
Pazar
ACNielsen Araştırma Şirketi’nin verilerine göre 
perakende pazarının büyüklüğü, 1990’larda 
10 milyar USD düzeyindeyken 2012 sonunda 
313 milyar USD’ye ulaştı. Bu pazar; gıdadan 
yapı malzemelerine, giyimden teknolojiye kadar 
çok sayıda ürün kategorisini kapsıyor ve hızla 
büyümeye devam ediyor. 1995 yılından itibaren bu 
pazarın içinde gelişmeye başlayan bir alt kategori 
ise “baklavacılık” temeline dayalı “tatlı” sektörü. 
Geleneksel Türk tatlılarını tüketiciyle buluşturan 
yüzyıllık şirketlerin başını çektiği bu sektör, modern 
perakendecilik anlayışı ile birlikte hızlı bir değişim 
ve büyüme içine girmiş bulunuyor.Tüketiciye 
sadece lezzetli ürün sunmanın yeterli olmadığının 
farkına varan üreticiler; hijyen, ambalaj ve mağaza 
koşullarını da iyileştirmeye devam ediyor.

 Baklava geleneksel Türk tatlılarının sultanı; 
el emeği, mükemmel malzeme ve ustalığın doruk 
noktasıdır. Baklava; tül gibi ince kat kat hamuru, 
özel baklava fıstığı, saf tereyağı ve tam kıvamında 
şerbetiyle altın rengi bir lezzet hazinesidir. Osmanlı 
geleneğinde bayramların ve kutlamaların klasik 
tatlısı olan yüzyıllar boyu en çok sevilen ve değer 
verilen tatlardan biri olan baklava ve tatlı sektörü, 
Türkiye’de ağırlıklı olarak küçük işletmelerin 
elinde bulunuyor. ACNielsen’in araştırmalarında 
“küçük işletme” kapsamında değerlendirilen bu 
dükkânların tam sayısı bilinmiyor. Ancak, Türkiye 
çapında 7 binden fazla tatlıcı ve baklavacı olarak 
faaliyet gösteren işletme olduğu tahmin ediliyor. 
Türkiye çapında tatlı ve baklava işini, modern 
anlamda perakendecilik anlayışı ve franchisinge 
dayalı düzeyde yapan şirketlerin sayısı gün geçtikçe 
artıyor.

Başarılar 
Baklavacılık geleneğini çağın bilgi ve teknolojisi ile 
harmanlayarak geleceğe taşıyan Faruk Güllüoğlu, 
baklava denildiğinde akla gelen ilk markalardan 
biridir. Faruk Güllüoğlu; geleneksel değerleri ve 
tatları, değişen perakendecilik anlayışıyla birleştiren 
şirketlerden biri olarak öne çıktı. Şirket, bu değişim 
ve büyüme aşamasında yeni stratejiler geliştirdi. 
Yurt içi ve yurt dışında ürün kalitesinin daha 
da yükseltilmesine yönelik yapılan araştırmalar 
sonucunda müşteri beklentileri gerçekçi bir şekilde 
belirlendi. Aynı zamanda tasarımda değişime 
gidilerek mağazaların mimarisi ve dekorasyonları 
yenilendi, yeni konseptler geliştirildi. Marka, 
Gaziantep’teki köklerinden aldığı ilham ve kuvvetle 
önce İstanbul’da kalıcı bir marka inşa etmek daha 
sonra da tüm dünyanın bildiği bir isim olmak adına 
çalışmalarına devam ediyor.
 Faruk Güllüoğlu, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini 
Avrupa standartlarında üretip, sunmayı hedefleyen 
programını başarıyla uygulamaya koyarak 
Türkiye’deki perakende tatlıcılık sektörüne de farklı 
bir bilinç kazandırdı. 
 Bugün yurt içinde 40 satış mağazası bulunan 
Faruk Güllüoğlu, Bakü’deki imalat ve satış mağazası 
ile kurulduğu ilk günden itibaren yurt dışındaki 
faaliyetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor. 
Marka; Azebaycan’da iki ve Estonya’nın başkenti 
Tallinn’de bir mağazasıyla yurt dışında da faaliyet 
gösteriyor. Başta Avrupa, Japonya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Rusya, Ukrayna ve ABD olmak üzere 
30 ülkeye baklava ihraç ediyor. Faruk Güllüoğlu, 
2010 yılı Mart ayında mağazacılık konseptini dünya 
standartlarına göre değiştirerek yeni yüzü ve yeni 
markası Faruk Güllüoğlu İstanbul ile müşterilerine 
hizmet vermeye başladı. Şu an “Faruk Güllüoğlu 
Geleneksel” baklavacı ve “Faruk Güllüoğlu İstanbul” 
café&restoran olarak iki ayrı markası ile iki ayrı 
kulvarda aynı kalite ve hizmet anlayışla müşteri 
beklentilerini karşılıyor. 
 
Tarihçe
Baklava adı ile özdeşleşen Güllüoğlu, bir marka, 
firma ismi olmaktan öte, 1871 yılından bugüne 
baklavacılıkla uğraşan, beş kuşaktır bu mesleği 
babadan oğula aktaran Gaziantepli bir ailenin 
ismidir.
 1871 yılında büyük dede Güllü Çelebi, 
Hac’a gidiş yolundaki Halep’te gördüğü bu işi 
yapmaya karar veriyor. O güne kadar baklava, 
Osmanlı sarayında yenilen ancak bunun için farklı 
vilayetlerden özel usta getirtilip yapılan ve saray 
dışına çıkmayan, halkın bilmediği bir tatlıyken onu, 
ilk defa halkla buluşturan Güllü Çelebi’dir. Aile bu 
işe gönül vermesiyle baklavacılık, kuşaktan kuşağa 
aktarılıyor.

 Baklavaya gönül veren küçüklükten beri işin 
içinde olan Güllü Çelebi’nin torunlarından olan 
Mustafa Güllü bu tatlının sadece Gaziantep ve civar 
illerde olmasından ziyade İstanbul’a da açılması 
gerektiğine karar veriyor. Aldığı bu karar ile 1949 
yılında İstanbul’a geliyor. Baklavayı önce buraya 
sonra dünyaya tanıtma amacı ile adımlarını atmaya 
başlıyor.
 Güllüoğlu markasını perakende sektörüne sokan 
Mustafa Güllü’nün oğlu olan Faruk Güllü, 142 yıldır 
babadan oğula aktarılan bilgi, deneyim, işe duyulan 
saygı ve titizlikle devraldığı baklavacılık işini halen 
devam ettiriyor. 
 Faruk Güllü, 1967 Gaziantep doğumlu olup 
baklavacılık işine babası Mustafa Güllü’nün yanında 
çalışarak başladı. Baklava tepsisi yağlamaktan 
baklavacılığın en ustalık gerektiren üst katman 
yufkasını açmaya kadar tüm baklava yapım 
süreçlerinde çalıştı. 11 yaşından itibaren babasının 
sahibi olduğu Karaköy Güllüoğlu’nda çalışıp, 
askerden sonra 22 yaşında üretimin başına geçti ve 
dükkanda satılan tüm ürünlere kendi emeğini ve 
alın terini koydu. Yani asırlık tecrübeyi; yerinde, her 
kademede çalışarak öğrendi ve ustalığını perçinledi. 
Üretimden geliyor olması onun; birçok ürünü, 
ham maddeyi, sıcaklık ayarlarına göre 
değişkenliklere kadar tüm bilgi ve donanıma 
sahip olmasını da beraberinde getirdi ve üründe 
kaliteden ve titizlikten hiç taviz vermedi.

 Faruk Güllü, asırlık deneyimini yanına alarak 
1993 yılında Güllüoğlu markasını yurt dışına taşıdı. 
İlk imalat ve satış yerini Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de açtı. O yıllarda iç savaşın hakim olduğu 
bir ülkede kaliteden ödün vermeden ve sabırla 
çalışarak markayı, ülke halkına tanıttı. Şu an 
Azerbaycan’da da Türkiye gibi baklava denilince ilk 
akla gelen Güllüoğlu Baklavası’dır. Bunda; 
Faruk Güllü’nün büyük emeği vardır. Azerbaycan’da 
geçen zorlu günlerden sonra Türkiye’de de 
büyüme kararı veren Faruk Güllü, İstanbul’daki 
ilk tesisini, 1994 yılında Bakırköy’de kurdu. 
Burada elde ettiği başarı ile gittikçe ünü yayıldı ve 
Bakırköy’ü sıra sıra şubeler izledi. Pazarlama ve satış 
ağını kendi öz sermayesi ile gittikçe büyüten Faruk 
Güllü ürünlerindeki lezzetin oluşumunda en büyük 
faktör; kaliteli, güvenli ve tüketici sağlığının ön 
planda tutulduğu bir üretimin gerçekleşmesidir.
 
Ürün 
Geniş bir ürün portföyüne sahip Faruk Güllüoğlu’nun 
asıl gücü, köklerinden geliyor. Marka, geleneksel 
ürünlerinin yanı sıra çağın gereksinimi ile müşterilerinin 
beklentilerini de karşılayacak modern ürünlere sahip.
 Mağazalarda satılan ürünlerin %99’u kendi 
üretimi. Üretim tesislerinde günlük baklava yapıp 
mağazalara taze günlük baklava göndermenin yanı 
sıra günlük poğaça, börek, kek, kurabiye, pasta gibi 
sabah grubu ürünleriyle Gaziantep’teki fabrikasında; 
helva, reçel grubu ürünleri de üretiliyor. 

 

Faruk Güllüoğlu’nun uzun yıllardır büyük özen 
ve emekle hazırlayıp sunduğu baklavalarının en 
büyük sırrı; babadan oğula aktarılan bilgi, deneyim, 
işe duyulan saygı ve büyük sevgi. Bunlar baklava 
yapımının her aşamasında kendini gösteriyor. 
Harran Ovası’nın buğdayı, Gaziantep’in fıstığı ve 
Urfa’nın tereyağı baklavanın üç vazgeçilmezi... 
Kullanılan ham maddenin kalitesi baklava ustalarının 
maharetleriyle birleşince ortaya çıkan lezzet, 
yıllardır insanları Faruk Güllüoğlu’na bağlıyor.
 Faruk Güllüoğlu’nun Türkiye’de imza attığı 
ilklerden biri de Çikolata Kaplı Baklava, Saray 
Helvası ve Dolgulu Çikolata Kaplı Ezme ürünleridir.
Özel olarak tasarlanmış bu ürünleri, tüketicilere 
karton, metal ve ahşap gibi özel hediyelik kutularda 
veriliyor. Böylece sevdiklerine en tatlı hediyeyi 
götürmek isteyenlere alternatifler sunuluyor. Faruk 
Güllüoğlu’nun ürün konseptine eklediği bir diğer 
ürün ise el yapımı özel pralin çikolatalar. 30 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip Alman ustanın çalışmaları 
ve profesyonel ekibin katkısıyla üretilen çikolatalar, 
dünyaca ünlü Belçika çikolataları standartlarında ve 
lezzetinde hazırlanıyor.
 Adını baklava ile özdeşleştiren Faruk Güllüoğlu, 
yaptığı bu tür yenilikler ile tüketiciye farklı tatlar da 
sunuyor. 
 Ürünlerini müşterilerden gelen talepler 
doğrultusunda hazırlayan Faruk Güllüoğlu, 
bu kapsamda geleneksel satış mağazalarında çağın 
gerekleri ve tüketim alışkanlıklarını karşılamak 
amacıyla, kahvaltı tabağı, soğuk - sıcak sandviçler 
ve gözleme çeşitlerinden oluşan özel menüler 

sunuyor. İstanbul konseptli café&restoran 
mağazalarında ise Türk ve dünya mutfağından 
seçme lezzetlerin yanı sıra zengin café menüsü 
tatlılara, pastalara yer veriliyor.
 Faruk Güllüoğlu’nun bünyesinde bulunan Davet 
Organizasyon Bölümü ise, her türlü kokteyl, tören, 
davet ve düğünleri şölene dönüştürmeyi hedefliyor. 
Ayrıca, Faruk Güllüoğlu’nun mağazalarında “evinin 
konforu ve sıcaklığında zahmetsizce misafir 
ağırlamak” isteyen tüketiciler için “açık büfe”, 
“brunch” ve benzeri etkinlikler de düzenleniyor. 
Tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve her türlü 
teknik donanıma sahip bu salonlarda, isteyenlere 
iş toplantısı, özel yemek ve davetler için de 
olanaklar sunuluyor.
 Şirketin ürün yelpazesi, geleneksel Türk lezzet 
çizgisini bozmadan çağın yeme alışkanlıklarına cevap 
verecek şekilde sürekli yenileniyor. Ürünlerde, 
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir 
katkı maddesi kullanılmıyor. Tüketici, aynı zamanda 
ihtiyacı olan vitamin ve proteinleri de alıyor. 
“Kendi çocuklarıma yedirmeyeceğim hiçbir ürünü 
müşterime sunmam” felsefi ile hareket eden 
Faruk Güllü, ürünlerindeki kalite ve hijyeni en üst 
seviyede tutuyor. 
 Ürünler, hijyenik ortamlarda en ileri teknolojiyle 
hazırlanıp, test ediliyor. Yalnızca lezzet ve 
kalitesinde Faruk Güllüoğlu standartlarına ulaştığı 
belirlenen ürünler, tüketiciye sunuluyor.
 Uzmanlığından ayrılmadan kalitesini diğer 
ürünlerine de taşımak ve müşteriye sattığı 
her ürünü bilinen ve güvenilen kalitesiyle 
vermek amacıyla ürün gruplarını her geçen gün 
çeşitlendiren marka, iki ayrı konseptinde farklı ürün 
çeşitleri ile hizmet veriyor.
 
En Son Gelişmeler 
Gaziantep’teki köklerinden aldığı ilham ve kuvvetle, 
İstanbul’da kalıcı bir marka inşa etmesini sağlayan 
Faruk Güllüoğlu, lezzetli ve kaliteli ürünler imal etti.
Faruk Güllüoğlu kalitesini arayan, markaya güvenen 
sadık bir müşteri kitlesine sahip oldu. Zamanla 
müşterilerin Faruk Güllüoğlu’ndan bekledikleri 
artmaya ve kalitesine duydukları güven ile farklı 
ürün talepleri gelmeye başladı.
 Faruk Güllüoğlu, günümüz müşterisinin çağdaş 
yaşam tarzına uyumlu konforlu ve donanımlı 
ortamlar yarattı. Tüketicilerin alışık olduğu yüksek 
kalitedeki ürünlerin yanı sıra damak tadına uygun 
yenilikçi lezzetleri, daha yüksek hizmet kalitesiyle 
sunuyor. Bu beklentilere çağın gereklerini de 
ekleyerek, konukların mekanlarından mutlu 
birer müşteri olarak çıkmalarını sağlamak için 
“Faruk Güllüoğlu İstanbul” ve “Faruk Güllüoğlu 
Geleneksel” konseptlerini geliştirdi.
 Gaziantep kökenli olan Faruk Güllüoğlu; dillere 
destan Antep mutfağıyla anılmanın yanı sıra lezzet 
alternatiflerini daha zenginleştirmeyi ve mutfak 
kültürümüzü dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
 Faruk Güllüoğlu İstanbul konseptiyle; İstanbul’un 
kültürel zenginlikleri ve değerleriyle Osmanlı 
saray mutfağını merkez alarak, tatlı ve mutfak 
kültürümüzü çağdaş bir yorumla müşterilere 
sunmak için yola çıktı.
 142 yıllık güçlü geleneğin en yeni temsilcisi Faruk 
Güllüoğlu, İstanbul konseptiyle, tüm dünyaya uygun 
özel tatlılar üreterek bir dünya markası olmayı 
hedefliyor.
 Faruk Güllüoğlu geleneksel konseptinde, hem 
geçmişteki tatlıcı, muhallebici havasını veriyor hem 
de yeni modern dünyada rahat ve ferah bir ortam 
sunuyor. Bir yandan da hijyenin ve kalitenin ön 
planda tutulduğu bir atmosferin sağlanabilmesi 
amaçlanıyor. Bu hedefe ulaşmak için Faruk  
Güllüoğlu konseptinin tüm unsurları; tabelasından 
dekorasyonuna kadar baştan ele alınarak yenilendi.
 Bu konseptleri ile daha çok tüketiciye ulaşmak, 
baklava geleneğini devam ettirmek ve Türk kültür 
mirasına sahip çıkmak için büyüme kararında 
franchise sistemini seçmiş ve Ekim 2012 itibarıyla 
marka, franchise vermeye başlamıştır.
 Her iki konseptte de mağazalar açan firma 

açılması düşünülen lokasyona ve müşteri 
beklentilerine göre değerlendirme yapıp, hangi 
konseptin uygun olduğuna karar veriyor ve 
yatırımcılarına işletmeci değil iş ortağı, ailenin yeni 
ferdi gözüyle bakıyor. Kazan - kazan fesefesinin 
ana unsur olduğu bu ticari ilişkide; markaya zarar 
verebilecek veya yatırımcı için doğru olmayacak 
hiçbir adım atılmıyor. Her süreçte ince elenip sık 
dokunarak ilerlenmesiyle bugün yüzlerce başvuru 
alan bir franchise veren şirket konumuna ulaştı.
 
Promosyon 
Faruk Güllüoğlu, her kesime hitap etmek ve 
herkesin kaliteli baklava yemesi için çeşitli fiyat 
promosyonları yapmanın yanı sıra yeni ürün  
Ar-Ge’leri ile bunların tanıtımını da yapıyor. Sadece 
baklava üzerinden değil kalitesinden taviz vermediği 
tüm ürünlerinden dönemsel kampanyalara gidiliyor. 
Bu kampanyalar yapılmadan “müşteri ne bekliyor?” 
analiz ediliyor ve sonuçlar, değerlendiriliyor. 
Mağazalarda gerek yemek, içecek gerekse tatlıda 
sürekli bir fırsat, kampanya bulmak mümkün.
 
Marka Değerleri  
“Kaliteli ve lezzetli” baklavalarıyla özdeşleşen bir 
marka olarak öne çıkan Faruk Güllüoğlu, “hijyen, 
tazelik, yüksek kalite” ile “gelenekselliği yitirmeyen, 
yenilikçi çalışma sistemi, müşteri odaklı hizmet ve 
güvenilirlik” ile anılıyor. 
 Faruk Güllüoğlu İstanbul konseptinde; modernlik, 
geleneksel olanın modern yaşama uyarlanması, 
şehirlilik, İstanbulluluk, sıcaklık, samimiyet, 
kapsayıcılık ve güven vermek değerlerini ön plana 
çıkarıyor. Faruk Güllüoğlu geleneksel konseptinde 
ise geleneksel, köklü, lezzet odaklı, baklavacı, kaliteli, 
sağlam ve güvenilir kişilik özellikleri ağır basıyor.
 
www.farukgulluoglu.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Faruk Güllüoğlu
›	Türkiye’de tatlı sektöründe çok katlı
 mağazacılık sistemine Faruk Güllüoğlu ile  
 geçildi. 

›	Faruk Güllüoğlu, üretimde makineleşmeye
 gitmedi. Tatlılar hâlâ ustaların el işçiliğiyle  
 üretiliyor.

›	24 saat açık ilk tatlı mağazası 
 Faruk Güllüoğlu’na ait.


