
Franchise Dosyası 



Franchise Nedir? 
Franchise sistemi, özü itibariyle bayilik sistemidir.  Klasik anlamda bayilikten farkı ise, 
franchise sisteminde marka konseptine ve satılan ürün gruplarına %100 bağlılık 
beklenmesidir.  Ancak bununla birlikte, franchise alan bayi de marka sahibinin 
koruması altındadır. 

Franchise Bayinin Hayatını Kolaylaştırır 
Franchise sisteminde satın alma, organizasyon, lojistik, pazarlama gibi çok 
sayıda yönetim unsurunun muhatabı marka sahibidir. Bu suretle bayi bu 
konularla uğraşmaz ve tüm konsantrasyonunu müşterisinde 
yoğunlaştırabilir.  

Ürün «Yarı Mamul» Ya Da «Mamul» Olarak Gelir  
Franchise sisteminde ürün «mamul» ya da «yarı mamul» olarak 
bayiye ulaştırılır. Bu nedenle de ürün hazırlığı aşaması ya çok kısa ve 
basittir ya da hiç yoktur. Bu da, mutfak vb. operasyon giderlerini 
azaltır. 

Düşük Yatırım ve Operasyon Gideri 
Franchise sisteminde yatırım ve operasyon gideri, o işin tek bir 
işletme tarafından yapıldığındaki seviyesinden çok daha 
aşağıdadır. Üretimin merkezi olması, pazarlamanın merkezden 
yürütülmesi, ürünlerin işlenmiş olarak bayiye ulaşması vb. 
sebeplerden ötürü yatırım ve operasyon giderleri düşüktür. 

Düşük Satın Alma Maliyeti 
Franchise sisteminde marka sahibi firma üretimi merkezi olarak 
gerçekleştirir. Bu nedenle, satın alımlarını olabilecek en düşük 
maliyetlerle gerçekleştirebilir. Bu pozitif durum, bayilere de 
yansıtılarak bayilerin satın alma maliyetleri aşağı çekilebilmektedir. 

Deneyim ve Uzmanlık Gerektirmez 
Franchise sistemi, deneyim ve uzmanlık gerektirmez. Sistem doğası gereği, 
bayinin deneyimsiz olduğunu varsayarak organizasyonu sağlar. Böylece, 
geçmişte herhangi bir işletmecilik deneyimi olmayan birisi dahi sistemde 
yer alarak kazanç sağlayabilir. 

Marka Desteği 
Franchise sisteminde bayiye marka desteği sunulur. Zaten güçlenmiş bir marka vardır 
ve bayi kendisi yepyeni bir marka yaratmaktansa mevcut bir markanın çatısında yer 
alarak zaman ve para tasarrufu sağlar. Tüm süreçlerde marka sahibi firma, bayiyi 
kollamakla yükümlüdür.   

Franchise Nedir? Neden Franchise? 



Lokasyon Belirleme Desteği 
Alternatif lokasyonlar içerisinde en kârlı ve kazanç potansiyeli en yüksek olabilecek 
nokta belirlenir ve bayi adayı –somut gerekçeler sunularak- bu noktaya yönlendirilir. 
Eğer alternatiflerin tamamı kazanç açısından yetersiz görünüyorsa, bayi adayı bu 
yönde bilgilendirilerek yeni seçeneklerin belirlenmesi sağlanır. 

Personel Seçimi ve Eğitim Desteği 
İşletmenin açılması aşamasında Tatlane markası mülakatları 
gerçekleştirerek doğru kişilerin istihdam edilmesine yönelik destek olur. İşe 
alınan kişiler eğitime tabi tutularak profesyonel yetkinlikleri en üst düzeye 
çıkarılır. 

Organizasyon ve Yönetim Desteği 
İşletmelere,  stok takibi, kârlılık değerlendirmesi, satış artırıcı 
faaliyetler ve diğer yönetim unsurlarına ilişkin destek verilir. Bu 
sayede bayi, deneyimi olmasa bile başarılı bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürebilir.  

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 
Pazarlama stratejisi çerçevesinde ülke çapında yürütülen tanıtım 
faaliyetleri dışında yerel bazda ve işletmeye özel tasarlanmış 
tanıtım ve kampanya faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Bu 
suretle işletmenin, pazarlamaya ilişkin bir bütçe ayırma gereksinimi 
ortadan kalkmaktadır. 

Lojistik Desteği 
İşletmenin satış için ihtiyaç duyacağı tüm ürünlere tam zamanında, 
olması gereken nitelikte ve gereken miktarda sahip olması 
Tatlane’nin güvencesi altındadır. Lojistik sürecinde soğuk zincir 
kullanılmakta ve ürünler satışa hazır şekilde teslim edilmektedir. 

Denetim ve Düzeltme Desteği 

Tatlane, açık ve gizli denetlemeler gerçekleştirmekte ve bu suretle de 
kalitesini güvence altına almaktadır. Bu durum, bayinin prestijini de 
korumakta ve hizmet standardının düşmesini engellemektedir.  Aksayan 
tüm unsurlarda ve iş geliştirme faaliyetlerinde Tatlane marka yönetimi 
bayisini koruma garantisi vermektedir. 

Danışmanlık Desteği 
Finans, hukuk, pazarlama, insan kaynakları, verimlilik, kamu kurumları ilişkileri ve 
stok yönetimi gibi işletmecilik konularında Tatlane’nin uzman ekibi ve anlaşmalı 
yönetim danışmanları sürekli olarak bayilere destek sunmaktadır. Bu hususlara 
yönelik olarak sorun yaşamakta olan bayiler, diledikleri zaman doğrudan doğruya 
kadrolu uzman ekip ve anlaşmalı danışmanlarla görüşme olanağı bulabilmektedir.      

Tatlâne Tarafından Verilen Destekler 



Başvuru ve Başvuru Değerlendirme 
Bayi adayları taleplerini web sitesi üzerindeki formu doldurarak veya telefonla bizleri 
arayarak kolayca gerçekleştirebilir. Başvuru yapan bayi adaylarımız daha detaylı 
görüşme yapmak için merkezimize ya da kendilerine en yakın lokasyon 
danışmanımıza yönlendirilir. Bu suretle başvuru, değerlendirmeye alınır. 

Lokasyon Belirleme ve Fizibilite 
Bayi adayları işletmenin açılması planlanan bölge için fizibilite çalışmasını 
bizimle paylaşır. Gerekli görüldüğü durumlarda Tatlane lokasyon ekibi de 
ek bir araştırma yapar. Tamamlanan fizibilite çalışmasını sunmak, lokasyon 
danışmanlarımızın görüşlerini almak ve bayilik sürecinin tüm detaylarını 
öğrenmek üzere bayi adayı ve yönetim ekibi bir araya gelir. 

Davet ve Sunum 
Bu aşamada yatırım bedeli belirlenir ve bayi adayı davet edilerek 
bütün süreç tüm detaylarıyla tekrar masaya yatırılır. İşletme açılana 
kadar ve açıldıktan sonraki karşılıklı sorumluluklar üzerinde durulur 
ve kuşkuya yer kalmayacak şekilde tüm unsurların üzerinden geçilir. 

Sözleşme İmzası 
Tüm koşullar ve sorumlulukların üzerinde mutabakat 
sağlandığında sözleşme imzalanır, ön ödeme alınır ve bölge koruma 
altına alınarak yeni bayilik görüşmelerine kapatılır. 

Mimari Uygulama ve İnşaat 
Mimari proje, tüm detaylar ve görselleriyle birlikte hazırlanır. Bu 
aşamada, tadilata yönelik mimari operasyon başlatılır. Aynı 
zamanda, işletmenin ihtiyaç duyduğu ekipman siparişleri oluşturulur. 

Personel Alımı ve Eğitim 
Gerekli personel ilanları açılarak başvurular genel merkez eşliğinde 
değerlendirilir. Gerekli personel seçildikten sonra en yakın bayide eğitime 
alınır. Personel bu sayede aktif bir şubede işletmenin tüm süreç ve 
gereksinimlerini görme fırsatı yakalar. 

Açılış 
Tüm hazırlıkların tamamlanmasını müteakiben açılışa yönelik çalışmalar başlatılır. 
Dikkat çekici bir açılış organizasyonu ile birlikte işletme faaliyetlerine başlar.  

Tatlâne Franchise Aşamaları 



Neden Tatlâne Franchise? 
50 yıllık imalat deneyimi… 

Yüksek kalitede rekabetçi ürünler… 

%100 pancar şekeriyle üretim… 

Doğru ve rekabetçi fiyatlandırma… 

Etkili marka konumlandırması… 

Güçlü ekip çalışması… 

Düşük yatırım ve işletme gideri… 

Yüksek kazanç oranı… 

Sürekli ve tam bayi desteği… 

Doğru lokasyon tespitinde uzmanlık… 

Sistem odaklı yaklaşım… 

Bayi kazancını ön plana alan tutum… 

Planlı ve yüksek büyüme hedefi… 

Kolay işletme yönetimi… 



Nasıl Yapıyoruz? 
Sistemin Detayları… 

 Tatlâne markasıyla sunulan 
ürünlerin arka planında 50 yıldan 
daha uzun bir süreye dayanan bir 
imalat deneyimi bulunmaktadır. 

 Tatlâne ürünleri, yüksek kalite ve 
nefasette üretilmektedir. Tamamı 
geleneksel lezzetlerden oluşan 
ürünlerin pazarda rakibi 
bulunmamaktadır. Fıstıklı ekmek 
kadayıfı, balbadem, sütlü şam tatlısı 
gibi kendisine has ürünleri 
müşteriye sunarak pazardaki büyük 
bir açığı kapatmaya aday olmuştur. 

 Tatlâne ürünlerinde mısır şurubu ve 
glikoz katiyen kullanılmamaktadır. 
Ürünlerde sadece pancar şekeri 
kullanılmakta ve imalat geleneksel 
yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 

 Tatlâne’nin fiyat politikası, son 
derece rekabetçi ve tüketiciden 
yanadır. Bu suretle, merkez firma 
kazancını düşük tutmakta ve bu 
durumu da müşteri lehine fiyatlara 
yansıtmaktadır. 

 Tatlâne markası ve kurumsal 
kimliği, son derece doğru 
konumlandırılmış durumdadır. 
Gerek bayi ve bayi adayları gerekse 
de müşteriler tarafından isim, logo, 
mimari konsept ve genel olarak 
marka çok beğenilmektedir. 

 Tatlâne sisteminin arka planında 35 
mavi yakalı, 12 beyaz yakalı olmak 
üzere yaklaşık 50 kişilik bir 
profesyonel ekip bulunmaktadır. 
Marka, başarısını, çok büyük 
oranda deneyimli ve özverili ekibe 
borçludur.  

 Tatlâne’de hem yatırım maliyeti hem 
de işletme giderleri düşüktür. 30-
40m2 arasında bir dükkan ve 
toplam 2 kişilik bir ekip Tatlâne 
sistemi için yeterlidir. 
 
 
 
 

 Tatlâne sisteminde kazanç oranı 
%100’dür. Yani satılan her 100 TL’lik 
ürünün yaklaşık 50 TL’si brüt 
kazançtır. 

 Tatlâne, bayilerine her aşamada 
rehberlik etmekte, sorunlarıyla hızlı 
ve etkin bir şekilde ilgilenerek etkili 
çözümler üretmektedir. Tatlâne idari 
ekibi, bayinin İhtiyaç duyduğu her 
konuda danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. 

 Tatlâne idari ekibi zaman içerisinde 
doğru lokasyon tespiti konusunda 
uzmanlaşmıştır. Olabildiğince yüksek 
kazanç sağlayacak yer seçimi 
yapmak konusunda Tatlâne tüm 
desteğini sunmaktadır.    

 Tatlane, sistemle çalışmaktadır. Bu 
kapsamda, bayinin iş yükünü 
azaltmak için etkili bir sistem 
kurmuştur ve bu sistemi sürekli 
olarak geliştirmenin yollarını 
aramaktadır. 

 Tatlâne sisteminde ön planda olan 
unsur bayidir. «Kazanç elde eden 
mutlu bayi» yaklaşımı markanın 
kuruluş felsefesinin temelini 
oluşturmaktadır. 

 Tatlâne markasıyla hizmet veren 
işletme sayısının 2022 yılı sonuna 
kadar ülke genelinde 250’ye 
ulaştırılması hedeflenmektedir. 
Merkez yönetim, sistemin ancak ve 
ancak kazançlı ve mutlu bayilerle 
büyüyebileceğinin farkındadır. Bu 
kapsamda tüm stratejik ve taktiksel 
planlar yapılmıştır. 

 Tatlâne’de ürünler satışa hazır sevk 
edilmektedir. Bu nedenle personele 
bağımlılık yoktur. Ürün siparişleri de 
merkez kadrosu tarafından 
oluşturulabilmektedir. 
 
 
 
 
 



Düşük Yatırım Maliyeti 
Tatlâne şubesi, konsept gereği 25-45 m2 dükkanda kurulmaktadır. Ayrıca, yine 
konsept gereği yerinde üretim ve servis hizmetleri olmadığından mutfak ekipmanı, 
masa/sandalye vb. ihtiyaçlar bulunmamaktadır. Bu nedenle hem tadilat giderleri, hem 
de demirbaş ihtiyaçları, diğer tüm franchise sistemlerine göre çok daha düşüktür. 

Düşük Kira, Personel ve İşletme Gideri 
Şube metrajı düşük olduğundan dükkan kirası da düşüktür. Bununla 
birlikte mutfak ve servis personeline gereksinim duyulmadığı için personel 
gideri de yok denecek düzeydedir. Tüm bu unsurlar, elektrik, su, ısıtma, 
genel işletme gideri gibi maliyet kalemlerini de olabilecek en düşük düzeye 
taşımaktadır. 

Personele Bağımlılığın Olmaması  
Tatlâne sisteminde ürün hazırlığı, pişirme ve yerinde servis unsurları 
olmadığından personele olan bağımlılık da minimum düzeydedir ya 
da yoktur. Öyle ki, girişimci, eşi, kardeşi ya da ortağıyla birlikte 
sistemi rahatlıkla yürütebilir. Yorucu olmakla birlikte, sistem, sadece 
girişimci ile de yürütülebilmektedir. 

Yüksek Kazanç Oranı 
Üretici firma, bayiye ürünleri, olabilecek en düşük fiyattan 
satmaktadır. Alım-satım tutarı oransal olarak 1/2 şeklindedir. Yani 
bayi 100 TL’ye aldığı mamulü 200 TL’ye satabilmektedir. Bu da, 
diğer franchise uygulamalarının üzerinde bir kazanç oranı ve kâr 
marjı sağlamaktadır.  

Rekabet Üstünlüğü Olan Ürünler 

Üretilip satışa sunulan ürünler, her yerde rahatlıkla bulunabilen 
türden değildir. Öte yandan, geleneksel tatlılarımız olduklarından 
toplum genelinde büyük oranda rağbet gören ürünlerdir. Rakip 
yoğunluğunun çok düşük olması bayiye rekabet üstünlüğü 
kazandırmaktadır.   

Güçlü Marka Desteği 

Sistem, güçlü marka olmaya dayalıdır. Bununla birlikte, sahip olunan bu 
marka gücü, bayi açısından da en önemli destek unsurlarından bir 
tanesidir. Bayi, marka gücünü hissederek ürün satışlarını kolay 
yapabilmektedir. Marka, her koşulda bayiden yana tutum sergilemeyi 
birinci önceliği olarak görmektedir. 

Profesyonel ve Uzman Kadro Desteği 
Yer seçiminden açılışa kadarki tüm süreçlerde profesyonel Tatlâne franchise ekibi 
bayinin yanında yer almaktadır. Sürekli istişare halinde olunmakta ve bayinin tüm 
işletme sorunlarına hızlı ve etkin çözümler üretilebilmektedir. Ayrıca, pazarlama 
konusunda her türlü profesyonel çalışmalar da uzman ekip tarafından 
yürütülmektedir. 
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Her Koşulda Bayiden Yana Tutum 

Tatlâne yönetimi, mutlu bayilerle büyüyeceğinin bilincindedir. Kazancı yüksek ve 
mutlu bayiler, markanın büyümesinin en önemli teminatıdır. Bu nedenle Tatlâne 
yönetimi, her zaman koşulsuz şartsız bayisinin yanında yer almayı, bayinin yüksek 
kazanç düzeyine ulaşabilmesi için gereken her türlü önlemi almayı ve tüm çalışmaları 
yürütmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Üretici Firma Gücü ve Deneyimi 
Üretici firma, 50 yılın üzerinde bir zaman diliminde, dededen toruna bu 
konuda iştigal etmektedir. Bugün 40’ın üzerinde çalışan istihdam 
etmektedir. Fabrika, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı üretim onaylı ve 
HACCP sertifikasına sahip olup 2 gıda mühendisini de tam zamanlı olarak 
çalıştırmaktadır. 

Her Konuda Danışmanlık Desteği 
Tatlâne yönetimi, bayisinin yönetim ve organizasyona ilişkin tüm 
sorunlarında yanındadır. İnsan kaynakları, hukuk, muhasebe, stok 
takibi, personel eğitimi, pazarlama ve satış gibi çok sayıda yönetim 
fonksiyonunda bayinin ihtiyaç duyduğu tüm destekler 
sunulmaktadır. 

Yüksek Kalite ve Nefasette Ürünler 
Üretim deneyiminden kaynaklı olarak ürünler olağanüstü yüksek 
kalitede ve nefasette üretilmektedir. Marka stratejisi gereği, ürünleri 
tadan müşterinin tekrar ve tekrar alışverişe devam etmesi 
hedeflenmektedir. Bu nedenle de, kalite ve nefaset, ne bugün ne de 
gelecekte, ödün verilmeyecek unsurlardır.  

Markanın Stratejik Hedeflerinin Bulunması 
Tatlâne yönetimi markayı hem tüketici hem de bayiler ve bayi 
adayları nezdinde büyütmeyi stratejik hedef olarak önüne koymuştur. 
Bu nedenle ne bayiyi ne de müşteriyi küstürebilecek herhangi bir 
olumsuzluğun gündeme gelmesine asla müsaade etmemektedir. 

Franchise Yönetimi ve Pazarlama Konularındaki Deneyim 
Tatlâne yönetimi, franchise ve pazarlama konularında uzman ekiplerle 
çalışmaktadır. Gerektiği zamanlarda, danışman kuruluşlarla işbirliği de 
yapılarak en doğru adımları atma kararlılığı gösterilmektedir.  

Bayiden Ekstra Ödeme Talep Edilmez 
Bayiden «ciro payı», «katılım payı», «reklam katkı bedeli», «aidat» vb. isimler altında 
herhangi bir bedel katiyen talep edilmemektedir. Tatlâne merkez yönetiminin gelir 
modeli, şubelere satışını gerçekleştirdiği ürünlerdir.  
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Sıkça Sorulan Sorular – 1 
Ürünler mağazalara nasıl sevk edilmektedir? 
Ürünler, PolarXP isimli bir soğuk zincir nakliye firmasının araçlarıyla sevk edilmektedir.  
Ürünler ne kadar süre tazeliğini korumaktadır? 
Ürünler +4 derecede 7 gün tazeliğini korumaktadır. Bununla birlikte müşteriye sunum, üretimden 
itibaren en fazla 48 saat içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.  
Gelen ürünleri pişirmem gerekecek mi? 
Hayır. Ürünler satışa hazır şekilde mağazalara sevk edilmektedir. 
Ürün iadesi mümkün olacak mıdır? 
Tatlâne siteminde ürün yönetimi, ihtiyaç ve satılabilirliğe göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, ürün 
iadesi kabul edilmemektedir. 
İşletmemi kafe konseptinde açabilir miyim? 
Evet mümkündür ancak unutulmamalıdır ki kafe konseptinin hem kuruluş hem de işletme maliyeti son 
derece yüksektir. 
Lokasyon özellikleri nasıl olmalıdır? 
Tatlâne mağazası için ideal lokasyon tipi «geleneksel çarşı» lokasyonudur. Bu seçimi yaparken  etrafta 
çeşitli başka dükkanların (züccaciye, fırın, unlu mamüller, kasap, manav, bakkal, market, kuruyemişçi, 
eczane, tatlıcı.vs.) olmasının büyük avantaj sağlayacağı unutulmamalıdır. Caddenin araç trafiğine açık 
olması sorun değildir, bununla birlikte kaldırımların yaya yoğunluğunun önemi bulunmaktadır. 
Dükkanın önünden dakikada en az 20 civarında insan geçmesi gerekmektedir. 
Bu iş için kaç m2 dükkan gerekir? 
Al-git konsept için en az 30 en fazla 50 m2 dükkan uygundur. Kafe konseptinde ise dükkan 
büyüklüğünün en az 150 m2 olması gerekmektedir. 
İşletmemde kaç kişinin çalışması gerek? 
Al-git konseptte girişimci dahil toplam 2 kişi sistemi idare etmek için son derece yeterlidir. Öte yandan 
kafe konseptinde, sunulacak hizmetlerin niteliğine göre çalışan sayısı 10’a kadar çıkabilmektedir. 
Bu işi kurmanın toplam maliyeti nedir? Mağaza kuruluşunun ödemesini nasıl yapacağım? 
Al-git konseptte marka bedeli dahil toplam yatırım maliyeti 80-85.000 TL aralığındadır. Bu tutarın 
yaklaşık olarak 60-65.000 TL civarındaki kısmı inşaat, tadilat ve demirbaşlar için kullanılmaktadır. 
İşi kurma maliyetine neler dahildir? 
Tatlâne’nin mimari konsepti nettir. Dış cephe doğramaları da dahil olmak üzere dükkan içerisinde 
hemen her şey yenilenmektedir. Maliyeti oluşturan ana kalemler, vitrinli soğutucu dolap, dış cephe 
giydirmesi ve tabeladır. Bununla birlikte duvar ve tavandaki alçı işleri, yer seramikleri, aydınlatmalar, 
ses ve kamera sistemleri, depolama soğutucusu ve terazi sistemi de bu tutara dahildir. 
Dükkan kirası ne civarda olmalıdır? 
Etkin bir kazanç elde edebilmek için kiralanacak olan dükkanların kira bedellerinin 5.000 TL’den yüksek 
olmaması tercih edilmektedir. Ancak öte yandan, çok cazip bir lokasyonda bu tutarın yükselebileceği 
aşikardır. 
Günlük / aylık ciro tutarım ne olacaktır? 
İdeal lokasyonda günlük ortalama cironun 1.500 – 2.500 TL bandında olması beklenmektedir. Bu tutar,  
lokasyonun niteliğine göre, sezonsal olarak ve haftanın farklı günlerinde dalgalanmalar 
gösterebilmektedir. 
Mağazaya gelen ürünlerin bedelini nasıl ödememiz gerekir? 
Mağazaya sevk edilen ürünlerin bedeli nakit olarak veya kredi kartıyla, sevkiyat haftasında tahsil 
edilmektedir. 
 



Sıkça Sorulan Sorular – 2 
Sarf malzemelerini (kutu, çanta, ıslak mendil vs.) nereden ve hangi koşullarla temin ediyoruz? 
Sarf malzemeleri merkezi olarak temin edilmektedir. Sarf malzemeleri, mağazalara, alış fiyatından 
faturalandırılmaktadır ve katiyen bir kar elde edilmemektedir.  
Açılışta «ürün yönetimi» ve «sistemin oturtulması» hususlarında destek oluyor musunuz? 
Evet. Mağazanın açılışı öncesinde ve esnasında temin edilmiş personelin eğitilmesi, ürün yönetim 
sisteminin öğretilmesi, satış artırıcı yönde müşteri iletişiminin nasıl olması gerektiği gibi konularda 
eğitimler verilmekte ve mağazaya destek olunmaktadır. 
Siparişlerimi nasıl oluşturacağım? 
Bayiler, ürün siparişlerini kendileri oluşturabileceği gibi, terazi raporlarından elde edilen verilerle 
Tatlâne merkezi ekibi tarafından oluşturulması da mümkündür. 
Başka hangi hususlarda desteğinizi sunacaksınız? 
Finansal takip, envanter takibi, sosyal medya çalışmaları ve reklamları, açılış işlemlerinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi ve zaman / para kaybını önleyecek rehberlik hizmetleri konularında merkezden 
destek sunulmaktadır. 
Envanter takibimi nasıl yapacağım? Açık verip vermediğimi nasıl anlayacağım? 
Envanter takibi, günlük terazi raporlarının takibiyle mümkün olabilmektedir. Mağazalarda, stoka ürün 
girişi sağlıklı bir şekilde yapıldığında anlık stok durumunu verebilen bir sistem kurulmaktadır. Terazi 
raporu, günlük satış raporunu da verebilmektedir. Bu suretle kasa hareketiyle terazi raporunun 
karşılaştırılmasıyla açık verilip verilmediği de belirlenmektedir.  
Ürün tedariki aşamasında fabrikanın siparişimizi yetiştirememe durumu olabilir mi? 
Fabrikada 40’a yakın çalışan istihdam edilmektedir ve üretim kapasitesi tonaja dayalıdır. Bu nedenle de 
siparişin yetiştirilememesi gibi bir sorun çıkma ihtimali bulunmaktadır. 
Etrafta çok sayıda baklavacı, künefeci vs. var. Onlarla rekabet edebilecek miyiz? 
Ülkemizde satışı yaygın olan tatlı türlerinin başında baklava ve künefe gelmektedir. Anılan bu ürünler, 
farklı fiyat düzeylerinde ve çok farklı kalitelerde müşterilere sunulmaktadır. Ancak bir yandan da bu 
ürünler çerçevesinde yoğun bir rekabet söz konusudur. Oysa ki Tatlâne ürünleri, piyasada kolaylıkla 
bulunamayan türde (fıstıklı ekmek kadayıfı, peynir helvası, balbadem gibi…) ürünlerdir. Bu koşullar 
altında, baklavacı veya künefecilerin doğrudan zorlayıcı bir rekabet ortamı oluşturmadığı rahatlıkla 
söylenebilir.  
Ürünlerde glikoz, mısır şurubu vs. kullanılıyor mu? 
Ürünlerimizin hiçbirinde glikoz ya da mısır şurubu gibi yapay tatlandırıcılar kullanılmamaktadır. Bu 
konuda son derece yüksek bir hassasiyeti bulunan Tatlâne, ne bugün ne de gelecekte, maliyet baskısı ya 
da herhangi bir başka sebeple, bu tür tatlandırıcılar kullanmayacağını açıkça beyan ve taahhüt 
etmektedir. 
Yeni ürünler gelecek mi yoksa hep aynı ürünleri mi satacağız? 
Tatlâne ürün portföyü son derece dinamiktir. Fabrikada sürekli ürün ar-ge’si yapılmaktadır yeni 
ürünler, yeni lezzetler belirli aralıklarla ürün portföyüne dahil edilecektir. Satışı düşük ürünler zaman 
içerisinde elimine edilecektir. Tüm bu yeni ürün geliştirme süreçlerinde bayilerin de görüşleri doğruda 
alınmaktadır. 
İşletmemde, Tatlâne dışındaki tedarikçilerden farklı ürünler alıp satabilmem mümkün müdür? 
Tatlâne, marka standartlarını tanımlamış durumdadır. Bu nedenle, hiçbir bayinin, belirlenmiş olanlar 
dışında ürün alıp satması kabul edilememektedir. Bununla birlikte, ürün portföyünün genişletilmesi 
konusunda bayi görüşleri sürekli olarak alınmaktadır. Bir bayinin, Tatlâne sisteminde olmayan belirli bir 
ürünü alıp satabilmesi, ancak ve ancak marka sahibinin yazılı izniyle mümkün olabilmektedir. 



Ürünler… 



Ekmek Kadayıfı 

Fıstıklı Ekmek Kadayıfı 

Şekerpare 

Kalburabastı 

Muhallebili  
Tel Kadayıf 

Kıbrıs Tatlısı 



Peynir Helvası 

Şam Tatlısı 

Trileçe 

Özel Süt Kaymağı 

Portakallı Revani Osmanlı 
Tulumbası 

Balbadem 

Peynir Tatlısı 



Konsept ve  
Kurumsal Kimlik… 

Kurumsal Kimlik 



Şube Konsepti 



Bornova 



Bornova 



Dikmen 



Dikmen 



Nergis 



Nergis 



Kırıkkale 



Kırıkkale 



Dutluk 



Dutluk 



Amasya 







Şube Açılış Planı… 

 İlk Şube (Dutluk) Açılışı: 9.3.2019  
 9.5.2019 İtibariyle Açılmış Olan: 6 Şube 
 31.8.2019 (Sözleşmesi Yapılmış): 14 Şube 
 31.12.2019 İtibariyle Planlanan: 35 Şube 
 31.12.2020 İtibariyle Planlanan: 100 Şube 
 31.12.2022 İtibariyle Planlanan: 250 Şube    



Hakkımızda… 

Kurucu Ortaklar… 

Özgür Eyiol 
İşletme Mühendisi (İTÜ 1998) 
Franchising ve pazarlamadan sorumlu. 

Mahmut Zengin 
İşletme (Marmara Ünv. 2007) 

Üretimden sorumlu. 



Hakkımızda… 
Onur Zengin 
Gıda Mühendisi 
Ar-Ge ve ürün yönetimi. 

Ayşe Hamurtekin 
İşletme  

Bayi koordinatörlüğü. 

Tasarım ekibi… 



Tatlâne ailesine katılın;  
birlikte büyüyelim,  
birlikte kazanalım.  

www.tatlane.com 

http://www.tatlane.com/

