla; Türkiye’den de
global bir parfüm markası çıkarma viz-
yonuyla yeniden yapılandı. Bursa’daki
fabrikasının yanı sıra dünyanın parfüm
merkezi sayılan Fransa’daki birçok la-

boratuvarlada Ar-Ge çalışmaları yaptır-
maktadır.
Global marka olma fikrini benimseyen

firma, aynı kaliteyi yö-
netim modeline de
yansıtmak amacıyla
insan kaynağı ve kali-
teli yönetim teknoloji-
lerine de yatırım yap-
maktadır. Yaklaşık 300
kişinin çalıştığı Bargel-
lo,  yurt içinde 2015 yı-
lına %40 büyüme he-
defiyle girdi ve 28 ma-
ğaza açtı. Yurt içinde
2016’da %60 büyüme

hedefi doğrultusunda; İstanbul, İzmir,
Antalya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep,
Adana, Sakarya, Konya gibi üretim ve
tüketimin yoğun olduğu illerde 67 yeni
mağaza açmayı planları arasına dahil
etti. Yurt dışında da Avrupa başta ol-

mak üzere, birçok ihracat pazarında
yeni mağazalar firmanın hedefleri ara-
sında yer almaktadır. Bargello, marka-
laşma sürecinin farklı evrelerini yaşa-
yan dinamik bir marka olup, bayilik için
kurumsal ve finansal anlamda stan-
dartlara sahip. Bayilerin satış perfor-
manslarına göre yatırım maliyetleri or-
talama 6 ay içerisinde geri dönmekte-
dir. Bu nedenle Bargello bayiliği, az bir
yatırım ile çabuk ve kârlı bir yatırım ola-
rak dikkat çekmektedir. Bargello’nun;
Türkiye’de 128 şehirde, dünyada 24 ül-
kede 300 satış noktası var. Çevre, do-
ğa ve hayvan haklarına olan duyarlılığı-
nın da farkında olup Avrupa Birliği Koz-
metik Yönetmeliği'ne uygun üretim ya-
pıyor. Bu nedenle birçok ürün ham-
maddeleri IFRA (Avrupa Parfüm Üreti-
cileri Birliği) standartlarına uygun. Ayrı-
ca, sektöründe uluslararası geçerliliği
olan Helal Sertifikası’na sahiptir.

Parfüm uzmanı 
mağazacılıkta hızla büyüyor

Yaptığı ça-
lışmalarla

farklı sektörler-
den birçok müşterisi bulu-

nan Mektepli Tasarım, yaptığı çalış-
malar ve eğitimlerle hem reklam hem de
eğitim alanlarında hizmetlerine devam
ediyor. Gayretli çalışmalar sonunda
franchising sisteminin en büyük çözüm
ortaklarından biri olma yolunda kendini
kanıtlayan Mektepli Tasarım yeni şube-
leşmeye başlayan firmalara sunduğu hiz-
metlerle dikkat çekiyor.
Bunun yanında sektörde söz sahibi ol-
maya başlayan firmaların en büyük güç-
lerinden biri. Sektörün ihtiyaçlarını birlik-
te çalıştığı markalarla birlikte belirleyen
Mektepli Tasarım, yaptığı işlerle sektörün
gelişmesine öncülük ediyor. 
Firmaların İsminden Menüsüne, Franch-
sing katalogundan sosyal medyasına
kadar tüm işlerini takip eden firma, mar-
ka oluşumu sırasındaki bütün çalışmala-
rı kontrol ederek, tam hizmet ajansı ola-

rak 14 yılın biri-
kimiyle çalış-
maktadır.

Müşterilerinin formatlarına göre hepsine
butik çalışma biçimleri belirleyen Mek-
tepli Tasarım, müşteri odaklı yaklaşımı ile
ihtiyaçları önceden belirleyerek, tüketici
memnuniyetini pekiştiren çalışmalara im-
za atmaktadır. Temizlik ten eğitime, gıda-
dan, otomotive birçok sektörde hizmet
veren Mektepli Tasarım, 2016 yılında
planladığı eğitim ve yatırımlarla hedefleri-
ne ulaşma gayretindedir.

Sektörün gelişmesine öncülük ediyor

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

Bugün ülkemizin 64 ilinde 137 şu-
besiyle aylık bazda ortalama “3

milyon misafir” ağırlayan firma, Tür-
kiye’de kahve sektöründe

kendi u�ru�nlerini u�re-
tip isim hakkını
veren “tek fir-
ma” olarak

öne çıkıyor.
Üru�nlerininin

%90’ını firma
bu�nyesinde u�reten Bay-

ramefendi Osmanlı Kahvecisi; kahve
kavurma, çekme, paketleme enteg-
re tesisi, pasta, limonata, salep, çi-
kolata, dondurma, donuk u�ru�n ima-
latının yanı sıra plastik fabrikasıyla
ambalaj malzemesi ve sunum

u�ru�nler u�retmekte; porselen fabrika-
sıyla kendi fincan ve hediyelik eşya-
larını müşterilerinin beğenisine sun-
maktadır. 
Kendine has doğal lezzetleri bünye-
sinde barındıran firma, Ar-Ge çalış-
malarına yaptığı yatırımla sürekli ge-
lişime verdiği önemi ortaya koyuyor.
Şube sayısına paralel olarak u�retim
kapasitesini de sürekli olarak arttıran
şirket, yakın dönemde Tu�rkiye’nin
her il ve ilçesinde şube açmayı he-
deflemektedir. Uluslararası planda
franchise göru�şmelerine de devam
eden Bayramefendi Osmanlı Kahve-
cisi önümüzdeki süreçte du�nya pi-
yasasına açılma vizyonuyla çalışma-
larını sürdürüyor.  

Milyonlarca kahveseveri buluşturuyor

Oses Çiğköfte, Karadeniz Bölgesi’nde 2
ve Ege Bölgesi’nde 1 yeni bayisiyle

Türkiye’nin dört
bir yanında istik-
rarlı büyüme
stratejisine de-
vam ediyor.
600’ü aşkın ba-
yisiyle Oses
Çiğköfte lezzeti,
Türkiye’de ve
yurtdışında açı-
lan yeni şubele-
riyle sektöründe
rekora doğru gi-
diyor.

Oses Çiğköfte, 14. Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda gi-
rişimcilerle bir araya gelerek franchise sis-
temini ve sektörünün avantajlarını aktara-
cak.

Büyümeye 
devam ediyor...
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Sektördeki 8 yıllık tecrübesi ile kurumsal firmalarla
gayrimenkul sahiplerini buluşturan Cadde Dük-

kan, kiralık dükkan arama derdine son veriyor. Hızlı
ve kolay bir şekilde, istenen kriterlere göre dükkanla-
ra ulaşabileceğiniz caddedukkan.com iş dünyasına
canlılık katacak.
Kurumsal gayrimenkul alanında nitelikli bir hizmet
veren Cadde Dükkan,  saha ve piyasa araştırması
yaparak dükkan arayan Markaları ve Franchise
adaylarını doğru dükkanlarla buluştururken marka-
ların hedef kitlesini ve kriterlerini göz önünde bu-
lundurarak seçim yapıyor. Markanın müşteri kitle-

siyle nitelikli biçimde bir araya gelebileceği dük-
kanların bulunmasını ve kiralanmasını, yatırımcının
zaman kazanmasını ve doğru noktalarda yatırım
yapmasını sağlayarak yatırımlarının daha çok müş-
teriyle buluşarak ekonomik kazançlarını arttırmala-
rını sağlıyor.
Cadde Dükkan, aynı zamanda dükkanını kurumsal fir-
malara kiralamak isteyen dükkan sahiplerine de hiz-
met veriyor. Kiralık cadde dükkanlarını talebi olan ku-
rumsal firmaların kriterlerine göre sunarak mekanın
verimli bir biçimde kullanılmasını sağlıyor ve değer ka-
zandırıyor.

Cadde Dükkan, aynı zamanda dükkanını kurumsal firmalara kiralamak isteyen 
dükkan sahiplerine de hizmet veriyor. 

“Girişimci adaylarına 
kazancın sırrını anlatacağız”

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

isteyenler için yol gösteren ERA Gayri-
menkul Türkiye, bu yıl da yatırımcı ve gi-
rişimci adaylarına franchise sisteminin
faydalarını anlatmak için Bayim Olur Mu-
sun Fuarı’nda olacak. 'ERA Gayrimenkul

Franchise Sistemi' ile ilgili eğitim semi-
nerlerine hız kesmeden devam eden
ERA Gayrimenkul Türkiye, broker ve da-
nışmanlarının eğitimine verdiği desteği

bu ücretsiz organizasyonlarla sağlıyor. 
Bu yıl Anadolu’da ve İstanbul’da toplam
28 seminere imza atan ERA Gayrimenkul
Türkiye, yola birlikte çıkacağı kazanç or-
taklarının eğitimine özen gösteriyor.
Amerikan gayrimenkul devi Realogy
Group’un bünyesinde faaliyet gösteren
ERA Gayrimenkul, Türkiye ayağında Gir-
ne dahil 8 şehirde, 34 franchise ofisiyle
büyüme sürecini devam ettiriyor ve yıl
sonuna kadar 50 franchise sayısına ulaş-
mak için kazanç ortakları arıyor. Hürriyet,
Milliyet, Emlaktown, Zingat gibi sektörün
önemli emlak arama motorlarıyla tekno-
lojik iş birliklerini sağlamlaştıran ERA,
broker’larının gayrimenkul portföylerinde
bu alanlardan da tüketiciye ulaşmasını
sağlıyor. Dünyanın en karlı yatırım araç-
larından biri olan gayrimenkul sektörün-
de doğru adımları atmanın püf noktaları-
nı; düzenledikleri MEB sertifikalı eğitim
seminerleriyle, konferanslarla ve  ‘Kar-
tal’a Yatırım Geleceğe Yatırım Zirvesi’,
'Kentsel Dönüşüm Zirvesi' gibi şehircilik
için önemli organizasyonlara sponsorluk
sağlayarak anlatmaya devam ediyor.

Dükkan Kiralamanın En Hızlı Yolu 

1998 yılından beri faaliyet gös-
teren, Türkiye’nin ilk Milli

Eğitim Bakanlığı onaylı eği-
tim verme yetkisine sahip
kuruluş olma özelliği ta-
şıyan Altın Emlak 2017
yılında bayii sayısını
150’ye çıkartmayı he-
defliyor. Türk Standart-
ları Enstitüsü’nden
onaylı ilk ve tek firma
olan Altın Emlak, mar-
kalı bir zincirin güvence-
siyle iş kurmak isteyen
binlerce girişimciye, hedef-
lerine ulaşabilme imkanı
sağlıyor.
Altın Emlak Genel Müdürü Hakan
Erilkun; temsilciliklerinin, dış tabelaların-
dan, matbuatlarına, müşteri sözleşmele-
rinden, branda, afiş ve kartvizitlerine va-
rıncaya kadar bütün görsel unsurları be-
delsiz temin ettiklerini belirterek şunları
söyledi: “Türkiye’deki tüm bayileri yalnız-

ca portföy alışverişi amacıyla
değil eğitim amacıyla da pe-

riyodik olarak bir araya
getiriyor, piyasa hakimi-
yetinin yanı sıra mesleki
bilgi anlamında da sü-
rekli eğitimler veriyo-
ruz. Altın Emlak Aile-
si’ne katılan bayilere,
mesleğin uygulamalı
yönünü birebir öğret-
mek amacıyla ayrı Uy-

gulamaya Yönelik Te-
mel Eğitimler de veriyo-

ruz. 
Franchising, işletme sahibi-

nin mali açıdan bağımsızlığı
demektir. Bu nedenle Altın Emlak,

kardan pay, reklama katkı payı gibi farklı
isimler adı altında temsilciliklerine ek ma-
li zorunluluklar getirmiyor. Yaptıkları yatı-
rımı da ilk 6 ayda amorte ediyor. Verimli
çalışma sistemiyle sınırsız kazanç imkanı
da sunuyor.”

Yeni franchise fırsatları…
22 ilde 100 bayiye ulaşan, 
Altın Emlak girişimcilere 
eşsiz fırsatlar sunuyor.



RE/MAX Türkiye Kurucusu Mu-
rat Goldştayn; “1997’den beri

Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış
260 franchise ofis ve 3200 Gayrimen-

kul Danışmanına ulaşmayı başardık. Büyümemiz,
yeni iş ortaklarımızın açacakları yepyeni RE/MAX
ofisleriyle devam edecektir” şeklinde konuştu.
RE/MAX Türkiye, marka gelişimini düzenli olarak
yaptığı pazar araştırma çalışmalarıyla takip edi-
yor. 
Bağımsız pazar araştırma şirketi TNS tarafından ye-
ni tamamlanmış olan bir dizi Pazar araştırma çalış-
masının, RE/MAX’in Türkiye’deki Pazar liderliğini
bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Mu-
rat Goldştayn, “RE/MAX Türkiye şu anda sektörün-

de Pazar payı liderliğinde açık bir fark ya-
kalamış durumda” dedi.
En son, TNS’in gerçekleştirdiği ve 3 bü-
yük ilde yapılan araştırmada, hangi gay-
rimenkul firması aracılığıyla konut ya da
işyeri aldıkları soruldu. Anket sonuçları
açık ara farkla tüketicilerin tercihlerini
RE/MAX’ten yana kullandıklarını göster-
mektedir“ dedi. 
Türkiye’de, sektöründe en yüksek mar-
ka bilinirliğine ve Pazar payına sahip
olan RE/MAX, aynı zamanda da geçti-
ğimiz yıl, dünyadaki coğrafi kapsamını
da genişleterek yaklaşık 100 ülkede
faaliyet gösteren bir marka haline geldi. 
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Century 21 Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı Önder Uzel, uygulamaya geçirilen

akıllı santral sisteminin emlak satışlarını artı-
racağını söyledi. Türkiye'nin önemli gayri-
menkul firmaları arasında yer alan Century
21 Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ön-
der Uzel, sistemine akıllı santral sisteminin
emlak satışlarını artıracağını belirtti. 
Uzel, entegre edilen akıllı sanal santral tek-
nolojisi sayesinde çalışanların ve müşterile-
ri ile olan iletişimini daha verimli ve hızlı ha-
le getirdiğini söyledi.
Genellikle hareket halinde olan broker ve
danışmanların, yeni uygulama sayesinde
her tür mobil cihazdan erişilebilir olacağına
dikkat çeken Uzel, 'Cevapsız ya da meşgu-
le düşen çağrılar tarihe karışacak. Eş za-
manlı birden fazla çağrı almayı ve çağrılara
cevap vermeyi de mümkün kılan uygulama-
yı kullanan broker ve danışmanlar zahmet-
sizce kayıtlarını takip ederken, müşterilerine
dönüşleri zamanında, kolayca yapabilecek
ve hizmet kalitesinde artış sağlanacak. Bu-
lut-fon işbirliği ile sunulan teknoloji Century
21 CRM altyapısına entegre çalışıyor ve
VolP santral, sms, faks gibi farklı ihtiyaçlara
göre uyarlanabiliyor' dedi. 
Century 21 Türkiye Yönetim Kurulu Başka-
nı Önder Uzel yaptığı açıklamada, kurum-
sal gayri menkul danışmanlığı alanında
Türkiye'de CRM sistemine entegre akıllı sa-
nal santral teknolojisine geçiş yapan ilk şir-
ket olma özelliğini taşıdıklarını ve sektörde
yenilikçi adımlar atmaya devam edecekle-
rini belirtti.

Emlak satışlarını
artıracak akıllı

sistem!
“Türk tüketicisi RE/MAX’ı benimsedi. 

Rakiplerimiz ile aramızdaki fark 
her geçen gün açılmaktadır.”

Sektörde hizmet veren ve alan saha-
daki pek çok müşteri, ofis sahibi ve

bağlı gayrimenkul danışmanının ortak
görüş ve talepleri alınarak bir çatı kuru-
luş olarak 2014 yılında kurulan
GHO’nun amacı, müşteri odaklı, kali-
teli ve sürdürülebilir hizmetin tüm ta-
raflara sağlıklı sunumunun gerçekleş-
tirilmesidir. Bir Türk markası olan
GHO’nun gücü her anlamda milli
sermayesi ve kurulan hizmet siste-
mine gösterilen güvenden gelmek-
tedir. GHO sektör için devrim niteli-
ğindeki bu büyük dönüşümün ön-
cüsü olarak, gelirinizi yurtdışı marka payla-
şımlarıyla tüketmeden, sürdürülebilir kaliteli hizmetin ada-
letli, ulaşılabilir fiyatlarla sunulabileceği iddiası ile, “Sürdü-
rülebilir İş = Kazançlı Ofis” denklemini ofislerinizde hayata
geçirmek için yola çıkmıştır.
Bu nedenle; tüm markalarda farklı kriterler ile ofislerden
tahsil edilen, marka kullanım bedeli ve royalty ödemelerini
almamaktadır. Ayrıca, GHO verdiği hizmeti tanımlayışı ge-

reği; yaptığı eğitim, hukuki danışmanlık
ve marka reklamları içinde of-
islerinden ayrı bir bedel tahsil
etmemektedir.
GHO’nun hizmet geliri, tüm
ofislerine sunduğu, Türki-
ye’nin en gelişmiş ve kapsamlı
iletişim alt yapılarından birisi
olan REOS Emlak Sistemi ve
sunduğu temel hizmetler için of-
islerine, sistem hizmet bedeli adı
altında faturalandırdığı tek bedel
ile sınırlıdır. 
Öncelikli ilkemiz; ‘Marka Desteği’
kavramını gerçek anlamıyla uygula-
maktır. Bu nedenle GHO , sermaye-
nizi korumak ve finans yükünüzü

hafifletmek için 100.000 TL’ye (yüzbin Türk lirası) kadar ofis
yatırım desteği sağlıyor. 
Ayrıca, teknolojik alt yapımsı ile iş hacmi ve gelir arttırmaya
yardımcı oluyor, müşteri call center hizmeti ile de hizmeti-
nizi ölçülebilir kılıyor.

Müşteri odaklı, kaliteli ve 
sürdürülebilir hizmet sunuyor

Bir Türk markası olan GHO’nun gücü her anlamda milli sermayesi
ve kurulan hizmet sistemine gösterilen güvenden gelmektedir.

“Sektörümüzde lider markayız”
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14 ilde 25 şubeye ulaşarak Türkiye’nin en fazla
şubeli güzellik ve estetik merkeziyiz.

ile güzellik ihraç edeceğiz…

2016 sonunda 30 şubeyi aşmayı hedefleyen
Essi’nin 22 yıllık tecrübeye ve bu işi gerçek-

ten severek ve inanarak yapan büyük bir ekip
olduğunu belirten
Essi kurucusu Zü-
beyde Nacar, özellik-
le tüm şubelerde ay-
nı cihazların kullanıl-
ması, aynı dekoras-
yonun uygulanması
ve uzman personelin
çalıştırılmasının mar-
kaya çok büyük bir
güç kattığını belirti-
yor. 2017’nin ilk çey-
reğinde Londra şu-
besi ile hizmete vere-
cek Essi, sonrasında
da Frankfurt, Dubai, Doha ve Bakü başta olmak
üzere dünyanın farklı şehirlerinde şubeler aça-
rak Essi markasını uluslararası arenaya taşıya-

cak. Yurtdışında açılacak şubelerden Türki-
ye’ye medikal estetik, plastik cerrahi ve kozmo-
toloji alanlarında hasta yönlendirecek olan Es-

si, Türkiye’deki şu-
beleri ve yurtdışı şu-
beleri arasında sağ-
lık turizmi de yapa-
rak Türkiye’yi bu
alanda da temsil
edecek.
Zübeyde Nacar, “14
ilde 25 şubeye ulaş-
tık. Türkiye’nin en
fazla şubeli güzellik
ve estetik merkezi-
yiz. Haftada ortala-
ma 2 franchise baş-
vurusu alıyoruz. Es-

si’nin hedefi, Türkiye’nin tüm illerinde en az bir
Essi şubesi olması ve dünyanın önemli illerinde
şubeleşmek” dedi.

Güven ve Özen ile İşlenmiş Bir Marka Hikâyesi…

Lezzeti Türkiye’ye 
yayılacak…

Damak tadını farklı bir anlayışla müşterilerine sunan Ziyafet Çiğ
Köfte 2005 yılında Arnavutköy'de hizmet vermeye başladı. Kısa

zamanda farklı şubeleriyle geniş kitlelere çiğ köfte lezzetini sunan
firma, tamamen doğal ve eşine az rastlanır tadıyla Türkiye çapında
öne çıkıyor.
Ziyafet Çiğ Köfte, sektöründe kendi üretimiyle ürün portföyünü zen-
ginleştiren, alanındaki tüm gelişme ve yeniliklere uyum sağlayan,
müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde gören, toplam kalite anla-
yışıyla; yapılanmasını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirebi-
len lider bir firmadır. Markanın amacı, sadece bölgesel değil ulusal
alanda marka bilinirliğini arttırmak,  ürün çeşitlerini de arttırarak her
kesime ulaştırmayı sağ-
lamaktır. Başarılarını ge-
leceğe taşımayı hedefle-
yen Ziyafet çiğköfte,
müşterilerine en kaliteli
hizmeti sunuyor. Marka,
akıllarda sadece yöresel
bir yemek çeşidi olarak
kalmış olan bu vazgeçil-
mez lezzeti bayilik siste-
mi ve şubeleri ile  vasıta-
sıyla tanıtacak.

1997 yılında ev ve dekorasyon ürünleri ithalatına 
başlayan Güntay Pazarlama, yenilenen koleksiyonlarla 

ürün gamını her geçen gün geliştiriyor.

Güntay Pazarlama, 1997 yılında ev ve dekorasyon
ürünleri ithalatına başladı. Sürekli yenilenen kolek-

siyonlarla ürün gamı her geçen gün yenilendi ve gelişti.
Sektörün öncü firmalarından biri haline geldi. Konusun-
da uzman birçok Avrupa ve dünya markasını Türkiye
distribütörü olarak, tüketicisiyle buluşturdu. 2007 yılında
geçmişinden aldığı güç ve deneyim ile ev dekorasyonu,
dekoratif mobilya, ev tekstili ve mutfak ürünleri konu-
sunda uzman bir marka yaratma çalışmalarına başladı.
Tasarıma ve yeniliğe verdiği önem sayesinde evini, sof-
rasını ve mutfağını güzelleştirmek isteyenlere hitap ede-
cek Biev markasını oluşturdu. 2012 yılında markanın tü-
ketici tarafından gördüğü beğeni ve ilgiyle Türkiye’nin
önemli alışveriş merkezlerinde konsept mağazalar açıl-
dı. Biev, “konsept mağazacılık” fikrini sistemleştirerek
ev ortamında rahat ve kolay bir alışveriş deneyim sun-

maya başladı. Kurulduğu günden bu yana mağazaları-
nı, satış noktalarını ve franchise sitemini başarıyla geniş-
leten Biev günümüzde Türkiye'nin bu alanda en başarı-
lı markalarından biridir. Şimdi de ülke çapında ve yurtdı-
şında franchise mağazalarının sayısını hızla artırmayı
hedeflemektedir. Biev, beklentilerinize ve bütçenize gö-
re faklı yatırım seçenekleri sunarak, girişiminiz için en
doğru adımı atmanıza imkan sağlamaktadır. Eğer  siz
de Kendi işinizin sahibi olmak, Biev uzmanlığı ve dene-
yimini yanınıza alarak, güvenebileceğiniz bir işletme ça-
tısı altında olmak, Keyifli ve prestijli bir konsept mağaza
sahibi olmak isterseniz mutlaka bir biev franchise mağa-
za sahibi olmalısınız.

Mağazalar
Biev Concept Mağazaları, benzersiz bir perakende an-

layışı ile tüketicilerine ev ortamında sıcak ve samimi bir
alışveriş deneyimi yaşatırken her ay yenilenen koleksi-
yonları ile takip edilen bir marka olmayı başarıyor.
Ev dekorasyonundan mobilyaya aydınlatma ürünlerin-
den sofraya mutfaktan ev tekstili ve aksesuarlarına ka-
dar farklı tasarım ürünlerini koleksiyonlar halinde sunar.
Biev geniş ürün yelpazesi ve her zevke uygun alternatif-
leri ile müşterilerine mükemmel çözümler üretir.



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

2400’den fazla entegre ve franchise nok-
tası ile alanında Avrupa’nın en yaygın da-
ğıtım ağına sahip oldu. Sunduğu kap-
samlı çözümlerle müşterilerinin lastik ve
araç bakımı konusunda beklentilerini ek-
siksiz karşılayan Euromaster, 2012 yılı
Eylül ayından itibaren Türkiye pazarına
giriş yaptı. Euromaster Gen. Md. Herve
Skrzypczak, Türkiye’de 52 ilde 183 franc-
hise servis noktası ile kapsama alanını
genişletmeye, yatırımcıları ile birlikte bü-
yümeye ve kazanmaya devam ettiklerini
belirtiyor.

Euromaster Servis Noktası’na dönüşen
tüm iş yerleri Euromaster’ın bilgi birikimi,
danışmanlık hizmeti ve operasyonel ça-
lışma yöntemleri sayesinde; daha mo-
dern, daha verimli, ürün ve hizmetlerin
daha profesyonel sunulduğu bir çalışma
ortamına kavuşuyor. Lastik için gelen
müşterilere ücretsiz uygulanan “11 Nok-
ta Kontrolü’’ sayesinde araçta var olan
diğer sorunlar da tespit edilerek son kul-
lanıcının tüm ihtiyacı aynı noktada çözü-
lüyor. Euromaster’ın sahip olduğu geniş
ağın avantajlarıyla; lastikte Michelin Grup
markaları, yedek parça ve servis ekipma-
nı temininde Bosch, motor yağında Ex-

xon Mo-
bil gibi alanında iyi ve
güvenilir dünyaca ünlü markalarla iş or-
taklığı kurma ve cazip tedarik koşulları
imkanı doğuyor. 
“Euromaster Ailesi” olarak, her gün ilave
bilgi birikimi, kampanyalar ve satış aktivi-
teleri, daha iyi tedarik koşulları, gelişmiş
bilgi işlem çözümleri için çalışıyor, deği-
şen müşteri beklentileri ve zorlu pazar
koşullarına ayak uydurmanız için sizinle
birlikte mücadele ediyoruz. Müşteri trafi-
ğinizi ve kârlılığınızı arttırmak için sizi de
dağıtım ağımıza katılıp, kazanan olmaya
davet ediyoruz!

Güçlü bir markanın parçası olun!
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Uzun soluklu ve 
sürdürülebilir yatırımın adresi

Kocaeli Karamürsel’de Bulgur Fast Food
adı altında 3 yıldır hizmet veren işletme,

sahibi M.Salih Güç tarafından 2
yıllık çalışma sonucu ortaya çık-
tı. Özellikle insanların hızlı ya-
şam tarzları ve zaman darlığı dü-
şünülerek, ek olarak sağlıksız
beslenme ve obezite tehtidine
karşı da bir önlem olduğuna ina-
nılarak hazırlanıp, projenin ge-
liştirme sürecinde, günümüz
metropol yaşantısının gerekleri
kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Kara-
mürsel Sepet Pilavı kioskları ya da restoran-
larının Türk damak tadına ve beslenme kül-

türüne hitap edecek kriterler dikkate alına-
rak, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin

beklentilerini tereddütsüz
her zaman lezzetle karşıla-
yabilecek mekanlar olması
hedeflendi. 
Karamürsel Sepet Pilavı, ya-
tırımcısına özel franchising
modeli ile yatırım yapma
fırsatları sunuyor. İşe başla-
mayı kolaylaştıran, kısa za-
manda yüksek getiri ve ge-

tirinin yanında uzun soluklu ve sürdürülebi-
lir yapısıyla sizlere kalıcı bir yol arkadaşlığı
öneriyor.

Yabancı dil eğitimi, artan genç nüfu-
su ile dünyaya entegre olmuş bir

Türkiye için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
“Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil
Kursları” ise bu sektörün en seçkin ve
bilinen markalarından biridir. 

2006 yılında franchisee vermeye baş-
layan, Türk Amerikan Derneği Yabancı
Dil Kursları, bütün Türkiye’de hızla yay-
gınlaşmıştır ve eğitim merkezlerinde
faaliyet göstermektedir.
Güçlü ve kurumsal bir markanın, mar-
ka değerini ve tecrübesini arkanıza
alarak, siz de kazançlı bir yatırım sahi-
bi olabilirsiniz. Birçok sektörde vahşi

rekabet sürerken; siz, saygın, her büt-
çeye uygun atırım imkanı sunan ve ka-
zançlı  bir sektörde, seçkin bir marka
ile başarıya kolaylıkla ulaşabilirsiniz…
Türk Amerikan Derneği,1951 yılında
Türkiye  Cumhuriyeti ve A.B.D. arasın-

da imzalanan ikili bir anlaş-
ma sonucunda, kurulmuş
köklü ve prestijli, bir sivil
toplum kuruluşudur. Kuru-
cuları arasında zamanın
Milli Eğitim Bakanı Tevfik
İleri, Milletvekili Cemal Köp-
rülü, Milletvekili Prof. Halide
Edip Adıvar, İstanbul Üni-
versitesi Rektörü Ömer Sa-
raç, A.B.D. Ankara Büyük-
elçisi George Wadsworth
ve Robert Koleji Müdürü
Floyd Black bulunmaktadır.

Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil
Kursları, eğitim merkezlerinde, 3 yaş-
tan başlayarak her yaş grubuna, her
mesleğe ve her amaca yönelik yaban-
cı dil eğitimleri vermektedir. Türk Ame-
rikan Derneği Yabancı Dil Kursları;
köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve
güven ile yaygın olarak eğitim merkez-
lerinde faaliyet göstermektedir.

Seçkin ve karlı bir 
sektörde yerinizi alın



Oza Kahve İlk üretimi-
ni 15 metrekarelik

bir imalathanede, bir adet el yapımı
kavurma makinesi ve bir adet kah-
ve değirmeni ile yapıp el yapımı
kese kâğıdı kullanarak tüketicisine
hizmet verdi. Özverili çalışmaları
ile bir yılın sonunda, imalathane-
sinin alanını 15 metrekareden,
30 m2’ye çıkardı. Bünyesine 15
kg’lık kavurma makinesi ve iki adet de-
ğirmen katan Oza, kese kâğıdından bas-
kılı naylon ambalaja geçiş yaptı ve 3 yılın
sonunda verdiği kaliteli hizmetin karşılı-
ğını görerek üretim binasını 70 m2’e yük-
seltti. Yeni binaya ek olarak, makine par-
kuru, 4 adet kahve değirmeni ve 30 kg’lik
kavurma makinesi ile iç piyasaya hizmet
vermeye başladı. 

“Oza” kahveyi dünyaya açıyoruz
Geleneksel Türk kahve kültürünün de-
ğişmeyen zenginlikleriyle, bugünün de-
ğişen beklentilerini harmanladıkları kah-
ve kültürünü modern yorumunu tüm
dünyayla tanıştıran bir dünya markası ol-
mak için adım atan “Oza” kahve istikrarlı
büyümesiyle KKTC, Türkiye, Ortadoğu
ve Avrupa ülkelerindeki yakaladığı satış
grafiğinin ardından “Oza Coffee House”
zinciri ile ileriye taşıyor.
Markanın verdiği güçle KKTC ve Türki-
ye’nin farklı noktalarında “Oza Coffee
House” kültürü ile devam eden birikimle-
riyle yine KKTC, Türkiye ve Avrupa gene-
linde ileriye taşıma yolunda “Franchise”
vererek genişletme kararı aldı. Yurtiçi ve
yurtdışı satış noktalarımızın sayısının artı-
rılması hedefiyle yoğun çalışmalarımız
sürerken artan mağaza sayımızda kalite-
miz ve marka kimliğimizi her satış nokta-
mızda koruyarak geliştirmek en büyük
önceliğimiz. “Oza” kahve olarak, pazar-
lama planımızın temel stratejilerini de bu
amaç doğrultusunda belirliyoruz. Yurtiçi
ve yurtdışı satış noktalarımızın sayısının
artırılması hedefiyle yoğun çalışmaları-

mız sürerken artan
mağaza sayımızda kalitemiz ve
marka kimliğimizi her satış noktamızda
koruyarak geliştirmek en büyük önceliği-
miz. İlk etapta KKTC, Ankara başta ol-
mak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine
odaklanan pazarlama hamlelerimizle,
Türkiye’nin en seçkin alışveriş ve yaşam

merkezlerinde “Oza Coffee House” ma-
ğazalarımızı hizmete sunarak, kahve
tüketim alışkanlıklarında kendi tarzı-
mızı milyonlara ulaştıracağız. Kentler-
de hayatın tüm temposuyla yaşandığı,
yoğun bir günlük akışın olduğu önemli
merkezlerde, AVM ve ana caddeler
üzerinde açılacak “Oza Coffee House”
mağaza ve satış noktalarımız, günlük
yaşamın merkezindeki konumlarıyla yük-
sek bir ticari performansa imza atacak-
lar. Artan iş hacmimizi paylaşarak birlikte
büyüyeceğimiz iş ortaklarımızla, kurum-
sal hedeflerimize daha hızlı yol alaca-
ğız… Gelişim stratejisini ‘doğru adımlar-
la kısa sürede büyümek' olarak belirle-
yen “Oza” kahve daha iyi ve kaliteli bir
hizmet için yenilikleri her zaman önem-
semeye devam edecek.

Hedef, dünya markası olmak
Ergün Oza Kahve Ltd., “OZA” kahve olarak 1984 yılında
kahve sektöründe üretici firma olarak faaliyete başladı. 
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Gıda sektörünün en dinamik alan-
larından birisi olan çiğköfte sek-

töründe yeni bir aktör yerini aldı. Ku-
ruluş çalışmalarını 2015 sonlarında

tamamlayan ÇİĞKÖFTE EVİ, ilginç
mağaza konsepti ve iddialı ürünleriy-
le sektöre farklılık getireceğini göste-
riyor. Kısa sürede 100 bayii ve satış
noktasına ulaşan firma yıl sonuna
kadar Türkiye genelinde 150 bayiye
ulaşmayı hedefliyor.
Şirketin Pazarlama Direktörü Bekir
Altunok, en değerli varlık olan ve her
şeyin en iyisine layık olan insana hiz-
met etmek amacıyla bu sektörde var
olmaya karar verdiklerini belirterek,
bu yolculukta çiğköftenin en doğal,
en sağlıklı ve en lezzetli halini tüketi-
cilerle buluşturabilmek için uzun ve
keyifli bir arge çalışması gerçekleştir-
diklerini ifade ediyor. Altunok ayrıca,
çiğköftenin ilk hikayesinden bugüne
kadar izlediği yolu, geleneksel lez-
zetler içerisindeki önemini, sektörde
ortaya konan ürün ve hizmetleri tek
tek analiz ettiklerini ve bütün bu ça-
lışmalarla, çiğköfte sektöründe yapı-
lacak daha çok fazla şeyin olduğunu
gördüklerini dile getiriyor.
Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan,
en kaliteli malzemelerin özenle seçi-
lerek üretilen muhteşem lezzetteki
çiğköfteler, eşsiz bir mağaza kon-
septin de tüketicilerin beğenisine su-
nuluyor.

Çiğköfte Evi”
sektöre hızlı 
bir giriş yaptı

Corner menüsünde yer almaktadır.
%100 Türk Markası olarak 17 yıllık Cof-
fee Corner franchising sistemi ile büyü-

yerek Tüm Türki-
ye’ye yayılmayı ve
ayrıca kısa süre içeri-
sinde Avrupa ve
ABD ülkelerinin gel-
diği seviyelere ulaş-
tırmayı hedeflemek-
tedir. Anahtar teslim
50.000 $ + KDV'ye
çok uygun franchise

bedelleriyle sahip olan marka, yatırımcı-
larına aylık rutin gelir elde etme fırsatı su-
nuyor. Yatırımcılar, tüm yemek çeşitleri,
geniş Dünya mutfağı, gerçek İtalyan piz-
zası, tatlı ve geniş kahve çeşitleriyle lüks
Coffee Corner Bistro için 200 metrekare
ve üstü mekanlara çok cazip franchise
bedelleriyle sahip olabilecekler.

1999 yılından beri Afrika
ve Orta Amerika'nın

muhteşem lezzetlerdeki farklı kahveleri-
ni sunan Coffee
Corner, müşteri-
lerine, gelenek-
sel Amerikan
kahve çeşitleri-
nin yanında fark-
lı aromalı kahve-
ler, değişik
milkshake çeşit-
leri, Türk Kahve-
si çeşitleri, soğuk kahveler, frappeler,
frozenler gibi çok geniş içecek grubunu
tatma şansı sunuyor. 
Geniş yiyecek (başlangıçlar-salatalar-
sandviçler-makarnalar-wrapler-burger-
ler-ana yemekler vb.)  ve içecek grubu-
nun yanında çok farklı kek, pasta, don-
durma ürünleri vb. çeşitleri de Coffee

Afrika ve Orta Amerika’nın 
muhteşem lezzetleri…






