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Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 
yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini 
sürdürdü. 1987’de şirketleşti. 1996’da hem Türk kahvesini hem de dünya 
kahve çeşitlerini, kendine özgü yiyecek ve içeceklerle çağdaş bir işletme çatısı 
altında birleştirerek Kocatepe Kahve Evi konseptini yarattı.

Kocatepe 1949 Kahve Evi geleneksel damak tadımızın en iyi ve özgün 
örneklerinden biri olan Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin, Türk kültürüne ve 
geleneklerine bağlı kalınarak pazarda yaygınlaştırılması  hedefine kısa 
sürede ulaştı. Şimdi, kendi üretimi olan zengin kahve çeşitleriyle Türk kahvesi 
severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Nurettin Kocatepe paketli ürünleri 
ile yurt dışında ve yurdun her köşesinde bulunabiliyor. Kocatepe 1949 Kahve 
Evi konsepti ile de Anadolu’nun birçok ilinde kahveseverlerle buluşuyor.
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The story started in Ankara with Mrs.Maruşya, as 
ground coffee roaster at 1919; proceeded with 

Burhanettin Koçer in 1929 and Nurettin Tuncay 
in 1949, institutionalized in 1987 and created 
Kocatepe Coffee House concept in 1996. With 
the Coffee House concept, it has succeeded to 
combine both Turkish Coffee and world coffee 
types with unique food and beverages under 

the roof of contemporary enterprise. 

Kocatepe Coffee House has adopted the 
principle of spreading the unique taste of traditional Turkish Coffee to large 
masses in the domestic market by sticking to Turkish culture and traditions. 
The brand, which still has a certain place in the market with rich coffee types of 
its own production, continues its services with its new investors and dynamic 
structure. The products with Nurettin Kocatepe brand name are available 
all around Turkey and abroad; and with Kocatepe Coffee House concept, it 
brings the coffee lovers together in various cities of Turkey.



Cumhuriyet tarihimiz kadar köklü bir geçmişe sahip olan 
Nurettin Kocatepe Kurukahvecisi ve Kocatepe 1949 Kahve 

Evi bu süreçte farklı kurumsal kimlikler kazandı. Profesyonel 
yaklaşımı ile tanınan Kocatepe 1949 Kahve Evi, yeni yüzü 

ve vizyonu ile sektöre canlılık getirdi ve yenilikçi hizmet 
anlayışıyla Türk Kahvesi’nin eşsiz lezzetine yeni tatlar ve 
sunumlar ekleyerek farklı bir boyut kazandırdı. Kocatepe 

1949, sahip olduğu bu yaklaşımını, sizlerle birlikte, ilk günkü 
heyecanla sürdürüyor.

1919 yılında Ankara’da kurukahveci olarak faaliyetlerine 
başlayan, halen Kocatepe 1949 Kahve Evi konsepti ile 

devam eden süreçte markamız, Türk kahvesinin eşsiz ve 
gerçek lezzetini sunmayı kendisine ilke edindi.

Kocatepe 1949 Kahve Evi, Türk kahve kültürünü yaşatmak 
ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile kalitesinden asla 
ödün vermeden yoluna devam etti. Cumhuriyet tarihimiz 

kadar köklü bir geçmişe sahip olan Nurettin Kocatepe 
Kurukahvecisi ve Kocatepe 1949 Kahve Evi bu süreçte farklı 

kurumsal kimlikler kazandı.

Profesyonel yaklaşımı ile tanınan Kocatepe 1949 Kahve Evi, 
yeni yüzü ve vizyonu ile sektöre canlılık getirdi ve yenilikçi 

hizmet anlayışıyla Türk Kahvesi’nin eşsiz lezzetine yeni tatlar 
ve sunumlar ekleyerek farklı bir boyut kazandırdı. Kocatepe 
1949, sahip olduğu bu yaklaşımını, sizlerle birlikte, ilk günkü 

heyecanla sürdürüyor. 

1949’danbugüne



1949to present
The story started in Ankara with Mrs.Maruşya, as ground coffee 
roaster at 1919; proceeded with Burhanettin Koçer in 1929 and Nurettin 
Tuncay in 1949, institutionalized in 1987 and created Kocatepe Coffee 
House concept in 1996.

With the Coffee House concept, it has succeeded to combine both 
Turkish Coffee and world coffee types with unique food and beverages 
under the roof of contemporary enterprise. 

Kocatepe Coffee House has adopted the principle of spreading the 
unique taste of traditional Turkish Coffee to large masses in the 
domestic market by sticking to Turkish culture and traditions.

The brand, which still has a certain place in the market with rich 
coffee types of its own production, continues its services with 
its new investors and dynamic structure. The products with 
Nurettin Kocatepe brand name are available all around 
Turkey and abroad; and with Kocatepe Coffee House 
concept, it brings the coffee lovers together in various 
cities of Turkey.



HIGH PROFITABILITY
Kocatepe 1949 Coffee House has high 

rate of profit coffee products, offers the 
most rapid return on investment that 

you have made, with help of operating 
system support and training. 

You will be informed in advance of 
Franchising agreement with details of 

how your investment will turn in to profit. 01
YÜKSEK KAZANÇ

Kâr oranı yüksek olan kahve ürünleri 
sunan Kocatepe 1949 Kahve Evi, işletim 
sistemi ve eğitim desteğiyle, size yapmış 
olduğunuz yatırımın en hızlı şekilde geri 

dönmesi imkanı sunar.

Franchising anlaşması öncesinde verilecek 
bilgiler ile yatırımınızın nasıl kazanca 

dönüştüğü, ayrıntılarıyla anlatılır.
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ŞEFFAFLIK
Kocatepe 1949 Kahve Evi Franchising 

Departmanı, uygun yer seçimi ve inşaat 
süreciyle ilgili tüm bilgileri, size tam 

şeffaflık anlayışıyla sunar. 

Emlak Seçimi: Kocatepe size emlak 
seçimindeki sektörel tecrübesinden ve 
kendine özel fizibilite çalışmalarından 

yararlanma imkanı verir. Bu çalışmayla, 
uzman ekibimiz yatırımınızı en doğru 

lokasyona yapmanızı sağlar.

İnşaat: Doğru lokasyon ve doğru 
yer tercihini takiben, ekibimiz, mekan 

tasarımının ve planının da içinde 
bulunduğu bir dosya sunar. Bu dosyada, 

en ince ayrıntısına kadar ekipman ve 
inşaat malzemelerini içeren bir liste 

bulunur. Kocatepe 1949 Kahve Evi’nde 
sürpriz masraflarla karşılaşmazsınız.

Ürün Tedariği: Kocatepe 1949 Kahve Evi, 
anlaşmalı tedarikçileri aracılığıyla tüm 
şubelerimizde denenmiş, misafirlerimiz 
tarafından beğenilen, en kaliteli ürünleri 

en uygun fiyatlarla almanızı sağlar.

TRANSPARENCY
Kocatepe 1949 Coffee House Franchise 
Department presents you all relevant 

information about site selection 
and construction process with full 

transparency approach.

Real Estate Selection: Kocatepe 
1949 gives you the possibility to take 
advantage of the feasibility sectorel 

experience in real estate. Our experts 
allows you to make the right investment 

at right location.

Construction: After site choosing, our 
team will prepare a file with site plan and 
design. In this file, there are all details of 
equipment and construction materials. 

You do not face with surprice expensive in 
Kocatepe 1949 Coffee House.

Product Supply: Kocatepe 1949 Coffee 
House, provides the best quality products 
with the most affordable prices that have 

been experienced and admired by our 
guests by contracted suppliers01
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EĞİTİM
Kocatepe 1949 Kahve Evi Eğitim Departmanı, 

size sektörde önemli olan kahve ve yiyecek 
hazırlama, gıda hijyeni, servis modülleri, dükkân 

yönetimi, p&l hazırlama, yöneticilik gibi konularda 
eğitimler sunarak yatırımınızla ilgili her detay 

hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Aynı 
şekilde tüm departman (servis, barista, mutfak) 

eğitimlerini de üstlenir.

GENİŞ MENÜ
Kocatepe 1949 Kahve Evi,

menüsünde başta geleneksel Türk kahvesi olmak 
üzere, tüm dünya kahveleri ve çaylarıyla beraber, 
misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz kahvaltı, dünya 

mutfağı ve çeşitli tatlılar sunar. 

LARGE MENU
Kocatepe 1949 Coffee House, presents 

including traditional Turkish coffee in the first 
place on the menu, along with coffee and tea 
from all over the World as long as breakfast, 

international cuisine, and a variety of desserts.

TRAINING
Kocatepe 1949 Coffee House Training 

Department offers training on topics such as 
beverage and food preparation, food hygiene, 

service modules, store management, P&L 
preparation and management skills, allows you 
to have information about every detail of your 
investment. Likewise, all department trainings 
(service, barista, kitchen) will be undertaken.
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OPERASYONEL
UZMAN DESTEK

Kocatepe 1949 Kahve Evi’nin Destek Ekibi, başta açılış öncesi süreç 
olmak üzere, değişen koşullara göre sizi desteklemek için düzenli 

olarak yanınızda olur.

İlk siparişinizi vermenizden vardiyalarınızı yapmaya, envanterinizi 
yönetmekten, operasyon, pazarlama ve eğitim konularına kadar 

birçok süreçte, şubenizi düzenli ziyaret ederek, sizinle birlikte çalışır.

OPERATIONAL 
EXPERT SUPPORT

Kocatepe 1949 Coffee House Support Team 
will be with you especially at the pre-opening 

process, to support you on a regular basis 
according to changing conditions.

Support team will work together with you from 
placing your first opening order, to make the 
shift,managing your inventory, operations, 

marketing and training issues and visits your 
outlet regularly.



DENETİM
Kocatepe 1949 Kahve Evi Müşteri İlişkileri Departmanı, 

düzenli olarak yaptığı ziyaretler ile, misafirlerimize 
Kocatepe 1949 Kahve Evi’nin yüksek standartlarını her 

seferinde gösterebilmek için, servis ve ürün kalitesi, temizlik 
ve hijyen ile ilgili konularda şubelerimizi denetler.

Ayrıca şubelerimizdeki standartları yüksek tutmak için, 
her ay yaptığımız “Gizli Müşteri” denetimleriyle sizlere geri 

bildirimlerde bulunur.

AUDITING
Kocatepe 1949 Coffee House Customer Relationship 
Department visits and audits your outlet regularly  
in order to show each time Kocatepe 1949 Coffee 

House’s highest standards, service and product quality, 
supervises your outlet in cleaning and related issues of 

hygiene.

In addition, , every month we’re doing “mystery 
shopper” audit to give you feedback to keep the 

standards high about outlets
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AÇILIŞ PAKETLERİ
Kocatepe 1949 Kahve Evi Reklam 

Departmanı, açılacak olan her Kocatepe 
1949 Kahve Evi şubesi için, o şehrin ve 

semtin koşullarına uygun açılış paketleri 
hazırlar. Bu açılış paketleriyle o bölgede 

yaşayan muhtemel misafirlerimizin 
şubemiz hakkında bilgi edinmelerini 

amaçlar, profesyonel ekibimiz ile 
açılışınızın kusursuz olmasını sağlar.

TANITIM DESTEĞİ
Kocatepe 1949 Reklam Departmanı, bölgenizde 
yapacağınız tüm reklam çalışmalarında, uzman 

kadrosu ile ihtiyacınız olduğu her alanda size 
destek olur. Hazır bayi reklam paketlerinden 

seçeceğiniz size uygun modüllerle bölgenize özel 
reklam çalışmaları yapılır.

OPENING PACKAGES
Kocatepe 1949 Coffee House 
Marketing Department prepares 
opening packages which will be 
suitable of all city and districts. It 
is likely that the opening packs will 
introduce all acquire information 

about our outlet to our potantial 
guests and our professional 

opening team  ensures 
perfect opening.

CORPORATE 
COMMUNICATIONS

Kocatepe 1949 Coffee House Marketing Department, 
will support you to  make all your advertisement work 

in your region, with its expert staff, in every field as 
you need. Local advertisments will be done from Your 
choice of ready advertisment package that’s right for 

your region 07
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ŞARTLARIMIZ 

İsim Bedeli : 40.000 $ + KDV
Royalty Bedeli : Cirodan %4

İşletme alanı : En az 250m2 ;  150m2 açık alan - 100m2 kapalı alan
Anahtar teslim çalışmada inşaat maaliyeti: ortalama m2 ‘si 850 $+KDV

GÜVENCELER

50.000 TL DBS Yapı Kredi veya Halk Bankası
50.000 TL Teminat Mektubu



Kocatepe Kahve Evi Merkez Ofis
Macun Mahallesi 177.Cadde No:19 G Blok No:3 YENİMAHALLE / ANKARA
T: 0312 424 1454 F: 0312 424 1455
info@kocatepekahveevi.com.tr - bilgi@kocatepekahveevi.com.tr

www.kocatepekahveevi.com.tr

www.kosgeb.gov.tr

KOCATEPE 1949 KAHVE EVİ YAMAÇ BİRLİK GIDA İNŞ. TURZ. PAZ. SAN. Ve TİC. A.Ş.

Basım Tarihi: 2017
Basım Yapan Şirket: SEREN AMBALAJ / SERENDER BASIM YAYIN REKLAM KUY. ENR. TUR. İNŞ. İMA. SAN. TİC. A.Ş.


