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Temeli hazır giyim üretimine 
dayanan Şahinler Holding bu 
sektörde dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri. Dünyaca 
ünlü birçok markanın en önemli 
tedarikçilerinden olan holdingin 
hazır giyim sektöründe dört ayrı 
fabrikası var. 
Kısa bir süre önce dergimizde röportajını 

yayınladığımız Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Şahin, hazır giyim sektöründe büyümeye devam edeceklerini 
söylemişti. Holding’in ayrıca turizm, inşaat, serbest bölge 
işletmeciliği, enerji ve gıda sektörlerinde de yatırımları var.
Holding gıda sektörüne 1989’da kurulan Teyvaş şirketiyle girdi. 
Toplu yemek üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren şirket, 
İzmir’den Edirne’ye, İstanbul’dan Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy’e 
kadar 14 ayrı işletmesinde günde 22 bin kişi/öğün yemek 
üretimi ve satışı yapıyor. Bu sektördeki bir başka şirketi de 
Bitavuk. İstanbul Beylikdüzü’nde inşa ettiği Westside projesi 
içinde yer alan Bitavuk, misafirlerine birçok lezzetli seçenek 
sunuyor. Restoranın zengin bir mönüsü var. Gelelim kulisimize… 
Arkadaşımız Özbey Men’in edindiği bilgiye göre, Şahinler 
Holding bu sektörde yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyormuş. 
Holding pizza restoran zinciri kuracakmış. Bu yatırımın ilk adımı 
da yine Westside’da atılacakmış. İlkinin bu ay içinde açılması 

planlanan pizza 
restoranının 
ismini 
öğrenemedik. 
Duyduğumuza 
göre bu 
zincir hızla 
yayılacakmış…

Kemal Şahin'in pizza sevgisi

Dünyanın en zenginleri arasında bulunan 
girişimci Jack Ma’nın kurduğu online satış 
sitesi Tmall, Çin’de online alışverişte yüzde 
61.5’lik paya sahip dev bir şirket. 
Aralarında Abercrombie&Fitch, Adidas, Canada 

Goose, Estée Lauder, Guess, H&M, Ralph Lauren, Tiffany gibi 
dünya devi markaların da olduğu toplam 180 bin markanın 
geçen yıl Tmall üzerinde yaptığı işlemlerin hacmi 340 milyar 
dolara ulaştı. Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu’nun duyumlarına 
göre, LC Waikiki’nin patronlarından Vahap Küçük, dünya devi 
Tmall üzerinden satış yapma teklifini beğenmemiş. Küçük, 
2011’de kurduğu Nivak Group adına 2017’de Çin’de mağaza 
açmak için danışmanlarla 
buluşup bilgi almış. Kulağımıza 
gelen duyumlar doğruysa, 
danışmanlar Küçük’e Çin 
pazarına doğru girişin mağaza 
açmaktan değil, Tmall 
üzerinden satış yapmaktan 
geçtiğini söylemişler. LC 
Waikiki yönetimi bu öneriyi 

ciddiye almamış 
ve Çin’in Wuhan 
kentinde bir LC 
Waikiki mağazası 
açmış. Hatta 
mağaza sayısını 
bir iki yıl içinde 
beşe çıkarmayı 
planlamışlar.
Ancak 
duyduğumuza 
göre, Wuhan’daki 
mağazada işler 
iyi gitmiyormuş. Gelen bilgiler doğruysa, ilk mağaza kapatıldığı 
gibi yeni mağaza açma fikrinden de vazgeçilmiş. Bazı firmalar 
Tmall’a burun kıvırırken, İngiliz Royal Mail’in, Tmall Global mağaza 
cephesini genişlettiğine ve Temmuz’dan itibaren ürün yelpazesine 
sağlık ve doğal cilt bakımı ürünlerini de eklediğine tanık olduk. 
Perakende devi LC Waikiki'nin Türkiye'nin yanı sıra pek çok 
ülkede onlarca mağazası var. İlk kez bir ülkede başarısız olduğunu 
belirtelim.

Çin'deki ilk ve tek mağazayı kapatmışlar
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Birkaç sayı önce Türkiye’nin en eski 
catering şirketlerinden biri olan Parıltım 
Endüstriyel Toplu Yemek Hizmetleri’ne 
Fransız Newrest’in talip olduğunu 
yazmıştık. 

Parıltım 1984’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Firma geçen yılı 
300 milyon TL’nin üzerinde ciro ile kapattı. 3 bine yakın kişiyi 
istihdam ediyor. Sadece yemek hizmeti vermiyor, entegre 
yönetim hizmetleri alanında da faaliyet gösteriyor. Parıltım ile 

ilgili gelişmede sona gelindi. 
Sektörün dünya devlerinden 
Newrest Group Holding 
S.A’nın Rekabet Kurumu’na 
başvurusuna onay çıktı. 
Şirketi devralmak için 
önünde hiçbir yasal engel 
kalmadı. Rekabet Kurulu 
geçen hafta başvuruyu 
onayladı. Bu karar sonrası 

catering sektörünün köklü şirketlerinden Parıltım, Fransızların 
kontrolüne geçti. Anlaşmanın detayları yakında kamuoyuyla 
paylaşılacakmış. Newrest Group Holding S.A, Fransa merkezli 
bir şirket. 49 ülkede faaliyet gösteren grupta 32 bin kişi çalışıyor. 
Sadece şirketlere yemek hizmeti vermiyor. Hava limanları, demir 

yolları ve gemilerde 
de catering hizmeti 
sunuyor. Özetle, havada, 
karada ve denizde 
hizmet veren bir şirket. 
Türkiye’de de sadece 
şirketlere hizmet 
vermek için gelmeyecek 
gibi görünüyor.

O artık Fransız

Vahap Küçük

KULIS.indd   8 8/16/2019   6:15:04 PM


