
Franchising ve Markalaþmada Çözüm Ortaðýnýz.





“FS-Franchise Sistemi”
Türkiye'de maðazacýlýk sektöründe yaygýn bir büyüme tercihi 
olmasýna raðmen halen profesyonel olarak uygulanmayan 
franchise sisteminde giriþimcinin rehberi olabilecek “FS-
Franchise Sistemi” 25 yýllýk tecrübesi ile sizin A'dan Z'ye 
her alanda hizmet alabileceðiniz köklü bir danýþmanlýk 
firmasýdýr. Franchise sürecindeki her aksiyon, daha önce 
kurgulanmýþ bir sistem dahilinde uygulandýðý için þirketimizi 
“FS-Franchise Sistemi” olarak adlandýrdýk. “FS-Franchise 
Sistemi” kurumunuz ile ilgili bütün datalarýnýzý toplar, 
belirlediðiniz hedefleri deðerlendirir, kýsa, orta ve uzun vadeli 
franchise sürecinizi 25 yýllýk bir birikim ile olabilecek en karlý 
büyüme süreci olarak size sunar.



Franchise sürecini ilgilendiren her alanda ilk andan itibaren adým adým 

sizinle beraber yürür, ekibimiz gözetiminde ve danýþmanlýðýnda sizinle 

birlikte ilerleriz. Kurumumuzun yaptýðý tüm fizibilite ve aksiyon çalýþmalarý 

neticesinde hazýrlanan size özel franchise modeli ile orta ve uzun vadeli 

büyüme grafiðinizi maksimum %5 - %7 sapma payý ile size rakamsal veri 

olarak sunarýz. Unutmayýn ki Franchise sürecinde doðru zamanda doðru 

müdahale büyümenizin rotasýný belirleyecektir. Franchise süreci öyle hassas 

bir süreçtir ki, doðru plan ve stratejilerle hedeflenenin üstünde katma 

deðerler yaratýlabileceði gibi en küçük bir hatada çok yüksek maliyetli 

zararlarýn altýna girilmesi içten bile deðildir. Bizim amacýmýz sizin planlý ve 

sistemli büyümenizi saðlamak, paranýzý korumaktýr.



Vizyon 

Misyon

.

25 yýllýk markalaþma, kurumsallaþma, franchise iþ modellemeleri, franchise 

hukuku, mimari ve teknik destek ve yerine süreci ilgilendiren tüm konularda 

kazanýlmýþ deneyimleri sektöre ve kurumlara aktarmak.

Doðru yatýrýmcýlarý doðru markalar ile buluþturan, Franchise sistemi ile büyüme 

ilkesini benimsemiþ tüm markalara tam destek, danýþmanlýk ve denetim 

hizmetlerini veren tercih edilen kurum olmak



UZMANLIK ALANLARIMIZ

FS – Franchise Sistemi ile çalýþmaya baþladýðýnýzda kurumunuzun Franchise sürecinde 

karþýlaþacaðý aþaðýda belirtilen konularda danýþmanlýk ve destek hizmeti alabilirsiniz. 

• Eðitimde Ýhtiyaç Analizi, Planlamasý, Ýcrasý, (Maðaza & Merkez)

• Açýk Maliyet Satýnalma Teknikleri,

• Maliyet Kontrolü Danýþmanlýðý,

• Menü Planlama ve Reçete Oluþturma,

• Pizza Üretim Tesisi Kurulumu, Pizza Reçeteleri ve Eðitim Sistematiklerinin Oluþturulmasý,

• Sektörde Yetiþmiþ Personel Ýstihdam Desteði,

• Ýþ Geliþtirme & Franchising Yapýlandýrma Modelleri,

• Tedarik Zinciri Yönetimi, (Satýnalma Mekanikleri, Doðru Lojistik Çözümleri)

• Satýþ, Operasyon, Operasyon Denetim Mekanikleri, Operasyon Manuelleri & Tüm 

Dokümantasyonlarýn Oluþturulmasý,

“Uzmanlýk 
              Alanlarýmýz”



• Kurumsal Ýletiþim & Pazarlama Sisteminin Kurulmasý,

• Sektörel Bilgi Ýþlem Çözümleri,

• Finansal Çözümler/Yarý Zamanlý ve/veya Sürekli Üst Düzey Mali Kadro Desteði,

• Bayi Hukuku, Franchise & Master Franchise Sözleþmelerinin Oluþturulmasý,

• Üretim Hatlarýnýn Optimizasyonu ile Ýlgili Endüstriyel Destek,

• Þube Ziyaretleri ile Denetim Kriterlerinin Oluþturulmasý,

• Paket Servis ve Gizli Müþteri Süreçleri,

• Þube Satýþ Arttýrma Teknikleri,

• Lokasyon Etüdleri & Yatýrým Geri Dönüþ Hesaplamalarý, (ROÝ)

• Ekip Oryantasyonu & Yönetimi,

• Lokal & Bölgesel Pazarlama Faaliyetleri,

• Mimari Konsept Oluþturma & Mimari Manuellerin Hazýrlanmasý,

• Franchise Sürecinde Kurumsal Ýletiþim ve Pazarlama Faaliyetleri, 

• Lokal & Bölgesel Pazarlama Stratejileri. 

• Innovatif Uygulamalar







“FS -  EKÝBÝ”

Cem KOLOMOÇ

1975 Ýstanbul doðumlu Cem Kolomoç, Eskiþehir Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunudur. Ýlk olarak gýda sektöründe Domino's 

Pizza'da çalýþmýþ ve sektörün her kademesinde görev almýþtýr.

Bu süreçte yurt içi ve yurt dýþý eðitimler almýþtýr, gýda alanýnda öncü firmalarda Operasyon ve Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak görev 

almýþtýr. Ýþ hayatýna dýþardan danýþmanlýk yaparak ve halen Hasan Gültekin Baklavalarýnda Operasyon ve Ýþ Geliþtirme Müdürü 

olarak devam etmektedir.

Özer DÖNERKAYA 

Ýstanbul doðumlu, Kabataþ erkek lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlýk bölümü mezunudur. Ayrýca eðitimi 

sýrasýnda müzikle ilgilenmiþ ve profesyonel olarak müzikle uðraþmaktadýr. Konsept iþ fikirlerine uygun mimari çözüm üretiminde 

çalýþmýþ, müzisyen olarak reklam dünyasýnda ve müzik sektöründe albüm çalýþmalarýnda bulunmuþtur.

FRANCHISE SÝSTEMÝ
Tamer DÖNERKAYA

1968 Ýstanbul Doðumlu Tamer Dönerkaya, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünü tamamladýktan sonra çok sayýda 

sertifikalý yönetim programlarýna katýldý.

1988 yýlýnda ve daha okul yýllarýnda gýda üretimi ve gýda perakendecilði ile tanýþan Dönerkaya, sektörün hemen her biriminde 

çeþitli yönetim kademelerinde çalýþtý. Bilinirliði yüksek ve alanýnda öncü uluslararasý ve ulusal firmalarýn bazýlarýnýn bünyesinde, 

bazýlarýnýn ise icra ve yönetim kurullarýnda bulundu. Bunlardan bazýlarý: Burger King Lojistik firmasý Fasdat, Reysaþ Gýda grubu 

Reypa, Nandos Peri Peri Chicken Restaurants, Faruk Güllüoðlu, Seyidoðlu Baklavalarý, Eurest Catering, Metro Grosmarketler'dir.

Halen Hasan Gültekin Baklavalarý Yönetim Kurulunda, Operasyon, Ýþ Geliþtirme ve Kurumsal Ýletiþim-Pazarlama 

Departmanlarý'nýn baðlý olduðu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almaktadýr. Ayrýca Bilakis Makarna Zinciri, Maranta Gusto 

Cafe & Restaurant zinciri ve bazý lokal firmalara danýþmanlýk hizmeti vermektedir. Gýda perakendeciliði sektörü ile ilgili akademik 

çalýþtaylarda aktif rol almakta, lisans ve yüksek lisans öðrencilerine ilgili olduðu konularda destek vermektedir. Yayýnlarý arasýnda 

“Merkezi Satýnalmacýnýn El Kitabý, Gýda Perakendeciliði Operasyon Manuelleri, Franchise Mekanikleri ve Markalaþma Süreçleri” 

kitaplarý bulunmaktadýr.



Barýþ KURT

1975 Ýzmit doðumlu Barýþ Kurt Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliði bölümü mezunudur. 1997 yýlýndan beri iþ hayatýnda 

sektöründe lider firmalarda Üretim Yöneticiliði, Planlama Müdürlüðü, Üretim Müdürlüðü ve Fabrika Müdürlüðü görevini 

üstlenmiþtir. Züccaciye, makine imalatý ve tasarýmý, kapý ve ispanyolet, gýda sektöründe görev alýnan pozisyonlarda genelde süreç 

yönetimi ve kurulumu, tedarik zinciri, satýn alma, üretim süreçleri, ERP implementasyonu, planlama süreci, teknik ve bakým iþleri, 

verimlilik ve otomasyon kurgularýdýr.

Profesyonel iþ hayatýna baþlangýcým Endüstri Mühendisi olmasýna raðmen talaþlý imalat ile olmuþtur. Mesleki eðitiminde getirmiþ 

olduðu argümanlarla yukarý da bahsedilen süreçleri ile birlikte Satýþ, Pazarlama ve Finans konularýnda etkin görev ve projelerde 

bulunmuþtur.

Aylin ÖZERDOÐAN TEMÝZKAN
Eskiþehir doðumlu olan Aylin Özerdoðan Temizkan, Anadolu Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme bölümünden mezun olmuþ daha sonra 

master programý için Tilburg Üniversitesi'ne gitmiþtir. Çalýþma hayatýna Zeytinoðlu Holding A.Þ'de baþlayan Özerdoðan, Grubun 

tüm halkla Ýliþkiler ve tanýtým faaliyetlerini gerçekleþtirmiþ ve Gruba ait Vakfýn düzenlediði Uluslararasý Eskiþehir Festivali'nin 

organizasyonunda 4 yýl boyunca etkin görev almýþtýr. Sonraki dönemde sýrasý ile Anadolu Hava Yollarý, Fly Hava Yollarý, MyTechnic, 

Cici Çikolata ve Elvan Gýda firmalarýnda Kurumsal Ýletiþim & Pazarlama Müdürlüðü görevlerinde bulunmuþtur.  Profesyonel iþ 

hayatýna Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacýsý firmasýnda Kurumsal Ýletiþim & Pazarlama Müdürü olarak devam etmektedir. 

Birçok firmanýn kuruluþ sürecinde Kurumsal Ýletiþim & Pazarlama sisteminin kurulmasýnda rol alan Özerdoðan, Franchise 

sürecinde Kurumsal Ýletiþim ve Pazarlama faaliyetleri, lokal ve bölgesel pazarlama stratejileri konularýnda danýþmanlýk 

yapmaktadýr.

Erkan TEKÝN
1988 Ýstanbul doðumlu Erkan Tekin, Eskiþehir Üniversitesi Ýþletme bölümünü tamamladýktan sonra iþ hayatýný Ýþ Geliþtirme ve 

Operasyon alanýnda sürdürdü. 7 yýl boyunca gýda sektörünün içinde olan Erkan Tekin, Türkiye'nin önde gelen firmalarýnda 

franchise yöneticiliði, emlak müdürlüðü ve operasyon bölge müdürlüðü pozisyonlarýnda görev aldý. Ýþ hayatýný katýldýðý seminer ve 

yönetim programlarýyla destekleyerek her zaman kendini geliþtirmeyi bir ilke haline getirdi. Halen çalýþmakta olduðu Hasan 

Gültekin Baklavalarýnda franchise ve bölge müdürlüðü görevine devam etmekte. Ayný zamanda emlak, idari iþler, franchise 

maðaza açma ve yönetimi konularýnda danýþmanlýk ve rehberlik hizmetlerini sürdürmekte.



Bahçeþehir 2.Kýsým Manolya Evleri B1/D:16
Baþakþehir - Ýstanbul / TÜRKÝYE
Ýletiþim:+90 530 293 54 19 

www.franchisesistemi.com / franchisesistemi@gmail.com
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