
KÜBBAN MINI CONCEPT 



 

GİRİŞ 
 

Ortadoğu,Doğu ve Özellikle Anadolu lezzetleri,Dünya lezzetleri ile kıyaslandığında 
tartışılmaz bir çeşitlilik ve lezzet arz eder.Buna rağmen ortadoğu ve özellikle 
Ülkemizde yaygınlaşan restoran zincirlerine baktığımızda sektör büyüklüğünü önemli 
ölçüde batılı markalar oluşturmaktadır.Bunun nedenlerini incelediğimizde ,lezzetlerin 
değil yönetim sistemlerinin ve standartların bu başarıyı sağladığını görüyoruz. 

 
Anadolu lezzetlerini,batılı sistemlerle kurgulayıp,kompakt hale getirmek, 
markalarımızı ve ürünlerimizi Dünya çapında yaygın hale getirmek kaçınılmaz hale 

gelmiştir. 
 

Lezzet,kalite,hijyen,standart ve batı know-how ı ile senkronize edilmiş GELENEKSEL 
bir modelin başarısı kaçınılmazdır.KÜBBAN CONCEPT in amacı bu yolda ilk adımı 
atmaktır. 



 
 

AMAÇ 
 

Kübban Lokantasında yakalanan Geleneksel  başarıyı, Faruk Güllüoğlu Yönetim 
sistemleri güvencesi ve Sn.Faruk GÜLLÜ nün kişisel bilgi birikim ve ticari anlayışıyla 
yurt çapında yaygın bir marka haline getirmek amacımızdır. 
Aynı zamanda G.Antep mutfak kültürünü modern konsept ve anlayış ile Dünya 
lezzetleri arasına almak ve bu ürünleri hak ettiği  Dünya segmentine yükseltmek. 
Batılı fast food anlayışından farklı olmak üzere tüketicilere endüstriyel ve  kompakt 
ürünler sunmak yerine,et ve tavuk segmenti içinde kendi yiyeceklerini kendi 
seçecekleri garnitür kombinasyonları ile hazırlatabilme özgürlüğünü sunmak ve bunu 
batılı normlarda yaparken geleneksel argümanlardan uzaklaşmadan yerinde 
,taze,güvenilir,hijyen ve Faruk Güllüoğlu imzası ile yapmak. 
Katkısız,koruyucusuz ve geleneksel ,ancak uluslarası normlarda sistem kalite anlayışı 
ile büyümek ve yayılım sağlamak. 



                                                                    
 

                                                                  KONSEPT 
 
Sabah Müşteri Grubuna yönelik,Antep Mutfağının özel çorbaları,Su Böreği,Çay,Süt,  
Örnek,Antep Bölgesine has Beyran,Yuvarlama, 
 
Öğlen ve Akşam müşteri grubu için Et ve tavuk  ve farklı olarak sadece ızgara 
sebzelerden oluşan VEGITERIAN DÜRÜM ürünlerinden oluşan Dürüm 
Sandwiçler,Salata,Meşrubat Grubu ve bir veya iki çeşitten oluşacak Faruk Güllüoğlu 
özel üretimi olan tatlı ve Humus… 
 
Çocuk menüsü;et veya tavuk Junior Dürüm, içecek ,cips. 
 
Konsept büyüklüğü 30-50 m arasında  olup,Hedef lokasyon tipleri,AVM,Corner,Ve 
cadde dükkanları şeklinde olacaktır. 
 
Mağaza tasarımı batı trendine uygun olarak dizayn edilecek ancak G.Antep dokusu 
konsept içinde tüketicilere hissettirilecektir.  
 
 



                                
 

                     KONSEPTİN AVANTAJLARI VE FIRSATLAR 
 
*Faruk Güllüoğlu Şirketler grubunun halihazırda,Tedarik Zinciri,Arge   
  Ekibi,Finans birimleri,Operasyon,Pazarlama yapısının olması (Rekabet   
  Avantajı) 
 
*Merkezi satınalma gücünün yeni markaya pazarda ciddi rekabet avantajı   
  sağlayacak olması. 
 
*Faruk Güllüoğlu kalite,hijyen ve sistem avantajının,Faruk GÜLLÜ güvencesi   
  ile pazara sunuluyor olması.(Tüketici algısı) 
   
 
*Sektörde bu  anlamdaki standartlar,yönetim becerisi ve anlayışı ile çalışan  
  benzer bir yapının olmaması.Rakiplerin sokak dürümcü kimliğinden   
  çıkamamış olması.Uluslararası yönetim sisteminde çalışan geleneksel   
  mutfak kimliğinin ülkede henüz gelişmemesi 
. 
 



 
 
 
*Lojistik avantaj;Faruk Güllüoğlu mağazaları İstanbulda yaygın bir şekilde  
  konumlanmıştır,yeni markaya ürün ulaştırılması konusunda ilave lojistik  
  maliyetinin oluşmaması(Rekabet avantajı) 
 
*Yatırım maliyetinin FG mağazalarına göre yarı yarıyadan daha fazla düşük  
  olması,şirketin orta vadeli büyüme planlarına ve nakit akışına olumlu katkı  
  sağlar. 
 
*İşçilik maliyetlerine baktığımızda bir şubenin 3-5 kişi ile opere edilebilmesi  
  de yatırımcılar ve bizim için oldukça önemli bir rekabet avantajı ve  
  operasyonel kolaylıktır. 
 
*Ürün segmentinin az sayıda olması kalifiye işçi gereksinimi,envanter  
  planlama,ürün muhafaza ve dolayısıyla operasyon alanında önemli  
  avantajlar sağlayacaktır. 
 



 
 
*FGF Merkez yönetim kadroları yapıya destek vereceğinden orta vade de  
  yönetici istihdam maliyetinin oluşmayacak olması. 
 
*Franchising verilme noktasında ,ürün menü yapısı sınırlı olduğundan  
  işletmecilerin Merkezi satınalma sistemini delemeyecek olması. 
 
*Ayrıca ürünlere özel sosların Nandos örneğindeki gibi şubelerde satışa  
  sunulabilmesi katma değer yaratacaktır. 
 
*FG operasyonuna göre paket servis te çok güçlü neticeler alınabilmesi. 
 
*FG konseptine göre diğer illerde şube açabilmek ürün yelpazesi ve lojistik  
  açısından çok kolay. 
 



                                                     SÜREÇ İŞLEYİŞİ 
 
1-Kübban Concept ile ilgili istişare heyeti kurulacak.Bu heyete Sn.Faruk 
GÜLLÜ ve/veya uygun gördüğü yönetici başkanlık edecek.Bu kurulda ilk 
planda; 
*Proje Başkanı 
*Menü ve ürün planlama, 
*Mimari kadro 
*Pazarlama yı temsilen bir kişi olmak üzere 4 kişi lik bir heyet eşlik edecektir. 
 
2-Ajanslara Geleneksel dokuya sadık,ancak uluslararası know-how ile 
çalışacak model ile alakalı marka briefi tarafımızdan verilecek.Ajans ile 
beraber iş modeli ile ilgili pazarlama  süreçleri ve PR çalışması yapılacak. 
 
3-Kurumsal kimlik oluşturulacak. 
 
4-Konsept ve konseptin pazarlama marka yaklaşımları tesbit edildikten 
sonra,Mimarı gruba marka duruşu sunumu yapılacak ve 3d örnekler 
üzerinden firmanın mimari dizaynına karar verilecek.. 
 



 
5-Dizayn oluşturulurken ,paralel olarak ekipman listesi oluşacak. 
 
6-Konsept içinde kullanılacak ürünlerin içerik reçeteleri oluşturularak 
demolar yapılacak.Karar verilen ürünler sistemin ana menüsünü 
oluşturacak. 
 
7-Ayrıca sistemde kullanılacak tüm kullan-at malzemeler,kıyafetler vb 
ürünler belirlenecek ve sistemin ürün ve envanter listesi belirlenecek. 
 
8-Satınalma,Sevkiyat,Muhasebe-finans ile alakalı grup ekibi, sisteme destek 
verecek. 
 
9-Operasyon eğitim kitapları,sistemde kullanılacak Toplam kalite 
manuelleri,formlar,görev tanımları,iş talimatları,prosedürler,şube mimari 
spekt kataloğu,ekipman kataloğu ve açılış paketi oluşturulacak ve bunlar 
matbuu hale getirilecek.Kullanılacak IT yapısı na karar verilecek. 
 
10-Franchising manuellerinin hazırlanması. 

 



 
Bu çalışmaların hepsi tamamlandıktan sonra Pilot 
Şube açılacak ve  olası operasyonel iyileştirmeler 

sağlanacak. 
 

4-5 adet şube FGF tarafından açılacak sonrasında 
Franchising mekaniği ile yaygınlaştırılacak. 
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KÜBBAN MINI CONCEPT 
MİMARİ TASARIM 

ÖRNEKLERİ 
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Genel 
Müdür 

Tedarik 
Zinciri Md. 

Kalite 
Güvence 
Uzmanı 

Satınalma 
Uzmanı 

Pazarlama 
Md. 

LSM 
Uzmanı 

Kurumsal 
İletişim 
Uzmanı 

Operasyon 
Md. 

Bölge Md. 

Bölge 
Yöneticisi  

Bölge 
Yöneticisi 

Bölge 
Yöneticisi 

Franchisin
g Uzmanı 

Eğitim 
Uzmanı 

Developm
ent Md. 

İnşaat 
Uzmanı 
(Mimar) 

Emlak 
Uzmanı 

Ekipman 
Uzmanı 

Finans Md. 

Muhasebe 
Takımı 

Bilgi İşlem 
Uzmanı 

İnsan 
Kaynakları 

Md. 

Özlük 
Hakları 
Uzmanı 

İK Uzmanı 

İdari İşler 
Uzmanı 

GnMd. 
Asistanı 

Avukat 
Outsource 

olabilir 
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FG-KÜBBAN Ortak 
Franchise Model  

Yapılandırma ve Temel 
FonksiyonlarI 



FRANCHİSE NEDİR ? 

• Franchise (franchising), bir sistem veya 
markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli 
süre, koşul ve sınırlar içerisinde, iş 
yönetim ve organizasyonuna ilişkin 
sürekli disiplin ve destek sağlayarak 
belirli bir bedel karşılığında, bağımsız 
yatırımcılara sistem ve markasını 
kullandırmasına dayanan, uzun vadeli 
ve sürekli bir ilişkidir.  
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FRANCHİSE NASIL GELİŞTİ ? 

• 1863’de Singer’in dağıtım sisteminde yaptığı uygulama, bu günkü 
anlayışa uygun ilk franchise sayılmaktadır. İlk örnekler arasında 1988’de 
General Motors’un ve 1902’de ilaç sektöründe Recall’ın uygulamaları da 
gösterilebilir. Franchising sisteminde asıl patlamanın yaşandığı dönem ise 
1950’lerin sonlarıdır. Bu dönemde ticaret yapmanın farklı bir yöntemi 
olarak tanınan franchising, 1960’larla birlikte girişimciliğin gelişmesini 
sağlayan önemli bir araç olmuştur. Yıllar itibari ile giderek benimsenen ve 
yaygınlaşan sistem, ayrı bir uzmanlık alanına gelmiş. Bu gelişmelerin 
etkisiyle 1960’da franchising sektörünün ilk birliği olan Uluslar Arası 
franchise Birliği (International Franchise Assocation-IFA) kurulmuştur. 
 

• Franchising sisteminin uygulamaları ise, 1980’lerin ikinci yarısına rastlıyor. 
Franchise vererek Türkiye pazarına ilk giren şirketler; McDonald’s, Pizza-
Hut, Wendy’s ve Kentucky Fried Chicken gibi dünyaca ünlü fasyt food 
zincileri olmuştur. Türkiye’ye fast-food ile girenve özellikle hizmet 
sektöründe büyük ilgi ile karşılanan franchising, özellikle son yıllarda çok 
hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır. 

•   
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FRANCHİSE TÜRLERİ 
• Franchising sisteminin ugulmaları açısından iki grupta incelemek mümkündür. Sistemin uygulandığı 

ülkeye göre; Ulusal ve Uluslararası Franchising’den söz edilebilir. Sunulan fırsatlar açısından; Ürün ve 

Marka franchising’i, İşletme Sistemi Franchising’i şeklinde sınıflandırma yapmak mümkündür.  

 

Ulusal ve Uluslararası Franchising  

• Franchising sözleşmesi bir ülke sınırları içerisinde, şehirler yada bölgeler arasında yapılıyorsa Ulusal 

Franchising, iki ülke arasında yapılıyorsa Uluslararası Franchising’den söz edilebilir. 

 

Ürün ve Marka Franchisingi 

• Ürün ve Marka Franchising’i ABD’de üretici ve satıcı arasında bağımsız bir satış ilişkisi şeklinde 

başlamıştır. Bu ilişki çerçevesinde satıcı firma, kendini üretici firma ile özleştirmeye çalışmaktadır Belirli 

ürünlerin benzer görünümündeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile imaj birleşmesi 

sağlamaktadır. Bu tür Franchising’de esas olan belirli bir markaya yada ticari ünvanının kullanılmasıdır. 

Ayrıca imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dahil, geniş ve sürekli bir denetim hakkına 

sahiptir. Bazı basit konularda, franchise alan kuruluş üretim safhasına girebilir. Otomobil ve kamyon 

satıcıları, benzin istasyonları, alkoksüz içki üreticileri bu tür franchising’in en tipik örneklerini 

oluşturmaktadır.  
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FRANCHİSE TÜRLERİ 
 
İşletme Franchising’i  
 

• Franchisee ve Franchisor arasında sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme 

sistem içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır. Oteller, restoranlar, parakende satış 

mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Son yıllarda işletme 

sistemi franchising’inin büyüme hızı diğer franchising’lere göre daha fazladır. İşletme sistemi franchising’i 

diyebileceğimiz ‘’Business Format Franchising’’ sözleşmesinde yer alan 4 (dört) temel unsur şunlardır. 

 

•  Franchisor sahip olduğu belirli bir isim veya markanın kullanılması için Franchisee’ye izin verir. 

 

• Franchisee üzerinde, sözleşme süresince devam eden bir denetimi mevcuttur.  

 

• Yine sözleşme boyunca Franchisor, Franchisee’ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur. 

 

• Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan ‘’Royalty’’ nin miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit 

edilir.  
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FRANCHİSE SİSTEMİNİN YARARLARI 
 
Franchising Sisteminin Franchisor Açısından Yarları; 
 

• Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi vb. ödemeler yeni yatırım yapmaksızın franchisor’un 

karını artırmaktadır.  

• En az maliyetle büyüme ve gelişmesini sağlamaktadır. 

• Büyüme ve iş haciminin artması sonucu verimlilik ve iktisadilik armaktadır. 

• Mal ve hizmetlerinin daha fazla satılması Franchisor’ın Finansal kuruluşlardan kredi imkanını 

artırmaktadır. 

• Daha hızlı ve selektif bir dağıtım söz konusu olmaktadır. 

• Dağıtım sisteminin rahat ve denetimi mümkün olmaktadır. 

• Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlanmaktadır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİNİN SAKINCALARI 
 
Franchising Sisteminin Franchisor Açısından 
Zararları; 
 

• Sisteme giriş aidatlarının bazen tahsil edilememesi söz konusu 

olmaktadır. 

• Franchise işletmelere sağlanan mal, hizmet vb. bedellerin 

tahsilinde güçlükler söz konusu olmaktadır. 

• Franchise işletmelerin sistemin sağlayacağı yararları tek taraflı 

olarak, franchise veren işletmelerden beklemeleri, iş birliği 

anlayışını zedelemektedir. 

• Başarısı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya isim franchisee’nin 

hatalı faaliyetleri sonucu zarar görebilir. Bunun önlenebilmesi için 

sıkı bir denetim şarttır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ 
 
Franchisee’ler Neler İster ? 
 

• Başarısı Kanıtlanmış iş modeli, 

• Önceden formüle edilmiş yönetim süreci, 

• Destek ağının hazır olması, 

• Finansal yapınını kanıtlanmış olması, 

• Toplu alım gücü, 

• ‘’Marka Değeri’’  olan firma, 

• Yerel ve global reklam olanağı, 

• Gözetim, eğitim programları ve danışmanlık, 

• Yönetsel, operasyonel ve finansal sistemler, 

• Yürürlükteki mevzuata uygunluk,  
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FRANCHİSE SİSTEMİ 
 
Mükemmel Franchisor Olmanın 10 İşareti ? 
 

• Talep edilen ürün&hizmetler, 

• Başlangıç süresi sırasında duyarlılık, 

• Mükemmel operasyon eğitimi (Muhasebe sistemi, CRM vb.) 

• Franchisor tarafından sürekli eğitim, 

• Franchisor tarafından sürekli destek, 

• Site içi arama desteği, 

• Lokasyon desteği, 

• Finansal destek, 

• Kanıtlanmış pazarlama programı, 

• Mutlu Franchise’ler 
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FRANCHİSE SİSTEMİN 3 ANA UNSURU 
 
Sistem / Marka 
 

• Franchise vermek için öncelikle ortada başarılı çalışan bir işletme, denenmiş bir sistem, tanınmış bir marka 

olmalıdır. Ancak başarısı kanıtlanmış bir iş başkalarına satılabilir. Bireysel yatırımcı, eğer kendi olanaklarıyla 

becerebileceğinden daha fazla kazanacağına, daha verimli çalışacağına, işinin daha başarılı ve kalıcı 

olacağına inanırsa böyle bir ilişkiye girmek ister. Hiç kimse, kendi becerebileceğinden daha az kazanmak için 

başkasının sistemini kullanmaz, başkasının markası için çalışmaz. 

 
Disiplin / Destek 
• Franchise işinde, katı disiplin kuralları geçerlidir. Taraflar aralarında uzun süreli bir anlaşma yapılır. Sistemin 

uygulama esnaları net olarak belirlenmiştir. İşi başarıya götüren çalışma kuralları kesin olarak 

tanımlanmıştır. Aynı markayı taşıyan her işletmede standart ürün ve hizmetler sunulur. Hizmet Kalitesini 

sağlamak için başlangıçta ve sonrasında çalışanlara ve yatırımcılara sürekli olarak eğitimler verilir. İşletme 

süresince sıkı denetim uygulanır. 

 
Bedel 
Yapılan işin ‘‘franchise’’ olarak adlandırmak için, franchise verenin, franchise alan yatırımcıdan bir bedel 

alması şarttır. Franchise vermek bir anlamda ‘‘Sistem/Marka Satmak’’ olarakda adlandırılabilir. Dolayısıyla 

satılan marka ve/veya sistem para kazandırmalıdır. 
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FRANCHİSE PRAMİDİ 
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FRANCHİSE SİSTEMİNİN İLK ADIMI 
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İş Modelinizi Oluşturun 
 



FRANCHİSE SİSTEMİNİN İKİNCİ ADIMI 
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Finansal Projeksiyonları Oluşturun 
 



FRANCHİSE SİSTEMİ NE İÇERMELİDİR ? 
 
Franchising Sistemi Aşağıda Yer Alan 13 Maddeyi İçermelidir ! 
 

• Sözleşme ve Resmi Dökümanlar, 

• Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi (Business Plans-P&L-Budgest) 

• Franchise Geliştirme (Bulma, Seçme ve Sisteme Katma) Prosesleri, 

• İş Geliştirme (Lokasyon, Planlama ve Mimari..)Prosesleri, 

• Müşteri Odaklı Pazarlama Sistemleri, 

• Franchise İlişkileri Yönetimi – Franchise Operasyon Yönetimi, 

• Yüksek Satış Zihniyeti Yaratmak (High Volume Mentality) 

• Operasyon/Ürün/Hizmet Standartları Manuelleri, 

• Maliyet-Stok Yönetimi ve Takip Standartları, 

• Rakamlarla Yönetim İçin Teknoloji, 

• Kurumsal Performans Değerlendirmeleri; (Key Performance Indicator’s – Balance Scorecards), 

• Etkili Eğitim ve Gelişim Programları, 

• Uygulama, Takip ve Raporlama 
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FRANCHİSE SİSTEMİ NE İÇERMELİDİR ? 
 
Franchising Sistemi Aşağıda Yer Alan 13 Maddeyi İçermelidir ! 
 

• Sözleşme ve Resmi Dökümanlar, 

• Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi (Business Plans-P&L-Budgest) 

• Franchise Geliştirme (Bulma, Seçme ve Sisteme Katma) Prosesleri, 

• İş Geliştirme (Lokasyon, Planlama ve Mimari..)Prosesleri, 

• Müşteri Odaklı Pazarlama Sistemleri, 

• Franchise İlişkileri Yönetimi – Franchise Operasyon Yönetimi, 

• Yüksek Satış Zihniyeti Yaratmak (High Volume Mentality) 

• Operasyon/Ürün/Hizmet Standartları Manuelleri, 

• Maliyet-Stok Yönetimi ve Takip Standartları, 

• Rakamlarla Yönetim İçin Teknoloji, 

• Kurumsal Performans Değerlendirmeleri; (Key Performance Indicator’s – Balance Scorecards), 

• Etkili Eğitim ve Gelişim Programları, 

• Uygulama, Takip ve Raporlama 
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FRANCHİSE SİSTEMİ ? 
 
Franchisor Olma Adımları 
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FRANCHİSE SİSTEMİ ? 
 
Franchising Uygulamaları: Evreler 
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FRANCHİSE SİSTEMİ ? 
 
Franchising Uygulamaları: Evreler 
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FRANCHİSE SİSTEMİ ? 
 
Franchising Uygulamaları: Evreler 
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FRANCHİSE SİSTEMİ ? 
 
Franchising Uygulamaları: Evreler 
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FRANCHİSE SİSTEM YÖNETİMİ ? 
 
Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri 
Yönetim Kavramları  

 

• Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik 

aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye 

ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları 

kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik 

zinciri; satış süreci, üretim envanter yönetimi, 

malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve 

müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içermektedir. 

 

• Tedarik Zinciri Yönetimi: Müşteriye doğru ürünün, 

doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata, tüm 

tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle 

ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının 

entegre yöntemidir.  
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Tedarik Zincir Yönetiminin Sağladığı Faydalar ? 
 

‘‘Artık Önemli Olan Şirketler Arası Rekabet Değil, Şirketlerin İçinde Yer Aldıkları Tedarik Zincirleri Arasındaki 

Rekabette Başarılı Olmaktır.’’  

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Etkin Olması; 

 

Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi (Business Plans-P&L-Budgest) 

• Girdilerinin teminini garantileyerek, üretimin devamlılığını sağlar 

• Tedarik süresi azaltılarak, pazardaki değişikliklere kısa sürede cevap verilmesini sağlar, 

• Tüketici taleplerini en iyi şekilde karşılayarak kaliteyi artırır 

• Teknoloji kullanarak yeniliğe teşvik eder, 

• Toplam maliyetleri azaltır, 

• İşletmenin tüm bilgi, materyal ve para akışını yönetebilir duruma gelmesini sağlar. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları 
 

Tedarik Zinciri Yönetiminde, zinciri oluşturan tüm fonksiyonlar bütünleşmiş olmalıdır. Ürünlerin, tedarikçiden 

son kullanıcıya ulaşmasında bir dizi fonksiyon belirli görevleri, temel hedefler doğrultusunda yerine getirir. 

Bunlar; 

• Talep ve Sipariş Yönetimi, 

 

• Satın Alma, 

 

• Planlama, 

 

• Envanter (Stok) Yönetimi, 

 

• Depo Yönetimi, 

 

• Sevkiyat (Taşıma) 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Talep ve Sipariş Yönetimi ? 
 

 

Müşteri kayıplarının en büyk sebeplerinden biri sipariş gecikmeleri, yok satışlar veya elde kalan stoklardır. 

Talep ve sipariş yönetiminde temel amaç müşteri siparişlerinin etkin ve entegre işleyen bir süreçte, hızla 

cevaplanmasıdır. Bunun için oluşturulacak sistemin temel özellikleri şunlardır; Müşteriye ait tüm bilgiler ortak 

bir bilgi havuzunda toplanmalıdır.  Müşteri siparişleri ve üretim kapasitesi ile entegre geliştirilmiş planlama 

sistemleri kullanılmalıdır. Müşteri talebi tedarik zincirinin üst halkalarına hızlı ve otomatik bir şekilde 

iletebilmek için gereken altyapı kurulmalıdır. Üretim ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri talebe göre hızla 

şekillendirilmelidir. Organizasyonda talep planlaması sorumluluğu tanımlanmalıdır. Otomatik sipariş dağıtımı 

fonksiyonu devreye alınmalıdır. Sistem üzerinde sipariş optimizasyonu yapılabilmelidir. İşlem hacminin büyük 

olduğu müşterilere elektronik bağlantılar kurularak siparişler elektronik ortamdan alınıp kayıt edilmelidir. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Satın Alma Yönetimi ? 
 

 

Müşteri siparişlerini zamnında kaliteli ve uygun maliyetle karşılayacak malzeme ve ürünlerin optimum maliyet 

kaliteli ve hızlı temin fonksiyonudur. Satın almadaki temel gereklilik şunlardır;  

• Satın alma stratejileri şirket stratejileri uyumlu olmalıdır, 

• Satıcılarla stratejik ortaklıklar kurulmalıdır, 

• Tedarikçi performansları sürekli takip edilmelidir, 

• Merkezi ve dağınık satın alma yapısı oluşturulmalıdır, 

• Tedarikçilerle birlikte entegre bilgi sistemleri kurulmalıdır, 

• Satıcının kendi mallarını stoğunu işletme deposunda yönetebileceği sistem altyapıları oluşturulmalıdır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Planlama Yönetimi ? 
 

 

Müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması amaçlı üretim planları, malzeme alım programları oluşturmak, 

bunları dinamik bir yapıda revize ederek yönetmek, aynı zamanda üretim ve diğer işletme maliyetlerini ve 

kısıtlarını etkin bir şekilde yönetmek planlama fonksiyonunun görevidir. 

 

Gerekli Özellikler; 

• Müşteri talepleri ve satış tendleri doğrultusunda sistematik planlar oluşturulmalıdır, 

• Uzun dönemli planlar oluşturulmalı ve uzun dönemli planlar baz alınarak kısa dönemli programlar ve tezgah 

yüklemeleri hazırlanmalıdır, 

• Satın alma ile entegre tedarik sistemi kurulmalıdır, 

• Ürün tasarımı planlama kısıtlarının optimizasyonuna göre gözden geçirilerek değerlendirilmelidir, 

• Üretimde beklemeler arasında ki geçiş ve hazırlık süreçleri azaltılmalıdır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Envanter ve Stok Yönetimi ? 
 

 

Yönetimi üretim planına uygun, şirket stok hedeflerine göre ürün ve malzeme stok seviyelerinin belirlenmesi 

ve stokların verimli yönetim fonksiyonudur. 

 

Temel Özellikler;  

• Stok takibi entegre bir sistem üzerinden yapılmalıdır.  

• Tüm stok hareketleri sistem üzerinden tanımlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır, 

• Gerçekçi talep planlaması ile stok seviyelerini minimuma düşürülmelidir, 

• Tedarik zinciri boyunca stok takibi sistemleri kullanılmalıdır, 

• Stok yönetim maliyetlendirme ile entegre çalışmalıdır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Envanter Yönetiminde İtme ve Çekme Stratejileri 
 

İtme Sisteminde stokların düzeyi daha önceden belirlenen, yeniden sipariş verme noktası düzeyine 

düştüğünde, daha önce belirlenen ekonomik sipariş miktarına göre sipariş verilmelidir. Yeniden sipariş verme 

miktarı, geçmişteki taleplere ve çevrim (temin) sürelerine bağlı olarak belirlenmelidir. 

 

Çekme Sisteminde ise sipariş miktarları tümüyle tedarik zincirindeki değişimlere göre belirlenmektedir. Çekme 

sisteminde ihtiyaca en kısa sürede cevap verebilme yeteneği önem kazanmaktadır. Mümkün olduğunca ihtiyaç 

olduğunda yani talebe göre üretim gerçekleştirilir. 

 

Üretim süreçleri hızlı değişim yetenekleriyle Pazar değişimlerine esnek yanıt verebilmektedir.  En az parti 

miktarları, siparişe göre üretim ortamına göre planlanmalıdır. Üretim öncelikleri istenilen teslim zamanlarına 

göre planlanmalıdır. Her müşteri grubu için özel üretim stratejileri belirlenmelidir. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Depo Yönetimi 
 

Stokların uygun şartlarda, uygun maliyetlerle, hızlı hareket sağlayacak altyapılarla ve nerede dopalanacağı 

kararları tedarik zincirlerinde depo yönetiminin görevidir. 

 

Temel Gereklilikler; 

• Depo yönetimi, satın alma,planlama ve stok yönetim fonksiyonları ile birlikte entegre çalışmalıdır, 

• Merkezi ve dağınık depolama operasyonları CE dikkate alınarak dengeli bir şekilde gerçekleştirilmelidir, 

• Depo yerleşimi malzeme karakteristlik özelliklerine uygun olmalıdır, 

• Depo otomasyon araçlarından hız ve maliyet avantajı sağlayacak şekilde yararlanılmalıdır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Sevkiyat (Taşıma) 
 

Sevkiyat ve Dağıtım;  

Satışa hazır ürünün depolardan müşterilerin istedikleri noktalara dağıtmak amacıyla yapılan aktivitelerin 

tamamıdır. 

Gerekli Nitelikler; 

• Dağıtım kanalları,şirket iş yapma şekillerine uygun olarak fayda/maliyet analizlerine göre belirlenmelidir, 

• Sevkiyat planlaması entegre bir sistem üzerinde otomatik sistemler üzerinde yapılmalıdır, 

• Sevkiyatlar siparişlere göre filolara en optimum şekillerde dağıtılmalıdır, 

• Rota tanımları doğru yapılmalıdır, 

• Sistem destekli filo yönetim uygulamalarından yararlanılmalıdır, 

• Sevkiyat ve dağıtım performansı sürekli olarak ölçülmeli ve iyileştirme uygulamalarına odaklanılmalıdır, 

• Nakliye şirkete katma değer sağlamıyor ise dış kaynak (outsouring) kullanım yoluna gidilmelidir. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) 
 

Dış Kaynak Kullanımı;  

İşletmelerin giderek kendilerine rekabet avantajı sağlayan yeteneklerine dayalı işler yapmak istemeleri, 

bununla birlikte öz yeteneklerin kullanılmadığı işleri başka işletmelerden alma eğilimleri olarak tanımlanabilir. 

 

Değişimlere uyum sağlayabilmek, dalgalanmalardan daha az etkilenmek, güncel ve son teknolojilerden, bilgi 

birikimlerinden hızlı yararlanabilmek amacıyla ‘‘dış kaynak kullanımı (outsourcing)’’ işletmeler tarafından 

yaygın kullanılmaya başlayan bir uygulamadır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Scor Modeli 
 

Scor modeli (Supply Chain Operations Referance Model):  

Tedarik zinciri konseyindeki (SCC-Suply Chain Council) şirketlerin çalışmaları sonucu 1966’da ortaya çıkarılmış, 

müşteri memnuniyetini amaçlayan tedarik zincirleri yönetimi için standart metodoloji sağlayan bir modeldir. 

 

Scor Modelinin amacı tedarik zincirinde standardizasyona gitmek ve böylelikle tedarik zinciri süreçlerini 

tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve parakendeciler arasında oluşturabilmek için ortak bir metodoloji, 

terminoloji ve standart kavramlar oluşturmaktadır. 
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FRANCHİSE SİSTEMİ? 
 
Scor Modeli Seviyeleri  
 

1. Seviye (Süreç Tipleri):  

• Planlama (Plan) 

• Tedarik (Source) 

• Üretim (Make) 

• Dağıtım (Delivery) 

• İade (Return) 

 

2. Seviye (Süreç Katagorileri); 

3. Seviye (Süreç Elemanları); 

4. Seviye (Görevler ve Faaliyetler); 
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Planlama: Teslimat, üretim ve tedarik 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi için arz ve 

taleplerin dengelenmesidir. (Supply and 

Demand Planing) 

Tedarik: Üretim için gerekli kaynakları 

sağlamak ve çizelgemektir. 

Dağıtım: Ürünlerin müşteri ve/veya 

tüketicilere teslim edilmesidir. 

İade: Hammadde iadeleri (tedarikçiye) ile 

bitmiş ürünlerin iadecileridir. (üreticiye) 



FRANCHISING ? 
 
Özet Olarak 
 

Franchising ‘‘Sadece’’ bir ürünün veya bir markanın pazarlanması değildir. 

FRANCHISING; 

1. Son Ürün – Hammadde 

2. Mimari 

3. IT ve IT Desteği ve Altyapısı 

4. Pazarlama, Promosyon, Lokal Pazarlama Desteği, 

5. İnsan Kaynağı ve Eğitim, 

6. Lojistik, 

7. Periyodik Bakım – Onarım, 

8. İlaçlama, Güvenlik vb. Fonksiyonların  TAMAMININ Pazarlamasıdır, 

9. Lokasyon Bulma ve Fizibilite Desteği 
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FRANCHISING ? 
 
 
FRANCHISING BİR SİSTEMİN  
YAYGINLAŞTIRILMASIDIR… KONUYA SADECE  
TABELA ÇOĞUNLUĞU OLARAK BAKAN FİRMALAR  
MUTLAKA BAŞARISIZ OLURLAR 
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Teşekkürler…. 
 

Tamer DÖNERKAYA 
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