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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, her yıl Haliç Kongre 
Merkezi’nde “Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)” adı altında 
yerel perakendecileri toplayıp iki gün süren etkinlik 

düzenliyor. 
Market zincirleri 
ile tedarikçilerin 
yıllık buluşması 
bu zirvede 
oluyor. YZB 
bu yılda 17-18 
Nisan’da 
düzenlenecek. 
Konu başlığı ise 
“DEĞER” olarak 

belirlenmiş. Yaklaşık 3 bine yakın yerel zincirle birlikte 
tedarikçiler de stantlarıyla ya da izleyici olarak 
organizasyona katılıyorlar. 
YZB’yi ilk iki yıl Başkan Şeref Songör ve sonraki 
başkan Selamet Aygün, Marketing Türkiye ile 

birlikte yaptı. Başkan gidince yeni 
başkan Mustafa Altunbilek, fuar 
firmasını değiştirdi ve o tarihten bu 
yana Globus Fuarcılık yapıyordu. 
Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek. 
10’uncu yılda etkinlik tüm tarafların 
beğenisini kazanmış ancak Globus 
Fuarcılık’la ilgili çatlak sesler 

duyulmuştu. Diğer firmalarındaki sıkıntıdan ötürü Globus’un 
da YZB 2019’u yapmakta zorlanacağı konuşuluyordu. Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu yönetimi de eski partnerle ilişkiyi 
sonlandırmış. Bu yıl Focus Fuarcılık ile anlaşmaya varılmış. YZB 
önemli bir zirve. Sektörün yakından takip ettiği bir etkinlik. Umarız 
son dakika değişikliğinden YZB olumsuz etkilenmez. Bu arada 
Focus Fuarcılık, YZB’de sorun yaşamamak için Globus Fuarcılık 
ekibinin önemli bir kısmını da transfer etmiş. 

YZB’de son dakika değişikliği
İngilizce öğretmeniyken aşçılık konusuna merak saran 
Sinan Damgacıoğlu’nun ilginç bir girişimcilik öyküsü var. 
Hep aşçı olmayı hedefleyen Damgacıoğlu, öğretmenlik 
yaptığı İzmir’den çıkıp, İstanbul’daki MSA’ya (Mutfak 
Sanatları Akademisi) kayıt 
olarak aşçılık eğitimi almış. 
Sonrasında Londra’ya gidip 
aynı evi paylaştığı Japon 
arkadaşları sayesinde Japon 
mutfağıyla tanışmış. İstanbul’a 
döndüğünde Le Cordon Bleu 
Özyeğin Üniversitesi üretim 
şefliğinin ardından, bir dönem 
Dolfin Gıda’da çalışmış. Üç yıl 
önce bir İngiliz gazetesinde 
Japon hükümetinin Japon 
Mutfağı Elçisi yapmak için 
aşçılar aradığına ilişkin ilanı 
görünce, gerekli evrakları hazırlayıp başvurmuş. Başvurusu kabul 
edilince soluğu dokuz aylık eğitim için Japonya’nın Tokyo kentinde 
almış. Bu özel kursun ilkine, dünyanın çeşitli ülkelerinden 12 kişi 
seçilmiş. Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu’nun öğrendiğine göre, 
Damgacıoğlu bunların arasındaki tek Türk aşçıymış. Dünyaca ünlü 
Yoshihiro Murata ve Masahiro Kasahara gibi şeflerden Japon 
mutfağının inceliklerini öğrenmiş. Eğitimin sonunda “Japon Mutfağı 
Elçisi” sertifikası kazanmış. Bu sertifikaya sahip ilk ve tek Türk olarak 
dönen Damgacıoğlu’na Maslak’ta eski İstanbul Çorap Fabrikası 
binasının yerine inşa edilen “42” adlı plazada bir yatırımcıyla ortak 
Yako restoranı açmış. Böylece Yako ile herkesi Japon mutfağına 
alıştırma serüveni başlamış. Damgacıoğlu, insanlara Japon 
mutfağının pahalı olmadığını göstermek ve onları Japon sokak 
lezzetleriyle tanıştırmak istiyormuş. Fiyat politikasını da buna 
göre belirlemiş. Cep yakmayacak, herkesin ödeyebileceği fiyatlar 
oluşturulmuş. Bu arada Damgacıoğlu’nun “Bana Bir Yemek Anlat 
Baba” adlı yemek öykülerinin olacağı bir kitap projesi de varmış...

Japon mutfağına alıştırıyor

Elektrikli ev aletleri markası Fakir’in sahibi 
Saruhan Holding 2019’u yatırım yılı ilan 
etmiş. Bu kapsamda öncelikle yeni plazasının 
açılışını yapmayı planlıyor.
Eş zamanlı olarak kahve mağazaları ile Starbucks 
ve Kahve Dünyası’na rakip olmayı hedefliyor. 
Arkadaşımız İdil Taraklı’nın öğrendiğine göre, 
Saruhan Plaza Nisan 2019’da açılacakmış. Giriş 
katını otel lobisi gibi planlayan firma burada 
minimum 500 kişiyi ağırlayarak lansmanlar 
yapmayı planlıyormuş. Bu bölüm bitmediği 
için açılışını yapamıyormuş. Oysa holding 
bünyesindeki Fakir Hausgeräte, Nilco Temizlik 
Makineleri ve Kimyasalları A.Ş., Saruhan Kimya 
ve Temizlik Ürünleri A.Ş., Saruhan Makine ve 
Elektrikli Ev Eşyaları Sanayi A.Ş., Saruhan İnşaat, 
Tekno Mağazacılık ve Alışveriş Hizmetleri A.Ş. ve 
Saruhan Enerji gibi tüm markaları Saruhan Plaza’ya 
taşınmış. Bu yatırım için önemli bir bölümü öz 

kaynaklardan olmak üzere yaklaşık 70 milyon dolar 
harcanmış. 
Yeni çıkardığı akıllı mutfak pişiricileri konusunda 
iddialı olan şirket bugünlerde dünyada örneği 
olmayan farklı bir elektrik süpürgesi yapmış. 
Patentlerini henüz almadıkları için süpürgenin 

özelliklerini sır gibi saklayan 
şirketin yeni ürünü yılın 
ilk yarısı bitmeden pazara 
sunulacakmış. Fakir 
Hausgeräte, Starbucks ve 
Kahve Dünyası’na rakip yeni 

kahve mağazaları da açacakmış. Fakir, ilk kahve 
mağazasını iki ay içinde Atakent Arena Park’ta 
açacakmış. Şirket burada hem çekirdek, hem de 
üçüncü nesil kahvelere yönelik makine ve kahve 
satacakmış. İlk etapta 10, önümüzdeki üç yıl içinde 
Türkiye genelinde 300 mağaza açarak ve franchising 
vererek büyümeyi hedefliyormuş.

Starbucks ve Kahve Dünyası’na rakip geliyor
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