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ATOM MASTER KONSEPTİ 
 
 
 

Atom Master bir Alanya markası. 1993 yılında “Tropikal” adıyla başladı, “Atom Station” olarak tanındı, “Atom 
Master” markasıyla franchise veriyor. 

Sorbe kıvamıyla “atom subzero”, espresso lezzetiyle “atom steam”, egzotik meyvelerle “smoothy” kokteylleri 
sunuyor. Sıcak ve soğuk içecekler, sandviç, tost, waffle ve pasta çeşitleriyle kafe ortamı sağlıyor. 

     

Atom, süt, muz, bal ve baharattan yapılan, Akdeniz bölgesinin çok sevilen içeceği. 

Atom Master kendine özel geliştirilmiş makinesi, özgün reçeteleri, benzersiz sunumuyla efsane oldu. Dünyada ilk, 
sıfırın altında -5° derecede sorbe kıvamında servis edilen “atom subzero” çeşitlerini geliştirdi. Atom çeşitlerinin yanı 
sıra, meyve suları, soğuk ve sıcak içecekler, tatlılar sunuluyor. Yaz sezonunda subzero atom çeşitleri ve soğuk 
içecekler çok gidiyor, kışın sıcak atom, sıcak içecekler ve tatlılar ağırlık kazanıyor. Konsantre merkezden donuk 
geliyor, süt ve meyvelerle, basit bir işlemle, yerinde hazırlanıp sunuluyor. 

Atom tadında, espresso katılarak sıcak servis edilen “atom steam” atom sevenleri kış aylarında da kendine bağlıyor. 

 

Atom Master konsepti, renkli tasarımı, endüstriyel ekipmanı, akıcı operasyonu ile işletmeciye avantaj sağlıyor. Az 
elemanla çalışan, basit operasyonlu, kolay yönetilen bir işletme. Yüksek cirolu, nakit çalışıyor, geç saatlere kadar 
hizmet veriyor. Cirosuyla değerini kanıtlıyor, yatırımını çok kısa sürede çıkarıyor. 

Özel üretilen endüstriyel ekipman ve self servis sayesinde, az elemanla, kısa bir eğitimle, üstün nitelikte, özgün 
ürünleri, standart hizmet kalitesiyle sunuyor. Fiyatlandırma rekabete göre, turistik yörelerde serbest bırakılıyor. 

Öncelikle tatil yörelerinde, büyük şehirlerde işlek caddelerde ve AVM’lerde açılıyor.  

Video: Dükkan1 Dükkan2 ürün1 ürün2  ürün3 ürün4 Bilgi: www.atommaster.com  

Atom Master ürünleri, kolaylığı, karlılığı ile çok cazip bir franchise konseptidir. 
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ATOM MASTER FRANCHISE ANLAŞMASI ESASLARI 
 
 
 
 
TARAFLAR: Franchise alan anlaşmaya şahsen taraf olur, varsa işi yürütecek şirketi kefil olur. Franchise alan kişisel 
niteliklerine istinaden seçilmiştir, anlaşmayı devredemez, ancak franchise verenin onaylayacağı ve yeni bir franchise 
anlaşması yapacağı bir başka işletmeciye işletmesini devredebilir.  
 
GEÇERLİK: Aday uygun bulunursa ön anlaşma yapılır. Yer bulunur ve onaylanırsa 6 yıl için franchise anlaşması 
yapılır. Süresi içinde belli durumlarda tek taraflı feshedilebilir. Süresi başarılı tamamlanırsa bedelsiz 65 yıl uzatılır, 
aksaklık yaşanırsa giriş bedelinin %50’si alınır, sorun yaşanırsa uzatılmaz.  
 
SİSTEM: Markalar, sistem ve el kitabı franchise verenin malıdır, franchise alana emanet olarak kullandırılır, zaman 
içinde geliştirilip değiştirilebilir. Franchise alan edindiği bilgileri ticari sır olarak saklar, sistemle rekabet edemez. 
 
BÖLGE: Anlaşma belli bir işletme için yapılır, yeri ve yerleşimi değiştirilemez. İşletmenin bulunduğu ve sınırları 
belirlenmiş bölgede başka franchise verilmez. 
 
EĞİTİM VE DENETİM: Franchise alan, yöneticileri ve çalışanları öngörülen eğitimi başarıyla tamamlamalıdır. İşletme, 
ürünler ve hizmetler sürekli denetlenir, raporlanır, öngörülen kayıt sistemine girilir. Franchise alan eğitim ve 
denetimden yüksek puan aldığı takdirde belli avantajlar kazanır.  
 
ÜRÜN VE HİZMETLER: Franchise alanın işletmesinde sunacağı ürün, hizmet ve organizasyonların tanımı ve tavan 
fiyatları franchise veren tarafından belirlenir. Bu durum zaman zaman yapılan kampanyalar için de geçerlidir. 
 
TEDARİK: Franchise alanın satacağı ürünler ve satın alacağı tedarikçiler veya markalar genel olarak belirlenmiştir. 
Franchise veren atom konsantresi, smoothy özü ve logolu ambalaj malzemelerini düzenli tedarik etmeyi taahhüt 
eder, başka ürünler için de tedarikçi olabilir. Yatırım malzemeleri ve hizmetleri için anlaşmalı tedarikçilerini 
yönlendirir, istenirse anahtar teslim çalıştırır, ancak franchise alan kendi tedarikçilerini de bulabilir. 
 
ATOM MAKİNESİ: Atom makinesi sistemin temelidir, standart kalite ve asgari uzmanlık gerektirir. Avrupa’da üretilir, 
Atommaster için modifiye edilir, yoğunluğa bağlı olarak kesin siparişten sonra 1-2 ay içinde teslim edilir. Türkiye’de 
teslim fiyatı 20.400 Euro + KDV dir, Atommaster tarafından fatura edilir.  
 
TANITIM: Merkezi tanıtımı franchise veren yapar, bunun için tüm işletmelerden topladığı %2 katkı payını kullanır. 
Yerel tanıtım için franchise veren yol gösterir, franchise alan kendi bölgesinde masrafını kendi karşılayarak tanıtım 
yapar.  
 
FRANCHISE BEDELİ: Franchise giriş bedeli konsepte göre 8-12 bin Euro arasında değişir. Franchise kullanım bedeli 
olarak %2, merkezi tanıtım masrafları için %2 alınır. Franchise kullanım bedeli kazanca bağlı olarak %1-2 arasındadır. 
Franchise anlaşmasına uyulmaması durumunda cezai şart ve tazminat doğar. 
 
  
Atom Master markayı ve yatırımcıyı birlikte koruyan, uzun süreli bir anlaşma sunar. 
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ATOM MASTER YATIRIMI (Haziran  2020) 
 
 
 
 Atom Master sunduğu ürün gamına ve yatırımına göre Fresh ve Express olarak iki formatta açılabilir.  
 Express portatif stand veya sabit büfe yapısındadır. Fresh küçük dükkan veya büyük cafe yapısındadır.  
 Beklenen iş yoğunluğuna bağlı olarak seyrek veya yoğun kullanıma uygun ekipman seçilir, oturma alanı büyük 

veya küçük tutulur. Express-Express Max, Fresh-Fresh Premium olarak kendi içinde iki kademe ayrılır.  
 Hangi bölgede hangi formatın açılacağını franchise alan ve franchise veren mutabakatla belirler.  
 Takribi KDV hariç yatırım tutarı Haziran 2020 itibarıyla aşağıdaki listededir, yer onaylanınca kesin hesap yapılır. 
 Atom makinesi ve giriş bedeli Atommaster tarafından fatura edilir. Diğerleri anlaşmalı tedarikçilere yönlendirilir. 

Franchise alan isterse aynı kalitede yapmak şartıyla kendi tedarikçilerini kullanabilir. 
  

 
 
 
Atom Master göz alıcı dekoru, kaliteli ekipmanı, farklı konseptleriyle akıllı bir yatırımdır. 

TL EURO

FR 
PR

FR EX 
MAX

EXP FRESH 
PREMIUM

FRESH EXPRES 
MAX

EXPRES

FRANCHISE 7,65 ₺ = 1,00 €
Giriş bedeli 1.000 € 12 10 8 8 12.000 € 10.000 € 8.000 € 8.000 €
Atom makinesi 20.400 € 1 1 1 1 20.400 € 20.400 € 20.400 € 20.400 €

İNŞAAT DEKORASYON
proje kontrol 1.500 € 1,4 1,2 1 0,8 2.100 € 1.800 € 1.500 € 1.200 €
inşaat tesisat 30.000 ₺ = 3.922 € 4 3 2 1 15.686 € 11.765 € 7.843 € 3.922 €
dış tabela aydınlatmalı 14.000 ₺ = 1.830 € 2 1,5 1 0,8 3.660 € 2.745 € 1.830 € 1.464 €
maket ve heykeller 25.000 ₺ = 3.268 € 1 1 0,75 0,6 3.268 € 3.268 € 2.451 € 1.961 €
menübord 800 € 2 2 0 0 1.600 € 1.600 €
lightbox (1 ekran) 200 € 3 3 3 3 600 € 600 € 600 € 600 €

ELEKTRONİK EKİPMAN
POS- monitör (numaratör) 2.900 € 1 1 1 1 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 €
numaratör 2.000 € 1 1 1 2.000 € 2.000 € 2.000 €
kamera alarm 3.000 ₺ = 392 € 1 1 1 1 392 € 392 € 392 € 392 €
regülatör 3.000 ₺ = 392 € 2,5 2 1,5 1 980 € 784 € 588 € 392 €

MUTFAK EKİPMANI
atom hazılık tezgahı dolaplı 1.050 € 1 1 1 1 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.050 €
Tezgah altı soğuk dolap 4 çekmeceli 1.200 € 1 1 0 0 1.200 € 1.200 €
Banko, çimstone, tezgah, teşhir dolabı, evyeler5.000 € 1 1 0,5 0,5 5.000 € 5.000 € 2.500 € 2.500 €
Buz makinesi 1.150 € 1 1 1 1.150 € 1.150 € 1.150 €
Arıtma 600 € 1 1 1 1 600 € 600 € 600 € 600 €
portakal sıkma 1.300 ₺ = 170 € 1 1 1 1 170 € 170 € 170 € 170 €
katı meyve sıkma (end) 1.150 € 1 1.150 €
waffle makinesi ve tezgahı 1.000 € 1 1 1.000 € 1.000 €
blender 1.350 € 1 1 1 1 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350 €
şerbetlik 500 € 1 1 500 € 500 €
kahve makinesi grubu 8.500 € 1 1 0,34 0,1 8.500 € 8.500 € 2.890 € 850 €
soğuk-donuk oda 6.000 € 1 1 6.000 € 6.000 €
derin dondurucu 600 litre 640 € 1 1 1 1 640 € 640 € 640 € 640 €
muhtelif ekipman 1.000 € 2 1 0,5 0,5 2.000 € 1.000 € 500 € 500 €

32.400 € 30.400 € 28.400 € 28.400 €
63.497 € 56.014 € 30.955 € 20.491 €
95.897 € 86.414 € 59.355 € 48.891 €TOPLAM YATIRIM

inşaat dekorasyon ekipman 
giriş bedeli ve atom makinesi
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ATOM MASTER KARLILIĞI (Haziran  2020) 
 
 
 
Ana ürün olan atom konsantresi 10 kg kovada Atommaster tarafından donuk olarak sevk edilir. Dükkanda derin 
dondurucuda saklanır. Eritilip atom makinesine 10 kg konsantre ve 10 kg süt konulur. Atom makinesinden bardağa 
doldurulur, reçetesindeki katkılar ilave edilerek servis edilir.  
 
Yan ürün olan smoothy reçetesindeki egzotik meyve suları Atommaster tarafından donuk olarak sevk edilir. Dükkanda 
derin dondurucuda saklanır. Siparişe göre portakal, elma, havuç gibi dört mevsim bulunan meyve suları sıkılır, 
blenderde egzotik meyve suları ve reçetedeki katkıları ile karıştırılarak servis edilir.  
 
Diğer meyve suları, sıcak ve soğuk içecekler, yiyecek ve tatlılar onaylı tedarikçiden alınır, reçetesine göre hazırlanır.  
 
Donuk nakliyeyi anlaşmalı lojistik firması yapar, franchise alan palet bazında alır, maliyeti şehre göre değişebilir.  
 
Atom ve diğer soğuk içecekler 0.3 l, 0.4 l, 0.5 l, 0.6 litre logolu, tek kullanımlık bardakta sunulur.  
Atom lokomotif ürün, 2020 yılı için satış fiyatı 10-13-16-19 TL alındı. Diğer ürünler buna göre fiyatlandırıldı. 
Atom hammadde maliyeti %35, diğer ürünler için de benzer olduğu için, karlılık atoma göre hesaplandı.  
Atom konsantresi Antalya’da nakliye dahil 15.20 TL/kg olarak fatura ediliyor.  
 
Karlılık hesaplarken dükkanlar yerine ve iş potansiyeline göre canlı-iyi-normal olarak üç kategoriye ayrıldı. 
Canlı-iyi-normal dükkanlar için sezonda 6 ay ortalama günlük ciro KDV dahil 8000-6000-4000 TL alındı.   
Kalan 6 ayda sıcak atom ve tatlı satışı başlamasına karşın, cironun üçte birine düşeceği varsayıldı. 
Her dükkanın cirosu kendi koşullarına göre oluşur. Sezonda günlük cirosu 10.000 TL üzerinde olan dükkan var. 
Kira canlı-iyi-normal dükkan için stopaj dahil 20.000-15.000-10.000 TL/ay olarak hesaba katıldı. 
Personel masrafı canlı-iyi-normal dükkan için sezonda 20.000-16.000-16.000 TL/ay, sezon dışı %20-25 düşük alındı. 
Ciro üzerinden %4 diğer masraflar, %2 franchise fee, %2 reklam bedeli hesaba katıldı. 
Satış ve alış KDV dahil olarak hesaplandı, ay sonunda devlete ödenecek KDV %4.2 bulundu.  
Amortisman döneminde KDV ödenmez, dükkanın kayıtlı masrafları varsa KDV ödenmez, nakit girişi artar. 
Bu varsayımlarla bulunan gelir-gider tablosu aşağıdaki gibi olur. 
 
Yıllık gelir-gider tablosu  CANLI İYİ NORMAL  CANLI İYİ NORMAL 
Satış  1.920.000 1.440.000 960.000  100,0% 100,0% 100,0% 
Hammadde maliyeti  661.616 496.212 330.808  34,5% 34,5% 34,5% 
Kira  180.000 144.000 108.000  9,4% 10,0% 11,3% 
Personel  216.000 168.000 168.000  11,3% 11,7% 17,5% 
Masraf  76.800 57.600 38.400  4,0% 4,0% 4,0% 
Fee reklam  76.800 57.600 38.400  4,0% 4,0% 4,0% 
KDV ödemesi  81.161 60.871 40.580  4,2% 4,2% 4,2% 
Kar (vergi-amortisman öncesi) 627.623 455.718 235.812  32,7% 31,6% 24,6% 

 
Ortalama kar yatırıma bölündüğünde, yatırımın geri kazanılacağı süre ay olarak aşağıdaki tablodaki gibidir. 
Fresh canlı noktalarda ve tüketimin yüksek beklendiği semtlerde açılır, yer küçükse kısıtlı menü sunulur. 
 
Yatırım/kar (ay) CANLI İYİ NORMAL 
Fresh premium 15 20  
Fresh 13 18  
Express max 9 12 23 
Express  10 19 

 
 
Atom Master yatırımını 1-2 yılda çıkaran, karlı ve kolay bir işletmedir.  
 
 


