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MÜŞTERİLER 
  
Müşterileri Casita’yı iki şey için seçerler ve tanıdıktan sonra terk edemezler.   
 

Öncelikle Casita rahat vakit geçirilen bir ortamdır. Kendine özgü dekoru, formel olmayan 
masa ve iskemleleri, ilginç aksesuarları, saygılı ve ilgili salon personeli, çok ucuz olmayan 
ancak pahalı kalıp rahatsız da etmeyen fiyatları, fiyat politikası sayesinde elit bir müşteri 
kitlesini kendine bağlamıştır.  
 

Casita’nın gençler için buluşma noktası olması, bayanların gerek yalnız, gerekse grup olarak 
sık tercih etmesi, ünlülerin severek gelmesi bu rahat ortamın sonucudur. Bunu sağlayan ise 
uzun yıllara dayanan deneyim, işletme sahiplerinin dekorasyona kişisel çaba ve zevkleri ile 
yaptıkları katkı, personel yetiştirme ve çalıştırma tarzı, ünlülere yaklaşım, şahsen işinin 
başında bulunma olmuştur.  
 

    
 
Casita’nın ikinci büyük üstünlüğü menüleridir.  
 

Birçoğu başka yerde bulunmayan, Feraye ve Çökertme ile yıllar önce efsaneleşen, Pampa, 
Carina, Casalinga, Külleme gibi yeni patentli reçetelerle sürekli zenginleşen Türk ve Dünya 
mutfaklarından izler taşıyan yemekleri her yaştan her zevkten insanın zevkine hitap 
etmektedir.  
 

Casita müşterileri sevdikleri yemeklere bağlanır, onun özlemiyle Casita’ya gelirler. 
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MENÜ 
 
Casita Rapido menüsü, klasik Casita menüsünün sadeleşmiş şeklidir. Zahmetli, ustalık 
gerektiren ama az giden ürünler çıkarılmış, Casita müşterilerinin sık tercih ettiği, maliyetleri 
daha hesaplı olan ürünler korunmuştur. Daha az yatırım ve işçilikle hem bayilerin, hem 
müşterilerin memnuniyetini sağlamak amaçlanmıştır. Fiyatlar yaklaşık olarak belirtilmiştir, 
her yer için rekabet ve müşteri durumu göz önünde bulundurularak belirlenecektir. 
 

Çorbalar (7 TL)  
Süzme mercimek çorbası, Kremalı domates çorbası, Casita çorbası 
 

Salatalar (8-10-12 TL) 
Mevsim salata, Çoban salata, Piyaz, Ispanak salatası, Izgara tavuklu salata 
 

Hamur işleri (14 TL)  
Mantı, Feraye, Çok içli feraye, Minik içli köfte  
 

Ana yemekler (18-20-22 TL) 
Pampa köfte, Çökertme, Zamazingo feraye, Tavuk şiş, Küllemeli köfte, Küllemeli piliç, Kaşarlı 
köfte, Acılı Casita köfte 
 

Tatlılar (12 TL) 
Tiramisu, Krep, Kağıt bebek, Cheesecake 
 

İçecekler (3-6 TL) 
Meşrubat, çay ve kahve çeşitleri sunulur, alkollü içecek bulunmaz  
 

Fiyatlara KDV dahildir, garsoniye eklenmez. 
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İŞLETME 
 

Mutfak: Casita Rapido yaklaşık 20 m2 mutfak gerektirir. Mutfakta soğuk dolap, donuk 

dolap, meşrubat dolabı, bulaşık evyesi, raflar, hazırlık tezgahı, 4 gözlü kuzine, 2 hazneli fritöz, 
1 ızgara, 1 fırın, 1 mikrodalga fırın bulunur.  
 

Salon: Salon yaklaşık 40-60 m2 kapalı, 20-50 m2 sigara içilebilir açık alana sahip olmalıdır. 

Ortalama 40-60 kişilik oturma alanı yeterlidir. Öğle ve akşam servisi sunan, yemek saatleri 
dışında buluşma noktası olan bir işletme için çevrim oranı 3 alındığında, günde 120-150 
misafir beklenmelidir. Ortalama kişi başına tüketim 22-24 TL civarındadır. Günlük ciro 2800-
3300 TL arasında beklenebilir. Casita Rapido işletmesinin küçük ve sürekli dolu olması, büyük 
ve genelde boş olmasına tercih edilir.  
 

Personel: Mutfakta 4, salonda 4 kişi, kasada 1 kişi çalışır. Bayi işletmeyi bizzat yönetir, 

misafirlerle bizzat ilgilenir. Personel sayısı yerin büyüklüğüne ve işin yoğunluğuna göre 
değişebilir, cironun %15-18’i arasında kalmalıdır. 
 

Eğitim: Franchise alan ve ekibi İstanbul’da restoranlarda eğitilir. Aşçılar, yardımcılar ve 

garsonlar 2 hafta, bayi 3 hafta eğitim alırlar. 
 

Kira: Yer seçiminde işletmenin verimliliği göz önünde bulundurulur. Sadece öğle veya sadece 

akşam iş yapacak yerlerden kaçınılmalıdır. Kirası yüksek, sosyal ortam sunmayan AVM 
mağazalarından kaçınılmalıdır. Kiranın ortalama 10-15.000 TL arasında kalması istenir. Stopaj 
ve aidat dahil kiranın ciroya oranı %10-12 aralığında kalmalıdır. 
 

Hammadde: Et, mantı, içli köfte, pampa sosu gibi kritik ürünler merkezden alınır, diğerleri 

yerinden temin edilir, tedarikçiler Casita yetkilileri tarafından incelenir ve onaylanır. 
Satılan ürünlerin hammadde maliyetleri ortalamada  %32-35 aralığında kalır. Sektör 
normalleri içinde kalan bu oran, fiyatlar ve gramajlarla oynanarak tutturulur. 
Çorba ve salatalar %15-25, hamur işleri %30-35, ana yemekler %35-40, sıcak içecekler %10-
20, soğuk içecekler %25 civarında maliyet getirir.  
Ürün tedariki lojistik firması ile yapılır. Ürünler donuk geldiği için sevkiyat sorunu yoktur.  
 

Genel giderler: Su, elektrik, gaz, telefon, internet gibi abonelikler, temizlik, muhasebeci, 

sigorta, çevre vergisi gibi sabit masraflar toplamda aylık 3-4.000 TL civarında beklenir.  
 

Franchise: Franchise kullanım bedeli olarak aylık cironun %5’i ödenir. 
  

Pazarlama: Tanıtım harcamaları, kredi kartı komisyonu, yemek çeki komisyonu, yemek 

sepeti komisyonu, dekorasyon yenileme, %2 merkezi reklam fonu vb. için toplamda %5 
harcanır.  
 

Vergi: Satışta KDV %8 uygulanır. Satışlar tam faturalanırsa yaklaşık %4 KDV ödemesi çıkar. 
 

Karlılık: Normal çalışma şartlarında hammadde %33, kira %12, personel %15, genel gider 

%4, franchise fee %5, pazarlama %5, KDV %4 alındığında vergi öncesi kar %22 olur.  
Sabit giderler kira 10, personel 18, genel gider 4 bin TL alınırsa 32.000 TL tutar.  
Nispi giderler hammadde %33, pazarlama %5, franchise fee %5, KDV %4, toplam %47 olur.  
İşletmenin başa baş noktası 32.000 / (1-%47) = 60.000 TL, yani günde 2.000 TL olur.  
Günlük 3.000 TL ciro ile aylık 15.700 TL, 3.200 TL ciro ile aylık 18.900 TL kar elde edilir. 
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YATIRIM 
 
İnşaat, tesisat, ekipman, dekorasyon, aksesuar vb. yatırımı yaklaşık 150.000 $ civarında 
beklenmelidir.  
 

Franchise giriş bedeli 100.000 $ alınmaktadır. 
 

Şirket kuruluşu, emlakçı komisyonu, kira depozitosu, açılış öncesi maaşlar gibi başlangıç 
giderleri için bir miktar sermaye ayrılması gerekecektir.  
 

Hava parası genelde gerekmez, ancak iyi konumda, yüksek ciro sağlayacak, düşük kiralı vb. 
gibi avantaj sağlayacak bir nokta için hava parası bir yatırım olarak makul görülebilir.  
 

Toplamda 250.000 $ civarında bir yatırım, yaklaşık 30 ay gibi bir sürede çıkarılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YAYILMA 
 
Casita Bistro, İstanbul’da Etiler, Nişantaşı, Şaşkınbakkal, Bebek, Yeşilköy Bodrum’da 
Muğla’da Bodrum, Türkbükü’nde restoranlar işletmektedir. Bunlardan en eskisi olan Etiler 
içkisiz ve 24 saat çalışan bir işletmedir.  
 

Casita Rapido, öncelikle insan yoğunluğu olan, konut, iş ve sosyalleşme mekanlarının 
yoğunlaştığı semtlerde, görünür lokasyonda, bahçeli restoranlarda yer alacaktır. Aşağıdaki 
bölgeler önceliklidir. 
 

İstanbul Bahçeşehir, Taksim, Fenerbahçe, Ataşehir 
Ankara Ümitköy, Gaziosmanpaşa  
İzmir Alsancak, Bostanlı 
Antalya Lara 
Adana Ziya Paşa  
Bursa Nilüfer 
Eskişehir 
 

Bunların dışında başka şehirlerde de işletmeciye, yere ve iş potansiyeline bağlı olarak Casita 
Rapido açılması kararı verilebilir.  
 

Yurt dışında Casita açılması istenilen öncelikli şehirler New York, Washington, Los Angeles, 
Londra, Paris, Brüksel, Berlin, Frankfurt, Amsterdam, Barselona, Atina, Moskova, Sydney, 
Tokyo, Singapur olarak belirlenmiştir. 
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İŞLETMECİ 
 
Casita Rapido için uygun işletmeci, hizmet sektörünü tanıyan, seven, kendisi de Casita 
müşterisi olan, varlığı ve karizmasıyla işletmesini farklılaştıran birdi olmalıdır.  
 
Casita işletmecisi olmak, Casita müşterisi olmak kadar zevkli ve kolay bir iş değildir. Uzun 
saatler boyunca bizzat çalışmayı, işletme kadrosunu kurmayı ve yönetmeyi, birçoğu patentli 
olan nefis menüleri her gün aynı lezzette çıkarmayı, basınla ve ünlülerle yakın ilişki kurmayı, 
bütün bunları yaparken her bir müşterinin kendini rahat hissetmesini ve parasının karşılığını 
aldığını düşünmesini sağlamayı gerektirir.  
 

Azımsanmayacak düzeydeki yatırımın gerçekten çok karlı bir iş fırsatına dönüşmesi ancak 
bütün bunlar sağlandığında gerçekleşebilir. Casita işletmeciliği kesinlikle para yatırılıp para 
kazanılacak finansal bir yatırım alanı veya bugün bire mal edip, yarın ikiye elden çıkarılacak 
bir spekülasyon aracı değildir. Yatırımı yapacak kişinin işletmeci olarak bizzat çalışması 
yetmez, kendisini marka ve işletme ile bütünleştirmesi gerekir. 30 yıl boyunca Casita adı 
altında çok seçkin bir müşteri kitlesini uygun fiyatlı özgün bir konseptle kendisine bağlamış 
olmak, katı bir işletmecilik anlayışı ile sağlanmıştır. Her Casita işletmesinin aynı anlayışı 
sürdürmesi hem markanın imajı, hem işletmenin karlılığı için şarttır.  
 

BİLGİ  
 
Osman Bilge - Franchise & More 
0216-580 8828  0543-580 8828 
   

Bodrum Antik Tiyatro     Türkbükü 
 

 
Ankara Filistin      Nişantaşı 


