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Kıymetli Dostlarım,
Franchise Dünyası dergimizin 2022 yılının ilk sayısında yine sizlerle bir araya 
gelmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. 
Bu sayımızda, markalarımızdan ve pandemi ile başlayan son 2 yıllık dönemde 
geçirdikleri değişimden bahsetmek isterim. Ekonomilerde her dönemde yapısal 
dönüşümler yaşanmıştır ve bu dönüşümlerin büyümenin sağlanmasında önemli 
bir faktör olduğu görülmektedir. Bu dönüşüm ve değişimler, kaynakların düşük 
verimli sektörlerden daha verimli sektörlere kaymasını sağlar.
Franchising sistemi, bugün itibariyle hem Türkiye’de, hem de dünyada en çok 
kullanılan girişimcilik uygulamalarından biridir. Sistem, girişimcinin yalnızlığını 
ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır. Sisteme 
olan ilginin artması, ülke ekonomimiz açısından da bir takım yeni açılımları bera-
berinde getirirken, ülkemize yeni yatırımlar da kazandırmaktadır. Güçlü ekono-
misiyle yükselen bir değer olmaya devam eden Türkiye’de franchising sistemi, 
tüm dünyada olduğu gibi zaman içerisinde, özellikle kriz dönemlerinde, büyüme 
eğilimini sürdürmektedir. Sistemin bilhassa hem markaların büyümesine, hem de 
yatırım yapılan ülke ekonomilerine önemli bir katkı sunduğu aşikardır.
Her şeyden önce unutmayalım ki; marka, franchising sistemi ile birlikte ulusal 
veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olmaktadır.
Türkiye’de franchising, gıdadan gayrimenkule, otomotivden eğitime günden 
güne birçok sektörde büyüyen bir sistemdir. Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin 
sayısı 3500 civarındadır. Bunların %24’ü yabancı, %74’ü Türk markalardan oluş-
maktadır. Zincirlere bağlı şube sayısı ise 65.000 civarında ki bu da 250. 000’nin 
üzerinde bir istihdamı beraberinde getirmektedir. Franchise sistemi ile büyüyen 
markaların tüm zincirler içindeki oranı ise %78’dir. Sadece kendi şubelerini açıp 
kendileri işleten zincirler ise  %22 oranındadır.
Pandemi etkisi ile dijitalleşme alanında önemli bir ivmelenmenin yaşanmış, şir-
ketlerin çalışma ortamlarını ve müşterilerine sundukları hizmetler dijital kanallara 
taşınmıştır. 2022 yılı itibari ile öyle görülüyor ki, kısa vadede çok daha fazla işlet-
me;  yapay zeka, nesnelerin interneti, asistan robotlar, bulut teknolojiler, 5G gibi 
teknolojik dönüşüm enstrümanlarından faydalanmaya başlayacaklardır. Bu dö-
nüşümü başaramayan birçok firma içinse “zorlu senaryolar” gündemde olacaktır.
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağ-
laması için franchising sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini ge-
rekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı 
ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz markala-
rımızın global pazarlarda hak ettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam 
etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir.
Önümüzdeki dönemlerde, ekonomik anlamda büyük potansiyele sahip olan 
Franchising sistemine daha fazla girişimcinin, sektörümüze dâhil olarak kendi 
işini kurmalarını umuyor, markalarımızın global pazarlarda çok daha başarılı iş-
lere imza atacaklarına gönülden inanıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dear Friends,
We are excited and happy to meet you again in the first issue of 2022 of our Franchise 
Dünyası magazine.
I would like to talk about our brands and the change they’ve gone through in the last 
2 years, starting with the pandemic in this issue. The structural transformations have 
been experienced in economies, every period and these transformations seem to be an 
important factor in ensuring growth. These transformations and changes provides to 
transit from low productive to more. 
Franchising system, as of today, is one of the most used entrepreneurship practices 
both in Turkey and in the world. The system eliminates the loneliness of the 
entrepreneur and reduces the risks of starting own business. Increasing interest in the 
system while bringing new initiatives in terms of our country’s economy, also brings 
new investments. 
The franchising system in Turkey, which continues to be a rising value with its strong 
economy, maintains its growth trend over time, especially in times of crisis, as in the 
rest of the world. It is obvious that the system makes a significant contribution both to 
the growth of brands and to the economies of the invested countries.
Before everything, remember that; The brand, together with the franchising system, 
has national or international standards and quality. 
Franchising in Turkey is a growing system in many sectors from food to real estate, 
from automotive to education. Today, the number of chain enterprises in Turkey is 
around 3500. 24% of these are foreign and 74% are Turkish brands. The number of 
branches connected to chains is around 65,000, which creates employment of over 
250,000. The ratio of brands growing with the franchise system in all chains is 78%. 
The chains that only open and operate their own branches are at the rate of 22%.
The significant acceleration has been experienced in the field of digitalization with 
the effect of the pandemic, the working environments of the companies and the 
services they offer to their customers have been transferred to digital channels. It 
seems that as of 2022, many more businesses in the short run; will start to benefit from 
technological transformation instruments such as artificial intelligence, internet of 
things, assistant robots, cloud technologies and 5G. “Difficult scenarios” will be on the 
agenda for companies fail to achieve this transformation.
As UFRAD, we consider it necessary for the franchising chains to fully establish and 
operate their franchising systems in order to provide permanent benefits to our 
country’s economy. In addition, we support with our training and carry our brands to 
world standards with the system evaluation program. Our main goal is to continue our 
efforts to ensure that our brands to take place in global markets they deserve and to 
contribute more to the Turkish economy.
In the coming periods, we hope that more entrepreneurs will be included in our sector 
and establish their own business in the Franchising system, which has great economic 
potential and sincerely believe that our brands will achieve much more successful 
projects in global markets.

Regards,
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 “19. BAYİM OLUR MUSUN? FRANCHISING MARKALI
VE BAYİLİK FUARI” 25 - 28 KASIM 2021’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
THE 19TH BE MY FRANCHISE FAIR SUPPORTED BY
UFRAD WAS HELD IN 2021, NOVEMBER 25-28





Medya Fors Organizasyonu ve UFRAD desteği ile düzenlediği-
miz, 2021 yılı 19. Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı 

Bayilik Fuarı, 25–28 Kasım 2021 tarihleri arasında Dr. Mimar Ka-
dir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi - Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Sektörün büyümesi için en önemli 
platformlardan biri olan Bayim Olur musun? 2021’de, sektör profes-
yonelleri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluştu. Ulu-
sal markaların uluslararası arenada boy gösterebilmesi konusunda 
aracılık eden ve geçtiğimiz yıllarda önemli iş birlikteliklerine imza 
atan yabancı yatırımcılar da yoğun katılım gösterdi.
Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD 
Franchising Derneği, başarısını ispatlamış markaların dinamiği-
ni girişimci ruha aktarmasını destekleyerek; ülke ekonomisi başta 
olmak üzere sektörel gelişimin sağlıklı büyümesine, ülke yatırım-
cılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik 

19th Be My Franchise Fair was held in 2021, November 25 - 
28 at Dr. Mimar Kadir Topbaş Show and Art Center (Yenikapı 

Avrasya Show and Art Center) with the cooperation of Medya 
Fors Organization and UFRAD Franchising Association. Industry 
professionals met with local and international participants at 
the fair, one of the most important platforms for the growth of 
the industry. Foreign investors, who mediate for national brands 
to appear in the international arena and have signed important 
business partnerships in the past years, also showed great 
participation.
The only roof organization about the Franchising system in Turkey, 
UFRAD provides tangible contributions for the healty sectoral 
development, especially to the country’s economy, for directing 
country investors to be brand, to encourage local brands to take 
place in international markets and to have a chance to compete. 

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

Sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan “Bayim Olur Musun?” 2021’in,
sektör profesyonelleri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluştu.

 “19. BAYİM OLUR MUSUN? FRANCHISING MARKALI
VE BAYİLİK FUARI” 25 - 28 KASIM 2021’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
THE 19TH BE MY FRANCHISE FAIR SUPPORTED BY
UFRAD WAS HELD IN 2021, NOVEMBER 25-28
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edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı 
yakalamalarına hissedilir katkılar sağlamaktadır. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da UFRAD seminerleri ile katılımcı ve ziyaretçiler Franchise 
sistemi hakkında 4 gün boyunca bilgilendirildi.
Fuarın ilk gününün ilk seminerinde, fuarın ana sponsoru Redsto-
ne Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran tarafından “Gayrimenkul Sek-
töründe Daha Fazla Kazanmak için Markalaşmanın Önemi” konulu 
seminer gerçekleştirildi.

Franchising Seminerleri
Franchise sistemi ve girişimciliğe dair Live Danışmanlık Kurucusu 
Sinan Ergin tarafından ilk günün 2. UFRAD semineri gerçekleştiril-
di. “Franchising Anlaşmaları” konulu seminerde ise UFRAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Avukat Süleyman Soysal hukuki bilgilerini katılımcılara 
aktardı. Realtyplus Grup Direktörü Alberto Murcia Jabaloy ise fuarın 
ilk gününün son seminerinde “Proptech”i anlattı.
2021 yılında yoğun bir seminer programıyla ziyaretçilerinin karşı-
sına çıkan UFRAD Franchising Derneği fuarın ikinci gününde de, 
JCI İstanbul 2021 İstanbul Başkanı Tolga Kayasu’yu ağırladı. “Glo-
balleşen Dünyada Franchising ve Reklamcılık” başlıklı seminer-
le katılımcılara bilgi verildi. UFRAD Denetleme Kurulu Üyesi & IE 
Franchising Danışmanlık Franchise Yönetim Danışmanı İlhan Erkan 
“Krizden Franchise ile Çıkıyoruz” diyerek güncel ve pandeminin 
franchise sistemlerine etkisini istişare etti. Avukat Dr. Hakan Hanlı 
tarafından “Gayrimenkul Hukuku” başlıklı seminer gerçekleştiril-

In addition, it supports the transfer of the dynamics of the brands 
have proven their success to the entrepreneurial spirit.
The first seminar of the first day, main sponsor Redstone Global 
Franchising Realty Services Chairman Evrim Kırmızıtaş Başaran 
presented about “ The Importance of Branding for Earning More 
in the Real Estate Industry”.

Franchising Seminars
Live Consultancy Founder Sinan Ergin informed related with 
Franchising system and entrepreneurship as second UFRAD 
seminar of the first day. All participants were informed about the 
franchising system during four days in this year as every year.
UFRAD Board Member Lawyer Süleyman Soysal mentioned 
about “ The Franchise Agreements” in the seminar.
Realtyplus Group Director Alberto Murcia Jabaloy told in his 
presentation “Proptech” in the last seminar of the first day.
UFRAD Franchising Association,have intensive seminar series 
in 2021, welcomed JCI İstanbul 2021 İstanbul President Tolga 
Kayasu in the second day of the seminar program. He informed 
on the “Franchising in the global world” subject.
UFRAD Auditing Board Member & IE Franchising Consultant 
İhan Erkan consulted the current and the effect of the pandemic 
on franchise systems by saying “We are coming out of the crisis 
with the franchise”.
“Retail Law” seminar was held by Lawyer Hakan Hanlı. 
Afterward, Group DP (Digital Partners) Chairman Sait Tunç 
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di. Hemen ardından Group DP ( Digital Partners) Yönetim Kurulu 
Başkanı Sait Tunç Günbey tarafından “Markaların Djital Platformu 
Kullanımı” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Standard & Partners 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmazsoy’un “SnP Franchising Ope-
rating System” konulu semineri ile ikinci gün seminerleri sona erdi. 
Üçüncü gününün ilk semineri “Güvenilir Ürün Platformu”nun “Gü-
venilir Markalar Konuşuyor”paneli ve ödül töreni ile başladı. Alanın-
da otorite kabul edilen birbirinden değerli konuşmacıların katıldığı 
panelde Güvenilir Marka olmanın şartları konuşuldu. Panelin he-
men ardından güvenilirlik konusunda başarılı çalışmaları olan kişi 
ve kurumlara güvenilirlik ödülleri verildi. Genel Başkanımız Doç. 
Dr. Mustafa Aydın’a Güvenilir Eğitim Ödülü takdim edildi.Ödül tö-
reninin akabinde gerçekleştirilen seminerde Carrefoursa Franchi-
se Grup Satış Müdürü ve UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi Sebastien 
Ponce tarafından “Perakende Sektöründe Franchising“ başlıklı se-
miner ile özellikle Carrefoursa’nın başarı hikayesinden bahsedildi.

Günbey talked about the “Using of Digital Platform”. Second day 
seminar programs ended with Standard & Partners Chairman 
Murat Yılmazsoy and his subject was “SnP 
Franchising Operating System”.
The first seminar of the third day began with “Reliable Brands 
Speak” panel and award ceremony of the Güvenilir Ürün 
Platform. The conditions of being a reliable brand were discussed 
in the panel attended by valuable speakers who are accepted 
as authority in their field. After the panel, reliability awards 
were given to individuals and institutions. President, Assoc. 
Prof. Mustafa Aydın was presented with the Reliable Education 
Reliability Award. 
Carrefoursa Franchise Group Sales Manager and UFRAD Board 
Member Sebastien Ponce talked about Carrefoursa’s success 
story in the seminar titled “Franching in the Retail Sector after 
the award ceremony.Istanbul Aydın University Economy and 

dernek haberleri • assocIatIon news

Evrim Kırmızıtaş Başaran

İlhan Erkan, Ahmet Polat ve Alpay Erüs

Murat Yılmazsoy ve İlhan Erkan

Sébastien Ponce Osman Faik Bilge ve Muhammet Nezif Emek Zeynel Enes Mirza ve Muhammet Nezif Emek

Osman Faik Bilge, Av. Hakan Hanlı ve Özhan Carda

Av. Süleyman Soysal Tolga Kayasu

Sait Tunç Günbey ve Gülçin Şahinkuş
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Gürkan Donat ve Av. Süleyman Soysal

İlhan Erkan Özhan Erem Murat Yılmazsoy

Gürkan Donat

Doç. Dr. MUSTAFA AYDIN 

Zeynel Enes Mirza

Alberto Murcia Jabaloy

Sinan Engin

Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar

Av. Ali Çavuşoğlu Osman Faik Bilge
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DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sedat Aybar’ın “Covid-19’un Türkiye ekonomisine etkisi“ semine-
ri gündeme yakın konu başlığıyla katılımcıların ilgisini çekti.“Bayim 
Olur musun Franchising Ve Markalı Bayilik Fuarı’nın” üçüncü günü-
nün UFRAD seminerlerinin son etkinliği, Franchising.market Yönetici 
Ortağı ve Danışmanı Mesut Süren moderatörlüğünde; Bigchefs Yurt 
dışı Büyüme Direktör Abdurrahman Özyavaş, Bursa Kebap Evi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hüseyin Genç ve Loft markası Uluslararası Satış 
Müdürü Doğan Tarhan’ın katılımlarıyla panel düzeninde gerçekleş-
tirildi. Yurt dışına açılım stratejileri ile ilgili deneyim ve tecrübelerini 
aktaran konuşmacılarımız büyük ilgi gördü. Fuarın son günündeyse 
UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi & EF Turkey Uluslararası İlişkiler Di-
rektörü Gürkan Donat, Macellan.net Alternatif Ürününden Sorumlu 
Genel Müdür Zeynel Enes Mirza, Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi 
, Marka ve Patent Vekili Av. Ali Çavuşoğlu, Kontrat Arabuluculuk Ara-
bulucu Av. Özden Yağmuroğlu sahne aldı.

Finance Head of Department Prof. Dr. Sedat Aybar’s “The impact 
of Covid-19 on the Turkish economy” seminar were attracted 
the attention of the participants. Bigchefs International Growth 
Director Abdurrahman Özyavaş, Bursa Kebab Evi Board Member 
Hüseyin Genç and Loft Brand International Sales Manager 
Doğan Tarhan participated in a panel arrangement moderated 
by Franchising.market Managing Partner and Consultant Mesut 
Süren. Our speakers, who conveyed their experiences and 
experiences regarding expansion strategies abroad, attracted 
great attention in the last event of the UFRAD seminars on 
the third day.UFRAD Board Member & EF Turkey International 
Relations Director Gürkan Donat, Macellan.net Alternative 
Product General Manager Zeynel Enes Mirza, Adres Patent 
Board Member & Brand Representative & Lawyer Ali Çavuşoğlu, 
Contract Mediation Mediator Lawyer Özden Yağmuroğlu took the 
stage on the last day of the fair.
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Franchising Akademi Eğitim seminerleri 2 seminer başlığında gerçek-
leştirildi. Birinci seminer Fuarın 3. gününde “Franchise nasıl alınır?” 
başlığıyla alanında uzman ve franchise duayenlerinden Franchise & 
More Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek Genel Sekreteri Osman Bil-
ge tarafından gerçekleştirildi. Franchising Akademi Eğitiminin ikinci 
semineri yine Franchise & More Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek 
Genel Sekreteri Osman Bilge tarafından gerçekleştirildi.
Tüm konuşmacılara Franchising sektörüne vermiş oldukları destek 
dolayısıyla UFRAD sertifikaları takdim edildi. Girişimci ve yatırımcı-
larımızın markalarla buluşma noktası olan 19. Bayim Olur musun 
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı için Genel Başkanımız Doç. Dr. 
Mustafa Aydın şunları söyledi: “Bu fuarı bugünlere büyük zorluklarla 
getirdik. Gerek UFRAD olarak biz, gerekse de Medyafors, büyük fe-
dakarlıklar yaptık. Bugün aynı fedakarlığı AVM’lerden de bekliyoruz.”

Franchising Academy Training seminars were held under two 
seminar titles. The first seminar was held by Osman Bilge, the 
Chairman of the Board of Franchise & More and the General 
Secretary of UFRAD on the third day of the fair with the topic of 
“How to get the franchise”.The second seminar of the Franchising 
Academy Training was again held by Franchise & More Consultant 
and UFRAD General Secretary Osman Bilge.
All speakers were presented with UFRAD certificates for their support 
to the franchising industry. For the 19th Be My Franchise Fair, which 
is the meeting point of our entrepreneurs and investors with brands, 
President, Assoc. Prof. Mustafa Aydın said: We brought this fair to this 
day with great difficulties. Both we as UFRAD and Medyafors have made 
great sacrifices. Today, we expect the same sacrifice from shopping 
malls.”

Franchising Akademi Eğitim seminerleri fuar kapsamında gerçekleştirildi. Seminerler, Franchise 
& More Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek Genel Sekreteri Osman Bilge tarafından verildi. 

UFRAD FRANCHISING AKADEMİ EĞİTİMLERİ VERİLDİ
UFRAD FRANCHISING ACADEMY TRAINING WERE GIVEN WITHIN
THE SCOPE OF UFRAD FRANCHISING FAIR SEMINARS
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UFRAD Webinar serisinin 14.’üncüsü UFRAD destekçi üyesi Macellan.
net Ürün Sorumlusu Zeynel Enes Mirza’nın katılımları ve Dernek Ge-
nel Sekreteri Osman F. Bilge’nin moderatörlüğünde alternatif ödeme 
yöntemleri konuşuldu. Dijital dünyayı keşfetmenin dijital çözümler 
üreterek mümkün olduğuna inanan genç start-up markası Macellan 
yeni hizmete sunduğu “Alternatif Ödeme” ürününü anlattı. Hizmete 
sunduğu “Alternatif Ödeme” ürünü her işletmenin kendi dijital cüzdan 
uygulamasını oluşturabilecekleri bir mobil uygulamadan oluşmakta-
dır. Bu ürün, işletmeye erken ödeme alma ve müşteri sadakati sağlar-
ken, uygulamanın kullanıcılarına indirimli bir şekilde ödeme yapma 
imkanı tanır. Ekim ayının sonunda lansmanı gerçekleştirilecek olan 
programın 30’a yakın firma ile anlaşmaları mevcuttur. 23 Eylül Per-
şembe günü gerçekleştirilen Webinar kaydına Youtube ve UFRAD web 
sitelerinden 7/24 erişilebilmektedir.

The alternative payment methods were discussed with the moderation 
of Osman F. Bilge, Secretary General of the Association and the 
participation of UFRAD Supporter Member, Macellan.net Product 
Manager Zeynel Enes Mirza in the 14th of the UFRAD webinar series. 
The young start-up brand Macellan, which believes that it is possible 
to discover the digital world by producing digital solutions, talked about 
the “Alternative Payment” product. The “Alternative Payment” product 
offered for service consists of a mobile application where every business 
can create their own digital wallet application. This product provides the 
early payment and customer loyalty for the business and allows to pay 
at a discount for application’s users. The program launching at the end 
of October and already have agreements with nearly 30 companies. 
The recording of the webinar held on Thursday, September 23 can be 
accessed 24/7 on Youtube and UFRAD website.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Webinar serisinin on dördüncüsü Eylül ayında gerçekleştirildi. Alternatif ödeme 
yöntemlerinin konuşulduğu Webinar’a UFRAD destekçi üyesi Macellan.net Ürün Sorumlusu 
Zeynel Enes Mirza katıldı. 

UFRAD WEBINAR SERİSİNİN
14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ
THE 14TH OF WEBINAR SERIES ORGANIZED BY UFRAD

12 MAYIS MAY 2022



Otuz yıldır desteklediği Franchising Fuarları ile sektörün nabzını tu-
tan ve dünyanın dört bir yanından markaları ve yatırımcıları bir araya 
getiren UFRAD Franchising Derneği, bu yıl da on binlerce paydaşını 
yine Medyafors organizasyonu ve UFRAD desteğiyle, 25-28 Kasım 2021 
tarihleri arasında, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 
tek bir çatı altında buluşturdu. Fuarların Türkiye’de Franchise ve-
ren birçok markanın çıkış noktası olduğunu söylemek mümkün. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Ortadoğu 
ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan işbirliği partnerleri ile 
bölgenin en güçlü yatırımcılarına ve markalarına ev sahipliği yapan 19. 
Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda, fuar bo-
yunca düzenlenen sektör uzmanlarının ve başarılı markaların konuş-
macı olduğu, Franchise’a ilk adım atacak yatırımcılara ve markalara 
yol gösteren UFRAD seminerleri de gerçekleştirildi. Franchise sektö-
rünü, geçmişten bugüne var olan başarı hikayeleriyle fuarın önemini 
ve faydalarının enine boyuna tartışıldığı Webinar kaydına UFRAD You-
tube kanalı ve web sitesi aracılığıyla 7/ 24 erişilebilmektedir.

Keeping the pulse of the industry with the Franchising Fairs, UFRAD 
Franchising Association has supported for 30 years brings together 
brands and investors from all over the world. This year, it will bring 
together tens of thousands of its stakeholders under one roof at 
Yenikapı Kadir Topbaş Performance and Art Center between 25-28 
November 2021, again with the support of Medyafors organization 
and UFRAD. It is possible to say that fairs are a successful starting 
point for many Turkish franchisors brands. In addition to its visitors 
from all over Turkey, with its cooperation partners from all over the 
world, especially in the Middle East and Europe, the most powerful 
investors and brands of the region are at the fair. UFRAD seminars 
will also be held throughout the fair, where industry experts and 
successful brands will be speakers, guiding investors and brands 
that will take the first step into the franchise. The webinar recording, 
in which the franchise industry, success stories, importance and 
benefits of the fair are discussed in detail, can be accessed 24/7 
via the UFRAD youtube channel and website. 

Franchising fuarları ile sektörün nabzını tutan UFRAD Franchising Derneği, on binlerce paydaşını 
Medyafors organizasyonu ve UFRAD desteğiyle, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde buluşturdu.

UFRAD WEBINAR SERİSİNİN 
15’İNCİSİ DÜZENLENDİ
THE 15TH OF WEBINAR SERIES ORGANIZED BY UFRAD

13MAYIS MAY 2022



UFRAD 16. Webinar serisi, Accelium Deneyim Ajansı CEO’su Can 
Pabuççuoğlu’nun katılımları ve Dernek Genel Sekreteri Osman F. 
Bilge’nin moderatörlüğünde düzenlendi. Personel değişim hızının ol-
dukça yüksek olduğu Franchise sektöründe doğru pozisyona, doğru 
personel seçiminin şirketlere ne kadar verimlilik ve zaman kazandır-
dığının değerlendirildiği webinarda, Accelium Oyunlaştırılmış Yetenek 
Testlerine de yer verildi. İşe alım yöntemi olarak IBM, Coca Cola, De-
loitte gibi birçok saygın şirketin de çoktan kullandığı bu yöntem artık 
“hangi okul, hangi bölüm”den çok “hangi yetenek” sorusunun geçerli-
lik kazandığı günümüzde, şirketlerin en çok aradığı, dayanıklılık, plan 
yapma becerisi, esnek düşünme kabiliyeti gibi yetenekleri ölçmektedir. 
7 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen Webinar kaydına Youtube ve 
UFRAD web sitesindede 7/24 erişilebilmektedir.

UFRAD 16th Webinar series was held with the participation of Accelium 
Experience Agency CEO Can Pabuççuoğlu and the moderation of 
Association Secretary General Osman F. Bilge. It was evaluated how 
much efficiency and time the selection of the right personnel for the 
right position saves the companies in the franchise sector where the 
rate of personnel change is quite high. Accelium Gamified Aptitude Tests 
were also included in the webinar. This method, which has already been 
used by many respected companies such as IBM, Coca Cola, Deloitte. 
It measures the abilities most sought by companies such as resilience, 
planning ability, flexible thinking ability in today’s world, where the question 
of “which ability” is more valid than “which school, which department”.
The recording of the aforementioned webinar, held on Thursday, October 
7, can be accessed 24/7 on Youtube and UFRAD website.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD tarafından düzenlenen Webinar serisinin on altıncısı “Nasıl Doğru Personel Seçerim?” 
başlığı ile sunuldu. Webinara konuşmacı olarak Accelium Deneyim Ajansı CEO’su Can 
Pabuççuoğlu katıldı.

UFRAD WEBINAR SERİSİNİN 16’NCISI “NASIL
DOĞRU PERSONEL SEÇERİM?” BAŞLIĞIYLA DÜZENLENDİ
THE 16TH OF WEBINAR SERIES TITLED
“HOW WE SELECT THE RIGHT STAFF” ORGANIZED BY UFRAD

14 MAYIS MAY 2022



VAT Enerji, endüstriyel tesisler ve ticari binalarda 360o enerji 
verimliliği hizmeti veren ve verimlilik artırıcı çözümler sunan 
bir yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (yetkili EVD) şirketidir. 
20 Ocak Perşembe günü VAT Enerji Genel Müdürü Sayın Al-
tuğ KARATAŞ’ın katılımlarıyla UFRAD webinarının on yedinci-
si gerçekleştirilmiştir. Ticari kurumlarda enerji verimliliğinin 
önemi istatistiksel verilerle katılımcılara aktarılmıştır.

VAT Energy is an authorized Energy Efficiency Consulting (authorized EVD) 
company that provides 360o energy efficiency services and productivity-
enhancing solutions in industrial facilities and commercial buildings. 
The seventeenth UFRAD webinar was held with the participation of VAT 
Energy General Manager, Mr. Altuğ KARATAŞ on Thursday, January 20. 
The importance of energy efficiency in commercial institutions was 
conveyed to the participants with statistical data.

UFRAD tarafından Webinar serisinin on yedincisi
“Ticari Kurumlarda Enerji Verimliliği” konusunda gerçekleştirildi.

UFRAD WEBINAR SERİSİNİN 17’NCİSİ “TİCARİ KURUMLARDA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ”  BAŞLIĞIYLA DÜZENLENDİ
THE 17TH OF WEBINAR SERIES WAS HELD BY UFRAD ON
“ENERGY EFFICIENCY IN COMMERCIAL INSTITUTIONS”

15MAYIS MAY 2022
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UFRAD Yönetim Kurulu üyeleri, Ekim ayında düzenlenen toplantıda 
zoom uygulaması aracılığıyla bir araya geldi. Bir önceki Yönetim Ku-
rulu Toplantı kararlarının değerlendirildiği Ekim ayı UFRAD Yönetim 
Kurulu toplantısında üyelik başvuruları değerlendirildi. Kurumsal 
dernek faaliyetleri hakkında tüm Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi. 
Her Yönetim Kurulu toplantısında olduğu gibi son sektörel gelişmele-
rin markalara ve ülke ekonomimize olan etkileri konuşuldu. Önümüz-
deki dönem faaliyet ve çalışma planlarının değerlendirildiği Ekim ayı 
Yönetim Kurulu toplantısı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

UFRAD Board Members met via zoom application in the 
October meeting. The new membership applications were 
evaluated and previous meeting minutes discussed in the 
meeting. Associational activities and studies was discussed 
and informed all Board Members. The latest sectoral 
developments’ effects on brands and our country economy 
were addressed as each meeting. Next period activities and 
working plans were discussed and October Board Meeting was 
ended with requests and wishes.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Yönetim Kurulu üyelerinin Zoom uygulaması aracılığıyla bir araya geldiği Ekim ayı 
toplantısında bir önceki Yönetim Kurulu Toplantı kararları ve üyelik başvuruları değerlendirildi.

EKİM AYI UFRAD YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
OCTOBER UFRAD BOARD MEETING WAS HELD
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UFRAD Yönetim Kurulu üyeleri, Kasım ayında düzenlenen toplantıda 
UFRAD Üyesi Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi Boğaçhan Göksu ev 
sahipliğinde Antalya’da bir araya geldi. İki gün süren UFRAD Arama 
Konferansı’nın ilk gününde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantı-
sında bir önceki Yönetim Kurulu Toplantı kararları değerlendirilirken 
sektörel gelişmeler, markalarımızın ve ülke ekonomimizin sorun ve 
çözüm önerileri değerlendirildi. Ortak akıl yaratmak için düzenle-
nen arama konferansında geliştirilen yeni kararlar UFRAD’ın çalışma 
programına alındı. Arama konferansı programı keyifli bir akşam yeme-
ği ile sona erdi.

UFRAD Board Members came together in Antalya, hosted by 
Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi Boğaçhan Göksu in November.
The previous Board Meeting decisions were evaluated, sectoral 
developments, problems and solution proposals of our brands and 
our country’s economy were evaluated in the Board of Directors 
meeting. This business trip was in the form of UFRAD Search 
Conference and lasted two days. New decisions developed at 
the search conference organized to create a common mind were 
included in the UFRAD work program. The search conference 
prgoram ended with a pleasant dinner.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı 13 Kasım Cumartesi günü Antalya’da düzenlendi. İki gün süren 
UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında sektörel gelişmeler, markalarımız ve ülke ekonomisinin 
sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

UFRAD KASIM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
ANTALYA’DA DÜZENLENDİ
UFRAD NOVEMBER BOARD MEETING ORGANIZED IN ANTALYA
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UFRAD Franchising Derneği’nin fuar değerlendirme toplantısı Etiler 
Harvard Café’de 22 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Medya Fors 
Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda keyifli akşam yemeği eşliğinde 19. Bayim Olur 
musun Franchising ve Markalı Bayilik fuarının değerlendirilmesi yapıldı. 
Sektörel gelişmeler ve yeni aksiyon planlarının da görüşüldüğü toplantı, 
Genel Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın yeni yıl hediyelerini tüm Yönetim 
Kurulu üyelerine ve davetlilere takdim etmesi ile sona erdi.

UFRAD Franchising Association fair evaluation meeting was 
held in Etiler, Harvard Cafe in December, 22 Wednesday. The 
19th Be My Franchise fair was evaluated with pleasant dinner 
at the meeting hosted by Medya Fors Organisation Chairman 
Özhan Erem. The sectoral developments and new action plans 
were discussed at the meeting. President Assoc. Prof. Mustafa 
Aydın presented new year gifts to the Board Members and 
guests with his new year wishes and messages.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD ARALIK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
ETİLER HARVARD CAFE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
UFRAD DECEMBER BOARD MEETING WAS HELD IN ETİLER HARVARD CAFÉ
UFRAD Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Etiler Harvard Café’de gerçekleştirildi. Toplantıda 
19. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik fuarının değerlendirilmesi yapıldı.
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Derneğin Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısı Big Chefs markasının 
Kanyon AVM’deki şubesinde gerçekleştirildi.  2022 yılının Eylül ayında 
düzenlenmesi planlanan Avrupa Franchising Federasyonu-EFF-Ödül 
Töreni gecesine aday gösterilebilecek Türk markalarının değerlendir-
mesi yapıldı. Sektörel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda gele-
cek dönem faaliyetleri de planlandı. 2022 franchise fuarı çalışmaları-
nın da gündemde ele alındığı toplantı, Genel Başkan Doç. Dr. Mustafa 
Aydın’ın Big Chefs Yurt dışı Büyüme Direktörü Abdurrahman Özyavaş 
Bey’e teşekkürleri ile sona erdi.

October Board Meeting was held at the branch of Big Chefs brand 
in Kanyon AVM. Turkish brands that can be nominated for the 
European Franchising Federation-EFF-Award Ceremony night, 
which is planned to be held in September 2022, were evaluated.  
Sectoral developments were evaluated and future activities were 
also planned. The meeting, where the 2022 franchise fair works 
were discussed on the agenda, ended with Mustafa Aydın’s 
thanks to Big Chefs International Growth Director Abdurrahman 
Özyavaş.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı Big Chefs Kanyon AVM ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda Avrupa Franchising Federasyonu-EFF-Ödül Töreni gecesine aday gösterilebilecek 
Türk markalarının değerlendirmesi yapıldı.

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
UFRAD BOARD MEETING WAS HELD IN BIG CHEFS- KANYON MALL 
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Yeni Başkan ve Yönetim Kurulunun değerlendirilmesinin ya-
pıldığı toplantıda Dikey Grup Muafiyeti Yönetmeliği ile ilgili 
son güncel gelişmeler paylaşıldı. EFF, 2022 yılında, franchi-
se sektörünün kamuoyu oluşturmasının yanı sıra, Avrupa’da 
franchising için gelişen bir topluluk oluşturmayı hedefle-
mektedir. Ayrıca, Avrupa’da franchising sektörünün ve eko-
nomik katkısının değerlendirildiği bir anket araştırması ya-
pılacaktır. 2022 yılının Eylül ayında EFF Franchise ödül töreni 
planlanmaktadır.

All Board members participated in the EFF Board meeting was held in 
December,14 Tuesday online. Membership issues, 2021 general report 
and budget discussed in the meeting. Current developments on VBER 
– Vertical Block Exemption Regulation shared in the meeting and new 
President and Board members commented.EFF aimed to establish 
developing society for franchising in Europe, as well as publicizing the 
franchise industry. In addition, In addition, a survey will be conducted to 
evaluate the franchising sector and its economic contribution in Europe. 
EFF Franchise award ceremony is planned in September 2022.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı EFF Yönetim Kurulu toplantısı çevrimiçi 
platformda 14 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Üyelik değerlendirmelerinin ele alındığı toplantıda 
2021 yılının genel değerlendirmesi yapıldı ve bütçe değerlendirmeleri istişare edildi.

AVRUPA FRANCHISING FEDERASYONU  EFF 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION – EFF- BOARD MEETING WAS HELD



UFRAD Franchising Derneği Yönetim Kurulu ve Yuvarlak Masa top-
lantıları Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, Gönül Kahvesi ev 
sahipliğinde Hilltown AVM Orient By Gönül Kahvesi’nde 24 Mart 
Perşembe günü gerçekleştirildi. Sektörel güncel gelişmelerin de-
ğerlendirildiği Yuvarlak Masa toplantısına Getir firması Franchise 
Geliştirme Direktörleri, Müdürleri ve Uzmanları katılım sağladı. 
Franchise Geliştirme Direktörü Erhan İnanılır markanın başarı hi-
kayesini katılımcılarla paylaştı. Marka işbirlikleri, sorunlar ve çö-
züm önerilerinin istişare edildiği toplantıda tüm sektör paydaşlarına 
Franchise konsept ve sistemleri konusunda bilgi ve deneyim alışveri-
şi yapacakları bir network imkanı sağlandı. Akşam yemeği eşliğinde  
gerçekleşen Yuvarlak Masa toplantısı Genel Başkan Doç. Dr. Musta-
fa Aydın’ın ev sahipliği için Gönül Kahvesi Kemal Yardımcı’ya ve Getir 
firmasına katılımları münasebetiyle plaket takdimleri ile sona erdi.

UFRAD Franchising Association Board and Round Table meetings 
were held on Thursday, March 24 at Hilltown AVM Orient By Gönül 
Kahvesi hosted by Board Member Kemal Yardımcı Gönül Kahvesi. 
Franchise Development Directors, Managers and Experts of Getir 
firm participated in the Round Table meeting and current sectoral 
developments were evaluated. Franchise Development Director 
Erhan İnanır shared the success story of the brand with the 
participants. Brand collaborations, problems and solutions were 
discussed at the meeting. A network opportunity was provided for 
all sector stakeholders to exchange information and experience on 
franchise concepts and systems. The round table dinner meeting 
ended with presentation a plaque of Assoc. Prof. Mustafa Aydın 
to Kemal Yardımcı, Gönül Kahvesi for hosting. In addition, he 
presented a plaque to Getir firm for their participation.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD üyeleri Getir Firması’nın katılımlarıyla Orient By Gönül Kahvesi ev sahipiğinde bir araya 
geldi. Sektörel güncel gelişmelerin değerlendirildiği Yuvarlak Masa toplantısına Getir firması 
Franchise Geliştirme Direktörleri, Müdürleri ve Uzmanları katılım sağladı. Franchise Geliştirme 
Direktörü Erhan İnanılır markanın başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı.

UFRAD ÜYELERİ ORIENT BY GÖNÜL KAHVESİ
EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
UFRAD MEMBERS GATHERED HOSTED BY ORIENT BY GÖNÜL KAHVESİ 
WITH THE PARTICIPATION OF THE “GETİR” FIRM

24 MAYIS MAY 2022
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SERMAYE FIRSAT GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
AN ACTIVITY TITLED INVESTMENT OPPORTUNITIES HAS TAKEN PLACE

İran ve Türkiye milli marşlarıyla yapılan açılışı Reza Hasani 
(Turkey Portal), Ali Kılıç (Maltepe Belediye Başkanı), Mehrdad 
Saadat (ITJCC Başkanı), Ahmet Akın (Balıkesir Milletvekili), 
Osman Aksoy (DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı), Hosein 
Jamili (ITJCC) yaptılar. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Genel 
Müdürü Ergeneken Küçük serbest bölge avantajları, Halakoei 
Academy kurucusu Mohammad Halakoei kripto para piyasası, 
UFRAD Genel Sekreteri Osman Bilge Türk Franchise konseptleri 
ve hazır iş fırsatları, Özel Bilge Hastanesi Yöneticisi Dr. Müşteba 
Sevil sağlık yatırımları konusunda bilgi verdiler. 

İkinci gün yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Ticaret, sağlık, 
medya, gıda, inşaat, franchise, kripto, perakende, start-up, 
hammadde, hazır giyim, hukuk masalarında İranlı yatırımcılar ile 
yatırımcılar Türk iş insanları ile buluştu, ticari bağlantılar kurdu, 
yatırım kararları aldılar. Sermaye Fırsat Günleri her Nevruz 
bayramında tekrarlanacak. Bu yıl UFRAD üyelerinden Osman 
Bilge, Alpay Erus, Nezif Emek, Süleyman Soysal ve İrfan Usta 
Lahmacun’un sahibi İrfan Temel etkinliğe katıldılar. Türkiye’de 
vatandaşlık alan İranlılar yatırımda güvenli gördükleri franchise 
markalarını tercih ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda daha fazla 
UFRAD üyesinin bu etkinliğe ilgi göstereceğini inanıyoruz.

At the opening the Iranian and the Turkish national anthems were 
played. Reza Hasani (Turkey Portal), Ali Kılıç (Mayor of Maltepe), 
Mehrdad Saadat (ITJCC Minister)  Ahmet Akın (MP for Balıkesir), 
Osman Aksoy (DEİK Turkey-Iran Business Council Minister), Hosein 
Jamili (ITJCC) were all there. Talks were given by the Istanbul 
General Manager of the specialized free zone Ergeneken Küçük on 
the advantages of the free zone, Mohammad Halakoei the founder of 
the Halakoei Academy on the kripto money market,UFRAD General 
Secretary Osman Bilge on the concepts of Turkish Franchising and 
its ready work opportunities and the Manager of the Private Bilge 
Hospital Dr Müşteba Sevil talked on investments in the health sector.

Throughout the second day round table meetings took place. 
Business, health, media, foodstuffs, building, franchising, kripto, 
retail, startups, raw materials,ready to wear, law were all under 
scrutiny as the Iranian investors and the Turkish businesses people 
met together,formed business connections and made investment 
decisions.

This Investment Opportunity Meeting will take place on every Nevruz 
holiday. This year members of UFRAD Osman Bilge,Alipay Erus, Nezif 
Emek and Süleyman Soysal attended. The Iranians who have become 
Turkish citizens, when investing choose the franchise brands which 
they believe are the most trustworthy.We believe that in the coming 
years more UFRAD members will show interest in this activity.

İran’ın Nevruz tatiline rastlayan 30-31 Mart Sermaye Fırsat Günleri, 
Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinde 400’den fazla İranlı iş insanının katılımıyla gerçekleşti.
It took place on March 30-31 which fell on the Iranian Nevruz holiday and was held in the Prof.Türkan Saylan 
Culture Center. More than 400 Iranian business people attended it.

DERnEk hABERlERi • ASSocIATIon nEwS
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FRANCHISE İŞİNİN UZMANI EROL IŞIK ARMİYA ETKİNLİĞİNDEYDİ
EXPERT IN THE FRANCHING BUSINESS EROL IŞIK WAS AT THE ARMİYA EVENT

Armiya Teknoloji’nin Konya Ramada Otel’de düzenlediği “Franchise ile Büyümenin 
Püf Noktaları” konferansında UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Işık konuşmacı oldu. 1 
Nisan 2022 Cuma günü saat 14.30 gerçekleşen ve Franchise ile büyümenin ayrıntılarının 
örneklerle anlatıldığı konferansın moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altunbaş yaptı.

Türkiye’de franchise denince akla gelen, önemli markalara franchise konusunda hizmetler 
veren Etişleri Genel Müdür Yardımcısı Erol Işık, yoğun katılımın olduğu konferansta gıda 
sektöründeki franchise fırsatlarını anlattı.

Armiya Etkinlikleri kapsamında kesintisiz üç saat süren ve büyük bir dikkatle takip edilen 
konferansta Erol Işık: “Franchise verenin deneyimlerine her zaman ihtiyaç var. Gıda ile 
ilgili tecrübelerim sonucunda size şunu söyleyebilirim ki, franchise sisteminin en önemli 
noktası eğitimdir. Doğru personele doğru eğitimi verdiğinizde başarının sizi ve markanızı 
bulması kaçınılmaz olacaktır. Bir diğer konu; bu işi nerede yapacağınız da çok önemlidir. 
Franchise işinde lokasyon seçimi ve işi yapış şekliniz çok önemlidir. Bu konularda 
franchise verenin tecrübesi de çok önemlidir. Denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış 
bir marka ile iş birliği yaptığınızda uluslararası kalite standartlarına bu şekilde siz de 
sahip olursunuz. Marka bilinir olduğu için kimseye kendini yeniden anlatmakla uğraşmaz, 
markanın kaynaklarını, reklam tanıtım faaliyetlerini kullanarak daha küçük bütçelerle 
kendinizi tanıtmış olursunuz. Ülkemizde franchise bilincinin giderek arttığını sevinerek 
gözlemliyoruz. Franchise’ı yönetirken teknoloji anlamında Armiya Teknoloji’nin beni 
heyecanlandıran çalışmalarını görüyorum. Hem franchise verenin hem de franchise 
alanın uçtan uca yönetilmesi konusunda franchise sektörünün ihtiyacı olan bilgiye sahip 
olmalarını keyifle izliyorum. Armiya Teknoloji’yi franchise konusundaki farkındalık artırıcı 
çabalarından dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Konferansın sonunda Armiya Teknoloji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ ve Armiya Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart, Franchise Uzmanı Erol Işık’a ve Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Altunbaş’a plaketlerini takdim ettiler.

UFRAD member of the Board of Directors Erol Işık was Speaker at “The Puff Points of Enlarging 
by Franchising “ conference when Armiya Teknoloji held an event at the Konya Ramada Hotel.
It was on the 1st of April 2022 at 14.30 where many aspects and examples were described The 
Moderator was the Selçuk University Communications Faculty Advertisement Department 
Head Prof.Dr.Hüseyin Altunbaş.

In Turkey when one says franchising important brand names come to mind,Erol Işık Assistant 
to the Etişleri General Manager described opportunities in the food sector.Attendance was high 
at this conference.

At the Armiya Events this conference lasted non stop for three hours Erol Işık stated :”There is 
always the need for the experience of the Franchisor.As the result of my experience in the food 
sector I can most definitely say that the most important point of franchising is its teachings.
If the right education is given to the right person success is ensured for you and your brand.Of 
additional importance is the choice of location and the manner of working.On these subjects 
the experience of the brand is again extremely important.When you work together with a 
proven successful  brand you also are able to obtain the international quality standards.
As the brand is already known you do not need to make an effort in introducing yourself,you 
have the use of the brand resources and their on going advertising actions so that with even 
a small budget you are being made known.We are delighted to see how much the knowledge 
of franchising is increasing in our country.In the daily running of the business franchise 
technologies I am excited about the work that Armiya is effecting.Both for the Franchisor and 
the Franchisee knowledge of its workings from start to finish is essential it is very satisfactory 
to see that people are aware of that.I congratulate Armiya Teknoloji for its additional efforts in 
increasing the awarenesses of the franchising sector”.

At the end  of the conference Plaques were presented to Armiya Teknoloji General Manager Ali 
İhsan Tuğ and the Assistant to the General Manager Özgen Kart,to Franchise Expert Erol Işık 
and to Faculty Member Prof.Dr.Hüseyin Altunbaş.
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It has the goal: 100% domestic and national
Experts blend many different Colombian and Ethiopian originated 
coffee variants and to the many resulting coffee choices both sweet or 
salty extremely fresh snacks are offered by the brand on a one price 
system resulting in this brand offering the opportunity of a high quality 
coffee experience.With their customizing digital infrastructures easily 
reached service points and strong franchising system for consumers 

COFFY THE ONE PRICE COFFEE SALES POINT HAS NOW OPENED
ITS 10TH BRANCH ONE SITUATED IN ANKARA KIZILAY

Hedef: %100 yerli ve milli 
Ustalıkla harmanlanıp özenle hazırlanan Kolombiya ve Etiyopya 
menşeli onlarca kahve çeşidinin yanı sıra tatlı ve tuzlulardan 
oluşan taptaze atıştırmalıklarını tek fiyata sunarak kaliteli kahve 
deneyimini ulaşılabilir hale getiren marka; müşteri deneyimini 
özelleştiren dijital altyapısı, kolay erişilebilir servis noktaları ve 
güçlü franchising sistemiyle hem tüketicilere hem de global 

Pizza Restaurantları A.Ş.’nin 25 yıllık deneyimiyle kurulan Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, ezber bozan 
konseptiyle büyümeye devam ediyor. Ankara Kızılay’da 10. şubesini açan Coffy, Türkiye’nin kahve markası 
olarak müşteri deneyimini hızlandırıyor. Marka, özelleştiren-basitleştiren teknolojik alt yapısı ve uygun 
fiyatlı yüksek kaliteli ürünleri ile güçlü bir Franchising sistemi sunuyor. 
Pizza Restoranlar A.Ş has 25 Years of experience and is continuing to enlarge with its out of the ordinary 
concept-The one price Coffee Sales Points -Coffy.It has now opened its 10th branch in the Ankara Kızılay.This Turkish 
brand of coffee is speeding up its availability so that customers can more easily try out this coffee brand.The brand uses 
a simplified unique technological Franchising basis in order to offer its suitably priced high quality products.

COFFY’NİN HEDEFİ: %100 YERLİ VE 
MİLLİ BİR DÜNYA MARKASI YARATMAK



and even for entrepreneurs who wish for universal success Coffy 
has opened a brand new approach.The brand has opened this to the 
Turkish coffee sector and soon this 100% domestic and national brand 
will be ready to appear on the world stage.

The story of the success of this Turkish brand
At the opening  of Coffy which works under the auspices of Pizza 
Restaurantları A.Ş Aslan Saranga spoke for them saying” When our 
company set out on our journey our goal was to offer a new model of 
coffee culture.We named ourselves ‘Mahallenin Kahvecisi’ -which meant 
‘The Neighborhood Coffee Shop’-Then we wished to carry forward the 
mentality that having a coffee was not a luxury it was everyone’s right to 
drink it.We worked along these lines and developed the one price coffee 
point brand of Coffy.During this period we researched the world,and by 
bringing  Ethiopian and Colombian beans brought the aromas hidden inside 
them together in the very best manner.Our baristas working with great 
care,mastership and passion produced tens of different high quality kinds 
and we added snacks then offering at a single price to customers thus 
giving an alternative brand experience.In order to shorten the time taken 
in preparation we took the Coffy Apparatus which meant that customers 
could put in pre orders before they came to the Coffy spot.For our home 
delivery we chose the swiftest and widest Online system.In 2 of our 
branches we have Autonomous robots for orders and service.We have 
speeded up our work on this system so that it will be available in all our 
branches.Now with 25 years of experience behind us our goal is having our 
brand which is financed totally by our domestic and national investments 
have this Turkish brand take its place among world leaders and show to 
the world its success story”.

“Becoming a partner in Coffy will have 
entrepreneurs gaining much”
Saranga,while talking of the Coffy Franchising system said their company 
had made it their mission to support entrepreneurs who wished to put 
their names to a brand new sector in order to succeed.Saranga stated,” 
Coffy before everything else is a Turkish brand which offers to investors 
the opportunity to invest in a totally domestic brand.When evaluating 
joining the brand they should be aware they are becoming a part of a 1000 
branch Fast Food Technical company which ensures the very best deals 
can be obtained by them on this experience and our global vision which 
I mentioned a little previously the result is offering coffee at the right 
price which makes it an opportunity to profit well”. Saranga added that 
at regular periods they bring out a Webinar series on the eco system and 
entrepreneurial candidates can obtain very qualified knowledge from that 
and suggested that everyone follow the programs on the Coffy’s YouTube 
channel that being……

çapta başarı hikayesi yazmak isteyen girişimcilere sıra dışı bir 
alan açıyor. Coffy, Türk kahve sektörüne yepyeni bir model 
kazandıran yüzde 100 yerli ve milli bir kahve markası olarak 
dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Türk markasının başarı hikayesi 
Açılış töreninde Coffy’nin çatısı altında bulunduğu Pizza 
Restaurantları A.Ş. adına konuşan Aslan Saranga, “Bizler yola 
çıkarken amacımız, kahve kültüründe yeni model yaratmaktı. 
Kendimizi ‘Mahallenin Kahvecisi’ olarak konumlandırarak, 
kahveyi bir lüks tüketim ürünü olmanın ötesine taşımayı hayal 
ettik. ‘Kaliteli kahveye ulaşmak herkesin hakkı olmalı’ dedik, 
hayalimizin peşinden gittik ve Türkiye’nin tek fiyatlı kahve 
noktası Coffy’yi geliştirdik. Bu süreçte tüm dünyayı araştırdık, 
Etiyopya ve Kolombiya’nın kahve çekirdeklerini bir araya getirerek 
çekirdeklerin içinde gizlenen aromaları en mükemmel şekilde 
ortaya çıkardık. Baristalarımız tarafından özen, ustalık ve tutkuyla 
hazırlanan onlarca kaliteli kahve çeşidini ve atıştırmalıklarımızı 
tek fiyata tüketicilerimizle buluşturarak alternatif ve yaygın 
bir marka deneyimi sunduk. Sipariş süresini kısaltmak için 
müşterilerimizin Coffy noktasına gelmeden kahve siparişi 
verebilmelerini sağlayan Coffy App’i uygulamaya aldık. Evlere 
hızlı servis için en yaygın Online yemek sitelerini seçtik. Otonom 
robotlarla sipariş ve servis sistemine iki şubemizde geçerek, 
sistemi tüm şubelerimizde yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Hedefimiz, yirmi beş yıllık deneyimimizi arkamıza 
alarak, yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle kurulmuş bir Türk 
markasının, global liderler arasında yer alarak, nasıl bir başarı 
hikayesi yazdığını tüm dünyaya göstermek.” dedi. 

“Coffy’nin ortağı olmak girişimcilerimize
çok şey kazandıracak” 
Coffy’nin franchising sistemi hakkında da bilgi veren Saranga, 
yepyeni başarılara imza atmak isteyen girişimcilerimiz 
için güçlü bir franchising sistemi kurgulayarak girişimcilik 
ekosistemine destek verme misyonunu yüklendiklerini ifade 
etti. Saranga, “Coffy her şeyden önce Türkiye’nin markası olarak 
girişimcilerimize tamamen yerli bir yatırım fırsatı sunuyor. Bu 
fırsatı değerlendirmek isteyen girişimcilerimiz ayrıca sektöre 
satınalma hacmi ile bayisine her zaman en iyi maliyetleri 
sağlayan ve 1000 şubelik deneyimi olan bir Food-Tech şirketinin 
parçası olarak adım atma şansına sahip oluyorlar. Bu deneyimin 
ve az evvel de bahsettiğim globalleşme vizyonunun bir uzantısı 
olarak iyi kahveyi doğru fiyata sunan Coffy’nin ortağı olmak 
girişimcilerimize çok şey kazandıracak.” açıklamasında bulundu. 

Saranga ayrıca periyodik olarak düzenledikleri Webinar 
serisiyle ekosisteme dahil olmak isteyen girişimci adaylarına 
son derece nitelikli bir bilgi ve deneyim kaynağı sunduklarını 
söyleyerek, herkesi Coffy’nin YouTube kanalı üzerinden 
gerçekleşen programları izlemeye davet etti. 
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İçinden geçmiş olduğumuz ve finansal belirsizliğin fazlaca olduğu bu günlerde, maddi birikimi 
olan yeni iş arayışı içinde iş yapma isteği duyan yatırımcılar, özellikle de ‘krizler her zaman fırsat-
ları beraberinde getirir’ düşüncesinde iseniz, bu makalem sizlere yönelik.
Franchise almak önemli bir finansal yatırımdır. Bu yatırımı yapmadan önce çok dikkatli ve hassas 
olmalı, çok ciddi bir araştırma sürecini planlamalı, seçeceğiniz iş kolu ve markanın uzun vadeli 
beklentilerinize uygunluğundan emin olmalısınız. Sürekli destek veren ve yatırımcılarının yanın-
da olan işletmeleri değerlendirmelisiniz. Franchise sistemi uzun vadeli bir sözleşme içerir ki bu 
nedenle, gelecekte de ilginizi çekebilecek bir iş olduğundan emin olmalısınız.
Son yıllarda pek çok marka Franchise 
sistemi ile büyümeyi tercih ediyor. 
Birçok yatırımcı adayı da franchisee 
sistemine girerek, seçtikleri markala-
rın bilinirliliği, gücü, sağladığı destek 
ve tecrübelerinden yararlanmayı 
öncelikle tercih ediyorlar.  Benim 
burada dikkat çekmek istediğim en 
önemli araştırmanın, karlılık yönünde 
yapılacak çalışmalar olması, değer-
lendirilmesi ve gerekliliği yönündeki 
uyarılarım olacaktır.
Yeni bir iş kurmak istiyorsanız, franc-
hising sistemi en doğru seçenektir. 
Hemen hemen her sektörde uygulan-
ması sebebi ile çok çeşitli seçenek-
leri barındırmaktadır. Peki, onu nasıl 
daraltır ve nihayetinde sizin için en 
iyisine nasıl karar verirsiniz? 
Franchise sistemi ile, kendi işinizin 
patronu olurken, kanıtlanmış bir ürün 
veya hizmetin avantajlarından yararlanırsınız. Ancak yine de çaba sarf etmeniz gerekiyor, bu 
nedenle tutkunuza ve becerilerinize uygun olanı bulmak önemlidir. Sektör ve marka araştırması 
yaparken kendinize şu soruları sormalısınız;

Kişisel hedeflerim neler?
Herkesin girişimci olmak için farklı motivasyonları vardır. Bir iş kurmayı veya bir franchise satın 
almayı düşünmeden önce kendinize hedeflerinizin ne olduğunu sorgulayın. Para kazanmak mı, 
evde daha fazla zaman geçirmek mi yoksa kariyerinize girişimci olarak mı devam etmek istiyor-
sunuz. Kişisel hedeflerinizi belirlediğinizde, seçeceğiniz sektör ve markanın bu hedeflerinize 
ulaşmak için uygun olup olmadığına karar vermek daha kolay olacaktır.

Hangi sektörde iş yapmak istiyorum?
Franchisee sistemi, fast food restoranları ve kafelerle sınırlı değildir. Franchising sistemi hemen 
hemen her ürün veya hizmet kategorisinde uygulanmaktadır. Emlak, eğitim veya üniversiteye 
hazırlık, temizlik veya temizlik hizmetleri, restoranlar ve perakende satış, sağlık ve güzellik, vb. 
diğer birçok kategoride bir franchisee yatırımcısı olabilirsiniz.

I address this article in today’s uncertain financial times to  those who have the financial means 
and wish to open a new business but   in particular to those who believe that ‘a crisis always 
brings an opportunity with it’.
Taking a Franchise is an important financial investment   before making the decision it is 
essential to be careful and thoughtful.A very serious research period must be planned,you must 
be sure that the business sector and brand which you choose fit in suitably with your own long 
term plans.Evaluate the brands which offer support constantly.The Franchise system is a long 
term contract and for this reason you must make sure that it is a subject that will also interest 

you in the future.Over recent years many brands 
have preferred to enlarge by franchising Many 
investor candidates join this system as they wish 
to have the brand they choose to be well known 
on the market, have market force, offer ongoing 
support and the backup of their experience.Here 
I wish to draw attention to my most important 
research in the direction of my warning -the 
profitability must be studied evaluated and the 
correct precautions formed.
If you wish to set up a new business the most 
correct manner is by franchising.In almost every 
sector there is a wide range of choice.Great but 
then how do you choose which is the best?
Within the Franchise system while becoming your 
own boss you have the advantages of both the 
product and its services.However you yourself 
have to put in much effort it is for this reason that 
you must choose something you are interested in 
and are capable of doing.This is the reason that 

while effecting your brand and sector research you 
must ask yourself these questions.

Which are my personal goals?
Every entrepreneur has different motivations.Prior to opening a business or buying a franchise 
you must query yourself on what your personal goals are.To earn money, to be able to spend 
more time at home or because you wish your career to be that of entrepreneur.Once you have 
clarified your goals it becomes easier to make a decision

In which sector do I wish to work?
The Franchising system is not limited to fast food restaurants and cafes.The Franchise system 
is used in almost all the sectors of products or services.Property,education or university 
coaching, cleaning and cleaning services,restaurants and retail sales,health and beauty,and so 
on in many other sectors also you can become a franchisee.

Which are my strengths?
When we study successful franchisees we become aware that they are doing something which 
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Güçlü yönlerim neler?
Başarılı franchiseeleri incelediğimizde, kendilerine uygun olan işi yaptıklarını gözlemleriz. Franc-
hise sisteminde her konuda uzman olmak gerekli değildir. Çalışanlarına liderlik edebilme, onları 
tamamlama ve kontrol edebilme yeteneklerine sahip olmak yeterlidir. Diğer konularda sistem 
onu destekleyecek ve yönlendirecektir. Marka seçerken hangisinin sizin için uygun olduğuna 
karar vermek önemlidir.

Bu işi kaç yıl yapabilirim?
Birçok franchise sözleşmesi çok yıllı sözleşmelerdir. Bazıları beş yıl kadar kısa veya 20 yıl kadar 
uzun olsa da, bir franchise sözleşmesinin ortalama süresi 10 yıldır. Bu, bir franchise sözleşmesin-
den çıkmak zor olabileceğinden, bu fırsatı uzun vadede taahhüt ettiğiniz anlamına gelir. Burada 
sözleşme süresi dolmadan devretme hakkı olup olmadığı öğrenilmelidir.

Yatırım bütçem nedir? 
Franchise maliyetleri sektöre ve iş modeline göre büyük farklılıklar gösterir. Bazı ön ödeme ücret-
leri 10.000 doların altındayken, diğerleri 1 milyon doların üzerindedir. Bir franchise satın almadan 
önce, ilk yatırımınızı, gelirinizi, yaşam tarzınızı ve yatırımınızın geri dönüşünü ve sizin diğer finan-
sal getiriler ile karşılaştırmalısınız. Ne kadar yatırım yapmak istediğinizi ve kısa ve uzun vadeli 
hedeflerinize ulaşmanıza neyin yardımcı olacağını belirlemeniz gerekir. 
Bazı franchisor’lar, franchisee alanlarının sektörel iş deneyimine sahip olmasını istese de başa-
rılı olmak için, temel iş bilgisine ve girişimcilik dürtüsüne sahip olmak daha önemlidir. Birçok 
franchisor, pazarlama, müşteri hizmetleri ve satışlardan anlayan ve artan satışlarla ilgilenen 
franchisee ister. Bir franchise sistemine karar vermeden bir kez daha önce kendinize; hedefleriniz, 
güçlü yönleriniz, arzu ettiğiniz iş alanı, günlük operasyonlara ne kadar dahil olmak istediğiniz ve 
ne kadar para yatıracağınız ve beklentilerinizi ne kadar karşılayacağı hakkında özel sorular sorun.
İlgilendiğiniz alanı ve iş modelini daralttıktan sonra, belirli bir marka seçmenin zamanı geldi. 
İşte kararınızda göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler. Bir franchise satın almanın 
en büyük faydalarından biri, markanın yarattığı sistemdir. Franchise vereninizin bilgisinden ve 
rehberliğinden yararlanıp ve sistemin desteklerini doğru değerlendirmelisiniz. Seçiminiz doğru 
yaptıysanız sisteme güvenmek ve bu yönde gerekenleri istenilen şekilde uygulamalısınız. 
Franchise verene ilk araştırmalarınızı yaparken, talebinizi nasıl ele aldıklarını ve sizi nasıl de-
ğerlendirdiklerine dikkat ediniz. Sistemlerine yatırımcı seçerken belirli prensip ve kriterleri var 
mı? Sorularınıza tatmin edici hızlı ve eksiksiz cevap veriyorlar mı? Bu ilk ilk temaslar, franchise 
verenin işi nasıl yürüttüğüne dair bir fikir edinmeniz için çok önemlidir.
Potansiyel franchise vereninizin sizden ne beklediği konusunda net olmalısınız. Sözleşme imzala-
madan önce anlaşmanın her iki taraf için de uygun olduğundan emin olmalısınız. Taahhüde hazır 
olup olmadığınızı ve franchise vereninizin belirlediği beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını-
zı anlamak için franchisee ilişkinizin, uzun vadeli bir ortaklık olduğunu düşünün.
Franchise markasına karar vermeden önce, operasyon, satış, pazarlama ve tanıtım gibi konular-
daki yaklaşımlarını değerlendirin. Bu yöntemlerin mevcut pazarda başarılı olup olmayacağını ve 
taktikleri ve kampanyaları karşılayıp karşılayamayacağını düşünün. Bir franchise hakkında bilgi 
edinmenin en iyi yolu, doğrudan Franchise sistemi içindeki diğer yatırımcılarla konuşmaktır. 
Onlara, franchise verenin destekleri, lisans ücretleri ve ödemeler konusundaki stratejileri, bölge 
ve alan koruma konusundaki yaklaşımlarını sorgulayın. Franchise sözleşmesi, franchise veren ile 
bir franchise alan arasında ilişkileri, yükümlülükleri, izinleri ve işletme kısıtlamalarını özetleyen 
bağlayıcı bir yasal belgedir. Ayrıca, tutarlar veya yüzdeler ve ödeme sıklığı da dahil olmak üzere, 
franchise alanın franchise verene ödeyeceği ücretlerin belirtmelidir. Özetlemek gerekirse; Franc-
hise sistemine dahil olmak önemli bir finansal yatırımdır. Bu yatırımı yapmadan önce dikkatli 
olmalısınız. Bir iş planınız olmalı, yukarıda anlatmaya çalıştığım konularda nelere dikkat etmeniz 
konusunda zorlanıyorsanız, uzmanından destek almalısınız. Paylaşmak istediğim önemli bir gö-
rüşüm ise,  “Kazandırmayan hiçbir sistem ve marka Franchise edilmez.” Bu edilmiyor anlamına 
gelmez. İyi değerlendirmek, incelemek ondan sonra karar vermek gerekir.

has appeal to their person.It is not necessary to become an expert on all the subjects in the 
sector.It is enough if you have the capacity of completing,controlling and leading their workers.
On other subjects the system will support and direct you.The all important point is in making 
the correct choice.

How many years will I be able to effect this work?
Many of the franchising contracts are for many years.some of the contracts for as short as five 
years the average is a 10 year contract.As it may be difficult to void the contract this means 
you are entering a long term agreement.You need to learn if you have the right to turn over the 
contract prior to the contract stated period.

What is my investment budget?
Investments in Franchises show enormous differences from sector to sector,in different work 
practices and in size of.Some initial investment payments are below the
10,000 dollars while others are above I million dollars.Prior to buying a franchise evaluate your 
first investment,your income,your living standards,the time period of investment return and 
effect the comparison with incoming returns.You must also in addition to your investment 
and your goals estimate what could be of help to you.For many Franchisors more important 
for candidate franchisees more important even than their experience in the sector is that they 
have basic business experience and a strong entrepreneural impulse.Many franchisors search 
for those who understand marketing,customer services and salesmanship.Once more prior to 
making a decision on which franchise system to take ask yourself;your goals, your strengths 
the sector of your choice,how much you wish to take part in the day to day actions,your 
investment and if your expectations will be fulfilled.Once you have narrowed the sectoral 
fields and work model the time has come to make your choice. One of the greatest benefits 
of buying a franchise is using their system,there knowledge their guidance and their support.
If you have made the correct choice you must then have trust in them and put into action 
their rules exactly as they decree them. When you are making your first franchise research 
pay attention as to how they input them and how they are evaluating you.When the brands 
are looking for investors do they have definite principles and criteria?Are they replying to 
all your queries totally and speedily?.These first encounters are important as you can judge 
somewhat   from these how that person is effecting his business.You must be very clear on 
what the potential franchisor expects from you.You must be sure prior to the contract signing 
that it is suitable for both sides.Do not forget that the trust commitment is by way of being a 
long term one.On your side can you totally fulfill your side. Prior to deciding on the Franchise 
brand evaluate their attitudes towards operations,sales,marketing and introductory work.
Think about how successful the brand been by using these tactics and campaigns and judge 
wether you believe or not they are enough.
One of the best manners of learning about a brand is by speaking directly to some of its 
franchisees.Ask them about the brands support,the license pricing their   payments,their 
strategies,their district and placing protectionism.
A franchise contract is a binding legal document covering the mutual responsibilities within 
the relationship of franchisor and franchisee,their permits and their working restrictions.
It also details the payments between them.Payments and percentages and their dates are 
stated. If it is necessary to summarize;Enterance into a Franchise system is a large financial 
investment.Prior to making a decision you must take care.You must have a work plan and 
should you have difficulties in the understanding of the explanations which I have tried to 
give to you above then you must obtain the help of an expert. I have an important point of view 
which I wish to share with you
“A brand that does not make profit should not be chosen”
This does not mean it should not be taken it means Evaluate it well,study it attentively and 
only then make the decision.
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BÖLGENİN EN BÜYÜK FRANCHISING FUARI
27 - 30 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
THE LARGEST FRANCHISE FAIR OF THIS WHOLE REGION
WILL TAKE PLACE ON THE 27 - 30 OF OCTOBER

Türkiye’nin ve bölgenin Franchising alanındaki en önemli buluşması olan; “Bayim Olur musun 
- Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve 
REDSTONE ana sponsorluğunda 27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl 20.’si gerçekleştirilecek olan fuar, yatırımcı ve markaları 
buluşturarak Franchise ve markalı bayilik sisteminin tüm oyuncularını tek bir çatı altında 
toplayacak.

Katılımcı Profili
Fuarın katılımcı profili Franchise ile büyüyen gıda, gayrimenkul, kozmetik; hazır giyim, ayakkabı, 
ev tekstili, mobilya ve yatak; oto bakım ve onarım, kominikasyon, mimarlık, eğitim; spor, hizmet, 
market, bankacılık ödeme sistemleri; inşaat, yapı market ve e-ticaret firmaları gibi büyük bir 
katılımcı ağından oluşuyor. Bununla birlikte fuara Franchise sektörüne, markalara mal ve hizmet 
sağlayan tedarikçiler; bayilik veren ürün ve markalar; İnovatif ürün tasarımcı ve üreticileri; ilk 
defa franchise verecek olan markalar; bayilik sistemiyle büyümek ve ilk lansmanını yapmak 
isteyen markalar da katılıyor.

Fuarın Etkisi
Geçen yıl 19. kez kapılarını açan fuarda, 100’ün üzerinde yerli ve yabancı marka katılımcı olarak 
yer aldı. Elli ülkeden bin 400 sektör profesyonelinin ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiği fuarın 
toplam ziyaretçi rakamı ise 12 bin 900’e ulaştı. Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik 
Fuarı, katılımcı markaların franchise satışlarına doğrudan etki ederken, yatırımcı adaylarının 
karar süreçlerini de hızlandırıyor. Fuar, yatırımcı adaylarının kendi işini kurma hayallerini, 
sunduğu kategorik seçeneklerle şekillendirirken; gelenekselleşen UFRAD seminerleri, markaların 
aktiviteleri ve yine markaların yeni ürün lansmanları ile de fark yaratıyor. Fuar boyunca, katılımcı 
her bir marka, stantlarını ziyaret eden yatırımcı adaylarıyla yaptıkları “verimli franchise 
görüşmelerinin” kimini fuar esnasında, kimini de fuar sonrasında sonuçlandırmak üzere adeta 
birbiriyle yarışıyor. Yabancıların Türk markalarına ilgisi; master franchise ve firma satın almaları 
şeklinde oluyor. Fuar bu açıdan da yurt dışına açılmak isteyen Türk markaları için önemli bir fırsat 
yaratıyor. 

Bayim Olur musun Franchising Fuarları, ilk günden beri, metrekare, katılımcı ve ziyaretçi 
sayılarıyla dünya Franchise fuarları arasındaki zirve yarışında önemli başarılara imza attı. “Be My 
Franchise” sadece Türkiye’de değil uluslararası Franchise kamuoyunda tanınan, takip ve takdir 
edilen bir fuar markası olmaya devam ediyor.

The “Will You be my Franchisee -Franchising and Brand Dealership Fair”which is the 
most important meeting place for Turkey and the  Region brings together under one roof 
investors and brands along with all the players in the Franchise dealership system.The 
fair will take place 27-30 of October in the Yenikapı Eurasian Display and Show Center.
Medyafors Fuarcılik are organizing,UFRAD supports and REDSTONE is the main sponsor.

The profile of the participants
The number of sectors taking part at the fair is vast those who are enlarging via 
the Franchising system in food,property,cosmetics  ready to wear, shoes,home 
textiles,furniture and bedding; vehicle care and repair, communications,architecture
sport,services,marketing,systems for banking payments,construction and construction 
marketing and e-Commerce firms.In addition to all of those the suppliers and offerers of 
branded goods; those offering dealerships for products and brand name use;Innovative 
product designers and producer firms;brands offering franchises for the first time along 
with those who wish to launch or enlarge by the dealership method.

The effects of the fair
Last year was the 19th year of the fair opening it’s doors and more than 100 domestic and 
foreign brands participated.Its total number of visitors reached 12 thousand 900,and 
1400 bilateral meetings between professional from 50 countries took place.The “Will you 
be my Franchisee-Franchising and Brand Dealership”Fair has a direct influence on the 
sales of franchise products while at the same time it shortens the period that investors 
require for coming to a decision and fulfilling their dreams by shaping the  categories.
Traditional UFRAD seminars are held,brand activities and new brand launches are 
followed.Throughout the length of the fair many “productive franchising meetings”took 
place others happened after it resulting in companies racing each other in finalizing their 
talks.The manner of working with foreigners is mainly they wish for a master franchise or 
to buy the company.It is for these reasons that the Fair offers an important opportunity for 
Turkish brands wishing to enlarge abroad.

From the very first opening of the “Will you be my Franchisee”fairs it received much 
attention firstly due to the sq.m.of its floor space venue
and the vast number of its visitors and rapidly advanced to becoming one of the leading 
fairs held,”Be my Franchisee”is not simply well known in Turkey it continues to be a Fair 
which the Franchising community knows well follows and admires.
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Birçok özelliği ile her sektördeki müşterilerinize, kendinizi ve işinizi çok daha etkili bir 
şekilde prezente etmenizi sağlayan Goosmartcard akıllı kartvizit, profesyonel hayatınız için 
ekstra bir katma değer yaratıyor. Akıllı kartınızı her marka mobil telefonda uygulayabilir, 
diğer ekrana yaklaştırarak sizin daha önce belirlediğiniz tüm bilgileri tek bir sayfada NFC 
teknolojisi ile paylaşabilen sistemi kullanabilirsiniz. Böylece akıllı kartvizitiniz ile tüm iletişim 
bilgilerinizi istediğiniz kişiyle anında paylaşabilirsiniz. 
 
Goosmartcard nasıl çalışıyor?
goosmartcard.com adresi üzerinde gerçekleştireceğiniz üyeliğiniz ile demo ve ücretsiz olarak 
dijital kartvizitinizi oluşturabilir, kart tipini seçebilir ya da kendiniz tasarlayabilirsiniz. Üyelik 
panelinden kartvizit bilgilerinizi doldurabilir ve kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Goosmartcard’ın özellikleri:
Yalnızca izin verdiğiniz bilgileri, izin verdiğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Çift profil ile iş veya özel profil oluşturup kullanım alanlarına göre kartvizitinizi paylaşabilirsiniz.
NFC ya da QR kod teknolojisiyle kartvizitinizi temasız olarak paylaşabilirsiniz.
Tüm sosyal medya profil bilgilerinizi ekleyip kartvizitinizle birlikte paylaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve üyelik için goosmartcard.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

With its many specialities it allows one to present ones self and ones business in a much more 
effective manner in fact the Goosmartcard adds value to your professional life.The smartcard 
works with every brand of mobile telephone. By placing it near to the other screen all the details 
which had been previously recorded there appear on one single page by the NFC technology.In 
this manner with your smartcard you can share immediately all details with whom ever you wish.

How does the Goosmartcard work?
One effects membership by entering the Goosmartcard .com address.There once membership 
is established one can have a demo and set up ones digital visiting card free of charge,choose 
the type of its card or design it oneself From the membership panel you can fill in the details and 
then you can begin to use it.

The special features of the Goosmartcard:
Only details which you wish to permit are supplied only to permitted people.
Double profile can be effected for business or private profile for your business card .
Should you wish the NFC or the QR code technologies can be used to share without direct 
contact. All your social media profile details can be added to your visiting card.
For more detailed information or to effect membership you should visit the goosmart.
com address

Goosmart Yatırım Pazarlama A.Ş. markası olan Goosmartcard akıllı kartvizit, tüm bilgilerinizi dijital 
ortamda paylaşma imkânı sağlıyor. Yenilikçi, çevreci ve şık temaları ile dikkatleri üzerine çeken 
Goosmartcard, müşterilerinizle hızlı ve etkileyici bir şekilde iletişim kurmanızı kolaylaştırıyor. 

The Goosmart Investment Marketing A.S.has brought out an intelligent visiting card 
named Goosmartcard which makes it possible to share all ones details digitally.It has 
innovative,environmental and chic themes which attract lots of attention with this card 
customers are rapidly put in contact when reached in such an impressive manner.
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AKILLI DİJİTAL KARTVİZİT: GOOSMARTCARD
THE INTELLIGENT DIGITAL VISITING CARD : GOOSMARTCARD
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TAB GIDA’DAN YATIRIMCILARA 
AVANTAJLI YATIRIM FIRSATI
TAB GIDA IS OFFERING TO ENTREPRENEURS ADVANTAGEOUS 
INVESTMENT OPPORTUNITIES

Türkiye’de Burger King®️, Sbarro®️, Popeyes®️, Arby’s®️ gibi dört global, Usta Dönerci®️ ve Usta 
Pideci®️ gibi iki yerel markayla faaliyet gösteren TAB Gıda, tamamı Türkiye’de kurulu benzersiz 
gıda ekosistemi sayesinde yatırımcılara cazip işletme modelleri sunuyor.
Gıda işletmeciliği konusunda benzersiz bir gıda ekosistemine sahip olan TAB Gıda, bünyesindeki 
markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tedarik zinciri yönetimi, operasyon ve pazarlama 
alanlarındaki tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkanı sunuyor. Yenilikçi ve 
verimli iş modelleriyle yatırımcısını destekleyen şirket, sahip olduğu et, salata, ekmek ve patates 
fabrikalarıyla da yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

“Kontrollü büyümek isteyen girişimcileri bekliyoruz”  
Yatırımcılara sundukları avantajlı franchise fırsatları ile sektöre yön vermeye devam ettiklerini 
ifade eden TAB Gıda Franchise Direktörü Erman Engiz, sahip oldukları ekosistemin kapısını ardına 
kadar yatırımcılara açtıklarına dikkat çekti. Risk almadan kontrollü büyümek isteyen girişimcileri 
beklediklerini belirten Engiz, “Franchise sistemi aslında bir yatırım. Bu sistemle girişimcilere, 
standartları belirlenmiş, marka stratejisi, konsepti, ürünleri belli olan bir markaya yatırım yapma 
fırsatı sunuluyor. Oluşturulan çalışma prensiplerine uyulduğunda da bu sistem girişimcilere 
sürdürülebilir bir büyüme sağlıyor. İşin özü siz değer yaratan bir iş modeline yatırım yapıyor, 
sonrasında da bu iş modeli ile müşterilere ürün ve hizmet sunarak yaptığınız yatırımın karşılığını 
alıyorsunuz. Biz de TAB Gıda çatısı altında hizmet veren Burger King®️, Popeyes®️, Sbarro®️, Arby’s®️, 
Usta Dönerci®️ ve Usta Pideci®️ markaları için yatırımcılarımıza kendilerine özel, avantajlı işletme 
modelleri sunuyoruz. Çeyrek asrı aşan deneyimimizden faydalanarak gıda sektörüne sağlam bir 
giriş yapmak veya işini büyütmek isteyen tüm girişimcileri bekliyoruz.” dedi. 
“Girişimcilere iki alternatif: İster Anahtar Teslim İster Kendin Yap”
TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve 
büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci 
opsiyon AVM dışında yer alan restoranları kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve ekipman 
yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından 
yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.
Detaylı Bilgi ve Başvuru için: 
Bilgi ve başvurularınız için www.tabgida.com.tr/tr/franchising/genel-bilgi linkini inceleyebilir ya 
da tabfranchise@tabgida.com.tr mail adresinden bilgi alabilirsiniz. 

The leader in the Turkish quick service restaurant chains TAB Gıda now has set up a unique food 
ecosystem for investors to take advantage of as they enlarge their businesses.
Active in Turkey TAB GIda has four global brands Burger King (R),Sbarro(R),Popeyes(R) and Arby’s(R) 
additionally two Turkish ones Usta Dönerci(R) and Usta Pideci(R).It has a unique founded  in Turkey food 
ecosystem which offers to entrepreneurs an attractive business model. In the food sector thanks to 
its unique ecosystem TAB Gıda offers to those wishing to invest a total business administration plan is 
given-in supply chain management, experience in operating and marketing activities,together with the 
advantageous opportunity of the strength of the TAB Gıda buying power in the market.The company 
totally supports its entrepreneurs by way of its innovative and productive work models in addition to 
using the company owned factories for meat,salads,breads and potatoes
with their advantageous pricing.

“ We wish to work with entrepreneurs 
who search for controlled growth “
Erman Engiz is the TAB Gıda Franchise Director, he explained that the company by offering advantageous 
Franchise opportunities gives direction to the sector and with the ecosystem which they have their doors 
are wide open to entrepreneurs who wish to enlarge by effecting controlled growth.Engiz said “In actual 
fact a Franchise system is an investment.Entrepreneurs within this system are able to invest in an already 
ongoing standardized business with its brand strategies,its concepts and its products.Providing that the 
entrepreneur totally complies with the brands principles of work the entrepreneur can effect an ongoing 
enlargement.The reality is one is investing into a value adding business and as you offer the product 
and its service you are profiting from your investment.Under the auspices of TAB Gıda for the brands 
Burger King (R),Popeyes(R),Sbarro(R)  Arby’s(R),Usta Dönerci(R) and Usta Pideci(R)  we offer advantageous 
business work models.For those entrepreneurs wishing to make a sure enterance into the food sector or 
enlarge their businesses we with our more than a quarter century of experience are waiting for them”. 
“There are two alternatives for entrepreneurs:the turn the key model or setting up personally model”.
Investment in TAB Gıda brands varies according to size and position.TAB Gıda offers two different 
options.The first option is for the setups which are not to be situated in the Shopping Centers for those 
the investor himself can if he wishes effect investment himself in the building and equipment of the 
premises.The second option is total investment and set up by TAB Gıda with turn the key delivery.
For Detailed Information and Application: www.tab Gida.com.tr/tr/franchising/genel-bilge

Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda, kurduğu benzersiz gıda ekosisteminden 
yararlanmak ve işini büyütmek isteyen yatırımcıları bekliyor.
The leader in the Turkish quick service restaurant chains TAB Gıda now has set up a unique food 
ecosystem for investors to take advantage of as they enlarge their businesses.

AKILLI DİJİTAL KARTVİZİT: GOOSMARTCARD
THE INTELLIGENT DIGITAL VISITING CARD : GOOSMARTCARD



AkTÜEl • cURREnT

EPİLADY KİŞİSEL BAKIM SALONU
NURİYE HAGİ ATAK FRANCHISE VERİYOR 

Epilady markasının kurucusu Nuriye Hagi Atak, İnanır Güzellik Akademisi mezunudur. 
Usta ve usta öğreticilik belgelerine sahip olan Nuriye Hagi Atak, profesyonel iş 
hayatından sonra işletmelerini kurmuş ve tecrübelerini kendi işletmelerine aktarmıştır. 
Kadınların bir meslek sahibi olmalarına destek olmanın hem ülke hem de bireysel olarak 
ekonomik özgürlüğe katkı sağlayacağına dikkat çeken Nuriye Hagi Atak, işletmelerinde 
kadın istihdamına önem vermiş ve bunu öncelikli amaç edinmiştir. Basının da yakından 
takip ettiği başarılı bir işletmeci ve iş kadını olan Nuriye Hagi Atak’ın bu önemli 
çalışmaları çeşitli ödüllerle taçlandırılmıştır.
Epilady işletmelerinde sağlık ve hijyen kurallarına son derece önem verilmekte olup 
bununla ilgili tüm belgeler, gerekli kurumlardan sağlanmıştır. Sultanbeyli merkez olmak 
üzere Gebze’de de bir şubesi olan Epilady, tüm bu tecrübesini yaygınlaştırmak amacıyla 
artık franchising sistemi ile büyümeyi hedeflemektedir. Epilady franchising düşünce 
yapısı, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı, tecrübesini ve markasını paylaşacağı bir iş 
ortaklığıdır.
Epilady ile çalışacak iş ortakları, kendilerine inanan, hayallerini gerçekleştirmek 
ve üretmek için çaba sarf eden girişimciler olmalıdır. Tüm mesleki, cihaz kullanım 
teknikleri ve personel hijyen eğitimlerini merkezinde veren Epilady markası, mağaza 
açılana kadar devam eden eğitimlerini mağaza açıldıktan sonra da yerinde devam 
ettirmektedir. Marka mimarlarının gerçekleştirecekleri mağaza kurulumunun açılışını 
merkez bizzat organize etmektedir. 
Nuriye Hagi Atak’ın en az kişisel bakım salonları kadar iddialı olduğu, piyasada çok 
tercih edilen ve sevilen Nroise Cosmetic bakım ürünleri de, Epilady kişisel bakım 
salonları markasıyla beraber franchise edilmektedir. Yaklaşık 500.000 - 600.000 TL gibi 
bir maliyetle kurulan Epilady kişisel bakım salonları %30 ile %40 arasında bir kar marjı 
sunmaktadır. Yaklaşık 8 ile 12 ayda yatırımını geri döndüren marka, 150.000 TL franchise 
giriş bedeli almaktadır.
Güzellik ve kişisel bakım sektörü son zamanların en popüler mesleği haline gelmiştir. 
Bu dönemde sektöründe lider bir markanın desteği ile kendi işinizi kurabilir, maddi 
kazancın yanı sıra başarılı bir yatırımcı olarak sektörde yerinizi alabilirsiniz.

The founder of the brand Epilady,Nuriye Hagi Atak,is a graduate of the İnanır Beauty 
Academy. She holds the licenses of master and master teachings.After also working 
professionally herself with the experience which she gained  then founded her own brand. 
She firmly believed that both for the women and for the country female employment was 
essential and this was her primary goal as she was aware of the importance of economic 
freedom. Nuriye Hagi Atak drew the close attention of the press being a successfully 
operating  business woman she and her important work have resulted in her receiving 
various awards.

In the Epilady centers extreme importance is attached to health and hygienic rules,and 
all the essential documents of proof have been obtained from the authorities.The brand 
center is in Sultanbeyli with a branch in Gebze and now with the intention of spreading all 
the pertaining experience much wider Epilady is now offering franchises.The belief in the 
Epilady franchises is in the sharing of a long distanced journey with partners being friends 
with whom the brand shares its experience and its name.

The work partners taken must be people who believe in themselves,entrepreneurs who 
will make the effort so as to be productive and realize their dreams.Epilady gives all the 
education on activities,the technologies on using apparatuses and personal hygiene at 
their Central.Education continues there until the shop opening where it is then continued.
The building establishing is effected by the brand architects and the actual opening is 
also organized by the central.

Just as much as Nuriye Hagi Atak is ambitious for her salons she is equally ambitious for 
the Nroise Cosmetic care products which are being well received in the market.Those also 
are franchised.The cost of franchise investment in a personal care salon is about 500,000-
600,000 TL. The salon works on a profit margin of 30% or 40%.The brand shows return on 
investment in 8-12 months.The fee for the franchise enterance is 150,000TL.

The beauty and personal care sector has recently become one of the most popular 
professions.Now you can with a leading brand in the sector create your own business so 
that in addition to the financial gain you will also take your place as a successful investor.

NURİYE HAGİ ATAK IS NOW OFFERING FRANCHISES FOR THE EPİLADY PERSONAL CARE SALONS
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“TÜRKİYE YEME-İÇME ARAŞTIRMASI”NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI
THE RESULTS OF THE RESEARCH ON THE FOOD AND BEVERAGE SECTORS IN
TURKEY HAVE BEEN ANNOUNCED
Metro Türkiye’nin, araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA iş birliğiyle 31 ilde 2725 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirdiği ‘Yeme İçme Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’de 
yeme içme ve alışveriş davranışlarında yaşanan değişimlere ışık tutan araştırmada, alışveriş 
tercihlerinin modernleşme ile dönüşümü, sağlıklı beslenme eğilimi, evde ve restorandaki yeme 
içme alışkanlıkları detaylı bir şekilde mercek altına alınıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin 10 
kişiden 8’i gıdayı gezerek, görerek ve seçerek almak istiyor. Her 4 kişiden 1’i alışveriş yaparken 
ürünün yerli olmasına dikkat ediyor, her 2 kişiden 1’i ise sepetinde yöresel ürün tercih ediyor. 

DIŞARIDA EN ÇOK NE YİYORUZ, NERELERE GİTMEYİ TERCİH EDİYORUZ? 
Yeni bir lezzet denemek için dışarda yiyenlerin oranında yaklaşık %60 artış
Tüketiciler en çok gündelik bir ihtiyaç olarak dışarıda yemek yerken, sosyalleşme ihtiyacı ise 
ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca yeni bir lezzet denemek için dışarıda yemek yiyenlerin oranında 
yaklaşık %60, ödül/kutlama nedeniyle dışarıda yiyenlerin oranında ise %90’lık bir artış var. 
HORECA için yeni lezzet, özel lezzet arayışının tüketicide artması ve ödül/kutlama için dışarıda 
yemek yemesi de dikkat çekici sonuçlardan biri. Zamandan tasarruf etmek için dışarıda yemek 
yiyenlerin oranında ise yaklaşık %50’lik bir artış gözlemleniyor. 

Kebap ve döner Türk halkının 1.si olmaya devam ediyor
Dışarıda en çok %20 oran ile kebap, %19 oran ile döner ve %9 oran ile fast food yemekten 
hoşlanıyoruz. Mekan tercihlerinde ise lokantalar ilk sırada geliyor. Kebap, kafe, pastane ve balık 
mekanlarının tercih edilme oranı ise 2 katına yakın artış gösteriyor. Tüm Türkiye’nin en sevdiği 
yemeklere bakıldığında ise ilk sırada dolma ve sarma geliyor. İkinci sırada ise döner, lahmacun, pide, 
çiğ köfte yer alırken devamında kuru fasulye, kırmızı et ve yöresel yemekler bulunuyor.

Kahveyi dışarda tüketenlerin oranı 2 kat arttı
Dışarıda kahve içme oranlarına sık sık ve her zaman diyenlerin oranı ise 2017’ye kıyasla %50 
artmış durumda. Dışarıda her zaman kahve içerim diyenlerin oranı ise iki katından fazla artmış 
durumda. Türkiye çapında en çok tüketilen sıcak içecekler arasında ilk sırada çay ve bitki 
çayları gelirken, ikinci sırada Türk kahvesi geliyor. Espresso, latte, filtre gibi kahveleri tüketme 
oranı ise iki katına çıkmış. 

Metro Turkey has effected a research in conjunction with the research consulting company 
KONDA. It has covered 31 provinces with 2725 taking part. The results of these ‘Food and 
Beverage’ figures have now been announced. It focused the lens on the changes now in effect, 
on differences which have occurred in the habits of people who are modernizing their ways of 
shopping, on their tendency to obtain healthier foodstuffs, their food and beverage habits in 
the home or in restaurants all these details have been carefully studied. Accordingly, it can be 
seen that 8 people out of 10 prefer to search, to see and to choose food.1 out of 4 are careful to 
choose domestic products and 1 out of every 2 prefer to have in their baskets provincial foods.

WHEN EATING OUT WHAT DO WE SPECIALLY PREFER TO EAT
AND WHERE DO WE PREFER TO GO
In eating go out and trying new foods we see a 60% increase 
While those who are eating out see it as being a daily necessity however the socializing is 
very essential.Additionally eating out to try a new taste sees 60% while those eating out 
because of a prize or a celebration has seen a 90% increase.HORECA with its new tastes for 
those searching for special new flavours for an award or celebration is certainly an attention 
drawing result.Those who eat out to save time has also seen a 50% increase.

Kebap and döner continue to be the first favorites for the Turkish 
As a people 20% love to eat Kebap 19% Doner and 19% Fast Food.The position of restaurants is 
always in first place.A doubling up of near to 100% is seen in  kebaps,cafes,
pastry shops and fish restaurants.When we observe the most loved foods we see dolma and 
sarma.In second position come doner,lahmacun,pide and çiğ köfte after that dried beans,red 
meat and regional foods.

The number of those having coffee out has doubled 
Those having coffee out often or always shows a 50% increase compared to 2017 whereas 
those who say they always have it out has doubled. Throughout Turkey in the hot beverages 
first, we see tea and herbal teas secondly Turkish coffee. While use of such as Espresso, latte 
and filter coffee has doubled.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE KREDİ DESTEĞİ ARTIRILDI
THE CREDIT SUPPORT WHICH IS GIVEN TO YOUNG ENTREPRENEURS
HAS BEEN INCREASED

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 
125 artırarak 450 bin liraya çıkarttık. KOBİ’lerimizin projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz 
desteği de 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz” dedi. Belde Mahallesi Barış Bulvarı Kültür Turizm 
İl Müdürlüğü Merkezinde toplu açılış ve Güneydoğu Anadolu Projeleri (GAP) imza törenine 
katılan Bakan Varank, gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere 
dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci programını yürüttüklerini 
anımsattı. Bakan Varank, bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya 
kadar destek sağladıklarını söyledi.
TÜBİTAK BİGG çerçevesinde genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 
bin liraya çıkarttıklarını aktaran Bakan Varank, şunları aktardı; “Diyelim ki bir şirketiniz var ve AR-
GE yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
giriyor. Bu programda KOBİ’lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki 
kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Burada söylemek istediğim şu: Siz bir adım atın, 
biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle 
ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız.”

Altı farklı kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik, üst limitleri 250 bin TL ile 500 bin 
TL arasında değişen 6 farklı kredi desteği sunacaklarını açıkladı. Altı farklı girişimci modeline 
yönelik finansman desteği sağlanacağını da söyledi. Nebati, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, 
“Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik 
finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz,” dedi.
Bakan’ın açıklamasına göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay ana 
para ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkânı sağlanacak. Üniversitelerin yüksekokul veya 
fakültelerinden mezun, 35 yaşının aşmayanların yararlanabileceği ‘Genç girişimci’ desteğinde 
üst limit 350 bin TL olacak. Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, 45 yaşını 
aşmayanların yararlanabileceği ‘Cesur Girişimci Kredisi’nin üst limiti ise 400 bin TL olacak. Bu 
krediden eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen 
girişimciler faydalanacak. Bunun dışında ayrıca, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifikası/belgesi 
olan, 45 yaşını aşmamış girişimcilere de 300 bin TL üst limitli ‘Usta Girişimci Kredisi’ verilecek. 
Bununla birlikte,  ‘tekno girişimci’, ‘halk girişimci’ ve ‘girişimci esnaf’ kredileri de olmak üzere 
toplam 6 kategoride finansman destekleri hayata geçirilecek.

The Industry and Technology Minister Mustafa Varank stated,”We have increased the amount of credit 
support which we give to young entrepreneurs by 125% which brings it to 450 thousand Lira and for 
KOBİ (small and medium enterprise projects) we are doubling the 600 thousand lira we were giving 
bringing it to 1 million 200 thousand Lira”.Minister Varank attended the collective opening of the 
Provincial Barış Boulevard Culture Tourism Center and the signature ceremony of GAP(The Southeast 
Anatolia Project) and reminded that in conjunction with TÜBİTAK a program was in effect so that 
the bright ideas focused on technology and modernization of young people can be used.The young 
entrepreneurs who make use of the program have been given up to 200 thousand Lira.

Within the bounds of TÜBİTAK BİGG the amount given has been increased by 125% and become 450 
thousand Lira and Minister Varank continued”Supposing you have a company and you wish to effect 
R&D.It is at that point that the TÜBİTAK KOBİ R&D beginning Support Program appears.With this 
program for KOBİ projects we have doubled the amount given and brought it to 1 million 200 Lira.What 
I am explaining here:When you make a step forward we do everything in our power to support,in such a 
manner together we shall bring all our provinces,our cities and our country to the level it deserves.”

Six different Credit supports
The Treasury and Finance Minister Nureddin Necati said that the credit support for entrepreneurs will 
be given in six different manners the limit will be between 250 thousand and 500 thousand TL.Necati 
sent the message via Twitter saying”To all those who wish to bring their ideas to life we are offering six 
different models of suitable financial support”.

According to the Ministers explanation through Halkbank advantageous interest rates can be 
obtained also no payment is required in the first year and a maturity of up to 60 months.For 
graduates of University high school or faculties.People up to the age of 35 are able to use this ‘Young 
Entrepreneurs’credit that top limit being 350 thousand TL.For University Highschool or faculty 
graduates not over 45 years of age there is ‘Courageous Entrepreneurs Credit’and that top limit 
will be 400 thousand TL,those who have had the education and have gained at least two years of 
experience in their sector and now wish to setup for themselves can make use of that. Additionally for 
the entrepreneurs not being over 45 and having been awarded their business certificate/award they 
will receive the ‘Master Entrepreneur Credit’which has a top limit of 300 thousand TL.These and three 
more categories-‘techno entrepreneur’,‘peoples entrepreneurs’and ‘small business’entrepreneurs 
which results in six categories of financial support being offered.
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USTALARIN USTASI “İRFAN USTA”DAN KARLI FRANCHISE FIRSATI! 
THERE IS THE OPPORTUNITY OF TAKING A PROFITABLE FRANCHISE
FROM THE  MASTER OF THE MASTERS “İRFAN USTA”

İrfan Usta ne zaman ve nasıl kuruldu? 
Hedefleriniz nelerdir?
Meslek hayatıma 1990’lı yılların başında, İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir restoranın mutfağında 
başladım. Çalıştığım restorandaki ustam yeteneğimi gördü ve yavaş yavaş bana iş vermeye 
başladı. Bir gün bana “Sen kebap yapabilir misin?” diye sordu ve ustalık hayatım o gün başlamış 
oldu. Kendimi en iyi şekilde yetiştirerek bugünlere kadar gelmeyi başardım. İstanbul Anadolu ve 
Avrupa yakasının en iyi altı mekanında çalıştıktan sonra kendi ismimle ilk restoranımı 2013 yılında 
açtım. Birçok hedefimiz var; Franchise sistemiyle restoran sayımızı 2023 yılı sonuna kadar 40 
şubeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yılların bize vermiş olduğu tecrübeyle Türk kebap kültürünü tüm 
dünyaya damak doygunluğunda yaşatmak istiyoruz.  

Konseptiniz ve uygun lokasyonlar
hakkında bilgi verir misiniz?
Bizim Franchise sistemimiz pide ve lahmacun lezzetleri üzerinedir. Bu konuda iddialı olduğumuz 
için 8 çeşit lahmacun ve 10 çeşit pidemizle kârlı bir Franchise konsepti oluşturduk. Türkiye’de 
ilk defa vegan lahmacunu biz yaptık. 60-80 m2, paket servis ağırlıklı çalışan, az elemanla kolay 
yönetilen dükkanlar, yatırım kararı verilmesinin ardından düşünülen alternatif bölgelerdir. Siz 
lokasyondaki muhtemel dükkânları belirlediğinizde saha ekibimiz dükkanları yerinde inceliyor. 
Daha sonra en uygun olan yere birlikte karar veriyoruz.

Franchise giriş bedeli ve toplam yatırım maliyeti ne 
kadardır?
Franchise giriş bedelini ik etapta 10.000 $ olarak belirledik. Toplam yatırım maliyetimiz 
50.000$ dır. Şubeler için aylık ciro hedefi ise minimumda 20.000 -30.000 $ arasıdır.
Royalty bedelini ise %3 olarak belirledik.

Bayilerde aranan özellikler ve destekler nelerdir?
Öncelikle özgeçmişlerine bakıyoruz. Sonrasında bizim markamıza uyum sağlayabilecek, 
vizyon sahibi iş ortaklarımızı İrfan Usta ailesinde görmek istiyoruz. Mimari projenin bize 
ait olmasını istiyoruz, dekorasyon bütünlüğü önemli çünkü. Usta tedariki ve eleman temini 
konusunda da iş birlikçilerimize yardımcı oluyoruz. Ustaların eğitimini de biz üstleniyoruz. 
İş güvenliği sözleşmesinin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna 
kadar restoranlarımızın sayısını 40’a yükseltmek. 

My interest in the kitchen began when I was very young. I learned how to hold a knife when I was ten 
years old. My working life began in the early 1990s. I started in Beşiktaş in the kitchen of a luxury 
restaurant. The Master there slowly became aware of my capability and one day he turned to me 
and asked “Can you make Kebab?” and that was the day which started my life as a master. I made 
every effort to constantly improve my capabilities and so I came to today successfully. After I had 
worked in 6 of the best places on the European and Asian sides of Istanbul then in 2013 I opened my 
first restaurant giving it my own name. From then onwards we have the goal of reaching the number 
of our franchising restaurants to 40 by the end of 2023. Our Franchise system is based on pide and 
lahmacun tastes. As we are pretentious on this subject we have 8 kinds of lahmacun and 10 kinds of 
Pide and we have put in place a profitable Franchise concept with these. We were the first in Turkey 
to make vegan lahmacun. We received very positive reactions from our guests and because of that, 
we added them to our most preferred taste list. Our goal is to open one in every district of Istanbul. 
Within the coming months, there will be investments both abroad and domestically. Within one 
and a half years our goal is to give 40 Franchises. This year because of the pandemic our maximum 
services have been given to home deliveries. Premises of 60-80 sq m.Mainly packet service, using 
few personnel, easy to manage premises and after the location has been decided upon alternative 
regions. We decide together with the investor on the potential of a high turnover position. Our field 
team also visits the intended locations. Then all together we make the decision.

Upon the first sta,ge we state 10,000$
Our total price is between 50,000$
The minimum is between 20,000$
Because the investment changes according to the location it is necessary to discuss 
with each investor during the Franchise meeting the possible profit margin.
We have set it at 3%

First, we study their previous business lives. Then we estimate if they can fit in with our brand and 
do we wish to see them join the İrfan Usta family. We wish to be responsible for the architectural 
project as decoration is important. We help them obtain suitable personnel. We take the 
responsibility of training their new staff. We help them in the writing of the business security 
contract. Our end of 2023 goal is to have the number of restaurants come to 40.
With our years of experience, we know that the Turkish Kebap culture now interests the whole 
world so we wish to have people everywhere enjoy it. We have ongoing meetings with America. 
Additionally, we believe this can be affected by the availability of our well-control partners.

İrfan Usta kendi alanında yaptığı yenilikler ve favori lezzetler sınıfına giren ürünleriyle tüketicilerin yanı sıra 
medyanın da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yazılı basınla birlikte televizyon kanallarının ilgisi, hem tüketicilere 
hem de Franchise alacak yatırımcılara güçlü bir marka iletişimine sahip olma avantajı sunuyor. 

In his sector İrfan Usta because of the new and flavourful tastes he has introduced is receiving praise not only from his guests 
but also from the media as well as in the written press but also on TV he has attracted lots of interest so has consequently 
become a brand which investors find strongly attractive in the meeting with İrfan Temel the founder of İrfan Usta” he 
answers our questions on his expertise in modest and natural tones.
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AKDENİZ’İN EFSANE İÇECEĞİ ATOM, ATOM MASTER 
FRANCHISE SİSTEMİYLE DÜNYAYA AÇILIYOR
THE LEGENDARY DRINK FROM THE MEDITERRANEAN THE ATOM, IS NOW BEING OFFERED 
TO THE WORLD BY WAY OF THE ATOM MASTER FRANCHISE SYSTEM

Lezzetli karışımları ve özgün ekipmanı ile atom subzero yazın geniz 
donduruyor, atom steam kışın iç ısıtıyor. Smoothie karışımları ve 

meyve suları, taze meyvelerin doğal lezzetini dört mevsim sevenleriyle buluşturuyor. 
Birbirinden lezzetli ürün çeşitleri, atom, bomba, roket, bazuka, dinamit, bigbang, 
tnt, nükleer, benzin, dizel, füze gibi ilginç isimleriyle gece-gündüz içenlerin 
enerjisini tazeliyor. Atom Master franchise modelinde, cafe, büfe, corner, stand, 
mobil gibi her ortama uyan farklı konseptler var. Canlı çarşılarda, plajlarda, 
gezinti alanlarında, eğlence merkezlerinde, beş yıldızlı otellerde, kafelerin 
içinde açılabiliyor. Atom Master hammaddeleri olgunlaştıkları dönemde 
Akdeniz bölgesindeki üreticilerden seçerek taze alıyor, kendi tesisinde işliyor, 
bayilerin kullanımına hazır hale getiriyor, yıl boyu donuk olarak saklıyor ve 
sevk ediyor. İşletmeler merkezden gelen hammaddeyi dört mevsim bulunan 
meyve sularıyla yerinde karıştırıyor ve sunuyorlar. İşçilik, özel geliştirilen 
ekipmanla basitleşiyor ve hızlanıyor, merkezi tedarik sayesinde işçilik çok 
azalıyor. Franchise alanlara işinin başında durup, müşteri memnuniyetini 
sağlamak kalıyor.  Antalya’da açılan 7 şubeden sonra, Ankara ve İstanbul 
Atom Master lezzetini tanıdı. Bundan sonra hedefte turistik sahil 
kentleri, büyük şehirler, canlı AVM’ler var. Antalya’da atomun tadına 
varan turistlerden gelen talepler üzerine, Almanya, Hollanda, Fransa, 
Bulgaristan, BAE, İran, Irak, Azerbaycan için franchise ve masterfranchise 
görüşmeleri devam ediyor. Pandeminin ardından hızlı bir yayılma 
bekleniyor. 

Its flavorful mixtures and original equipment make for a below zero 
atom which freezes the nasal system in summer but which heats your 

insides in winter. With Smoothie mixes and fruit juices it offers the natural 
taste of fresh fruits all four seasons of the year. The product flavours are each 
one better than the other there is the atom, the bomb, the rocket, the Bazuka, 
the dynamite, the Big Bang, the tnt, the nuclear, the petrol, the diesel, and the 
missile all the people who drink these interestingly named drinks be it daytime or 
nighttime renew their energy. The Atom Master franchise system has many choices 
of concepts which are able to fit in to different types of position. In busy markets, 
on beaches, in strolling grounds,in amusement parks,in five star hotels inside 
cafes. The Atom Master raw materials are chosen at the time of their ripening in 
the Mediterranean regions, bought while fresh, then worked in their own facilities, 
prepared then frozen throughout the year then distributed. Businesses order their 
fruit juices from the central mix them on their own premises and so offer them to 
their customers. The making of the drinks is both facilitated and speeded up by 
the specially prepared equipment and personnel requirements are much decreased 
because of the central’s supplies. It remains only for the Franchisee to be at the head 
of the business and ensure customer satisfaction.
After opening 7 branches in Antalya the brand then introduced their 
Atom Master flavours to Istanbul and Ankara. Now our aim is to be on the touristic 
coasts, in the big cities and the busy shopping centers.Because of the interest of the 
tourists who so enjoyed our flavours demands have been made from Germany, Holland, 
France, Bulgaria, the UAE, Iran, Iraq and Azerbaijan. Meetings continue for 
franchises and master franchises.At the end of the pandemic we expect a rapid 
growth to be effected.
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“MARMARİS BÜFE 1964, YÜKSEK KAR MARJI İLE 
YATIRIMCILARDAN İLGİ GÖREN BİR MARKADIR”
“THE MARMARİS BÜFE WHICH BEGAN IN 1964 IS A BRAND THAT HAS BEEN 
ATTRACTING MUCH ATTENTION FROM INVESTORS AS IT HAS A HIGH PROFIT MARGIN”

Franchise sisteminde kazandıran bir marka olmak adına,
Marmaris Büfe 1964 olarak yatırımcılara sağladığınız desteklerden 
söz eder misiniz? 
Mustafa Sargın: Marmaris Büfe 1964 ailesi olarak, Franchise sistemiyle bizlere katılmak isteyen yatı-
rımcılarımıza, mimari proje, çalışan personel eğitimi ile eğitim sonunda verilen sertifika ve toptan-
cılardan ürün tedarik desteği sunuyoruz. Bununla birlikte her türlü ihtiyaçlarında ulaşılabilir olmayı 
garantiliyoruz. İmalathanemiz, ürünlerimizi tüm şubelere günlük olarak servis yapmaktadır.

İstanbul, Bursa ve Aydın’da şubeleri bulunan Marmaris Büfe
1964’ü 2022 yılı içinde hangi illerde göreceğiz?

Ülkemizde 2022 yılında talebi artan illerimiz doğuda Diyarbakır, Urfa; Karadeniz’de ise Trabzon, Rize 
ve Ordu oldu. Ülke dışında da Azerbaycan talep açısından birinci sırada bulunuyor.

Franchise sisteminde kazandıran bir marka olmanın hem marka 
hem de yatırımcı açısından avantajları ve önemi nedir?

Tescilli markalarımız, belgelerimiz ve tanınmış yüzümüzle 1964 yılından bu yana hijyene ve katkısız 
ürün imalatına önem vermekteyiz. Bu da Marmaris Büfe 1964’ü güvenilir bir marka yapmıştır. Bugün 
Marmaris Büfe 1964, ellinin üzerinde şubesinin yanı sıra Pandemi ortamında dahi şube sayısını 
artıran ve yüksek kâr marjı ile yatırımcılardan ilgi gören bir markadır. 

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Marmaris Büfe 1964, müşteri memnuniyetini arttırmak için 2017 yılında yaptığı çalışmayla menü ve 
broşürlerine gramaj bilgilerini eklemiştir. Bununla birlikte,  2019 yılında yürürlüğe giren yeni etiket 
tebliğine bağlı olarak kalori ve enerji değerlerini müşterilerinin bilgisine sunmuş ve yine ‘ilk’ler 
arasına ismini yazdırmıştır.

Will you tell us about the Marmaris Büfe and the supports of 
its system which the brand gives to its Franchisees?
Mustafa Sargın:To the investors who wish to take a franchise from us and join the Marmaris Büfe 
family we offer support with the architectural project,the teaching of new employees at the end 
of which they receive a certificate and support in the obtaining of supplies.In addition to those we 
guarantee that they can reach us constantly for whatever they need.Our products are sent to all our 
branches daily from our production facilities.

THE MARMARİS BÜFE 1964 NOW HAS BRANCHES IN ISTANBUL, BURSA AND AYDIN IN 
WHICH PROVINCES SHALL WE BE SEEING THEM IN 2022?
In our country this year we see requests from the East, Diyarbakır, Urfa; and in the Black sea regions 
Trabzon, Rize and Ordu.From abroad the requests are primarily from Azerbaijan.

AS A BRAND WHICH PROFITS FOM THE FRANCHISE SYSTEM WHICH ARE THE 
ADVANTAGES AND THEIR IMPORTANCE FOR THE BRAND AND FOR THE INVESTOR?
With our registered brand,our well known face and the fact that from the day of being founded we have 
always provided hygienic snacks.These have made our brand into a much trusted one.Today Marmaris 
Büfe 1964 has more than fifty branches while even during the pandemic the number of our branches 
increased and for the investors the high profit margin is an important part of their interest.

COMPLETING OUR DISCUSSION IS THERE SOMETHING YOU WISH TO ADD?
The Marmaris Büfe 1964 to increase the interest of customers in 2017 brought out a menu and brochure 
giving the grammage of our items.In addition to that in 2019 with our new label notification we supplied our 
customers with the values of calories and energy which once again made us into one of the first to do so.

Tescilli markaları ve tanınmış yüzüyle Marmaris Büfe 1964, güvenilir marka imajını geçmişten günümüze 
aralıksız sürdürüyor. Pandemi ortamında dahi şube sayısını artıran ve yüksek kâr marjıyla yatırımcılardan 
ilgi gören Marmaris Büfe 1964 ve Franschise sistemi hakkında Mustafa Sargın ile konuştuk. 

The Marmaris Büfe which was founded in 1964 with its registered brand and its well known face is 
a trustworthy company which has been so from 1964 and continues that constantly.Even during the 
period of the pandemic it increased the number of its investors who were especially interested in the 
high profit margin.We talked with Mustafa Sargın about the brand and its Franchise system.

Marmaris Büfe Şubeleri: ESENYURT, AMERİKA NEW JERSEY, BAKIRKÖY, BATI ATAŞEHİR, 
BEYLERBEYİ, BURSA, ÇEKMEKÖY, FİKİRTEPE / KADIKÖY, HALKALI, İSTOÇ, KAĞITHANE, KARTAL, KAVACIK, KOŞUYOLU, 
KOZYATAĞI, KURTKÖY, KUŞADASI, KÜÇÜKBAKKALKÖY, MALTEPE / ALTAYÇEŞME, MALTEPE/ZÜMRÜTEVLER, MASLAK 
1453, SABİHA GÖKÇEN İÇ HATLAR GİDİŞ, SANCAKTEPE/OTOSTAT, SANCAKTEPE / MECLİS MAH., BAŞAKŞEHİR ŞEHİR 
HASTANESİ, ŞERİFALİ / ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR / MERKEZ, YAKACIK, TOPKAPI YENİ YÜZYIL ÜNİ. , YEŞİLKÖY, DİYARBAKIR / 
WİNSTOWN AVM, GÖKTÜRK/ MERKEZ, AVCILAR, KIZILTOPRAK / KADIKÖY
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WONDER WAFFEL
TÜRKİYE’DE!
WONDER WAFFEL IS NOW IN TURKEY!
Avrupa’nın tanınan Waffel-tatlı-dondurma ve kahve markası Wonder Waffel, Franchise konsepti 
ile başarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Marka, Almanya başta olmak üzere İsviçre, 
Belçika ve ABD’de de 48’in üzerindeki bayisiyle ürünlerini lezzetseverlerle buluşturuyor. Wonder 
Waffel’in unutulmaz tadı ve lezzeti, özgün ürünlerin özel tarifleri ve yüksek kalite anlayışı ile 
müşterilerinden büyük beğeni alıyor. Wonder Waffel’ın ürün çeşitleri arasında Waffel’ın yanı sıra 
dondurma, Shake, taze meyve suları ve kahve çeşitleri de yer alıyor. Müşteri memnuniyetini ilke 
edinen marka, başarı sürüvenini Türkiye’de de devam ettirmek istiyor. Bölge ve şehir bayilikleri 
için 2022 / 2023 itibariyle kapılarını açan Wonder Waffel, girişimcilerin müracatlarını bekliyor. 
Yatırım ücretini 80.000-90.000 €, giriş ücretini ise 15.000 € olarak belireyen Wonder Waffel‘ın 
bölge ve şehir bayilik başvuruları için taleplerinizi  franchise@wonderwaffel.de’e gönderebilir ya 
da www.wonderwaffel.de adresinden bilgi alabilirsiniz.

Waffel-sweet-ice cream and coffee brand Wonder Waffel is known well in Europe and by the 
Franchise system, it continues to successfully move forward. Primarily in Germany also in 
Switzerland, Belgium, and the USA. It has 48 branches where lovers of the flavors can enjoy it. 
Customers have come to love its unforgettable tastes and original flavors made in its special 
recipes together with its understanding of high quality. In the choices at Wonder Waffel as 
well as the waffle there is ice cream, shakes, fresh fruit drinks, and coffee. The brand which 
makes customer satisfaction its principle is now hoping to continue its successes in Turkey. 
In 2022/2023 Wonder Waffle will open its doors and accept applications from entrepreneurs 
for district and city franchises. The investment is 80.000 - 90.000 € and the entry fee is 15.000 
€. Wonder Waffel will Applications for district or city franchises can be sent to franchise@
wonderwaffel and for further information to www.wonderwaffel.de.
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HOT DÖNER 2022’DE BÜYÜME HIZINI
5 KAT ARTIRACAK
FOR 2022 HOT DÖNER HAS THE INTENTION OF INCREASING
BY 5 TIMES THE SPEEDING UP OF ITS ENLARGING

2011 yılından bu yana hizmet veren Hot Döner, 80 olan şube sayısını bu yıl 120’ye çıkartarak 
yüzde 50 büyümeyi planlıyor. Karlı sistemini mevcut bayileriyle ispatlayan Hot Döner, yeni 
bayi adaylarına yatırım kolaylığı da sağlayacak. Hatay’ın meşhur döner sosunu kendisine 
özel tarifleriyle halka sunan marka, 2021 Türkiye Altın Marka Ödülleri organizasyonunun 
düzenlendiği gecede “Yılın Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. Hot Döner, bu vesileyle iddialı 
olduğu ürününü tescillemiş oldu.  

Ağını her geçen gün büyüten Hot Döner, günümüzde 30’u aşkın şehirde hizmet verirken, 
2024 yılı sonuna kadar 81 ilde şubeleşmek için kolları sıvadı. Diğer taraftan, sınır ötesi 
birçok ülkeyle Master Franchise görüşmelerini sürdüren Hot Döner’in hedefleri arasında 
bir dünya markası olmak ve ülke dışında varlığını sürdüren diğer Türk firmalarının arasına 
katılarak yöresel lezzetini farklı coğrafyalara tanıtmak var. Kurumsal kimlik oluşumunu 
tüm departmanlarıyla tamamlayan ve 50 kişilik merkez ofis çalışanıyla dev bir kadroya 
ulaşan marka, sonbaharda gerçekleşecek olan “Bayim Olur Musun?” fuarına katılmayı 
planlıyor. Üretim merkezini ve deposunu 2021 yılında büyüten ve yenileyen Hot Döner, 
kendi merkezi üretimini yapan sayılı firmalar arasında yer alıyor.

Hot Döner has been active since 2011 and this year its intention is to speed up its enlargement it 
presently has 80 branches and the plan is to increase that number by 50% arriving at 120 by year end.
The brand has already proved the success of its profitable system to its existing dealers now it has 
the intention of offering to new investors a method for easy financial payments. The brand serves its 
own famous private Hatay sauce together with its doner.On the evening of the Turkish Altın Marka 
Ödülleri*Ceremony in 2021 it was found to be deserving of the award of the “Yılın Lezzet Ödülü” *With 
such an award it proved that their product was indeed as excellent as believed. 

With every passing day Hot Doner widens its network and while it is present in near to 30 cities now it 
rolls up its sleeves to have a branch in 81 provinces.At the same time in many other countries meetings 
for Master Franchises are underway.The brand has the aim to become a world name so that it can take 
a position within the group of Turkish  businesses which are presently active abroad.It intends to take 
this regional taste to other countries on the map.Its Corporate Identity has been completed in all the 
departments and they have a staff of 50 working in their Central which means they have a huge staff.
In 2021 the Hot Doner brand enlarged and renewed its central production facilities and is one of the 
rare brands which effect their own production. Hot Doner plans to take part in the fair “Will you be my 
Franchisee” this year.

Yeni ürün Hot Taco
The brands new product will be Hot Taco
Yeni ürünü “Hot Taco”yu ürün yelpazesini ekleyen Hot 
Döner, bir Meksika yemeği olan Taco’yu kendi lezzetlerine 
uyarlayarak müşterilerinin beğenisine sunuyor.  
A new taste will be added to their product range it will be 
the Mexican dish Taco made in an Hot Doner manner and 
will also now offer that for customers to enjoy.
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“GİRİŞİMCİLERİ FRANCHISE SİSTEMİYLE ‘PİDEM’ MARKASI İLE 
TANIŞTIRMAK  İSTİYORUZ”/ “WE WISH TO INTRODUCE TO ENTREPRENEURS
THE FRANCHISE SYSTEM OF OUR BRAND ‘PİDEM’”
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Haluk Karakaş - İş Geliştirme Direktörü: Türkiye’nin ilk zincir isken-
der markası olarak, 23 Haziran 1995 tarihinde Ankara Çetin Emeç 
Bulvarı’nda HD İskender adıyla ilk restoranımızı açtık. Yirmi yedi 
yıllık deneyimiyle HD İskender markası hafızalarda çok kuvvetli 
bir yere sahiptir. Markamız yirmi bir ilde, seksene yakın şubesi 
ile misafirlerine lezzeti ve kaliteyi bir arada yaşatmaya devam 
etmektedir. “Pidem” tarafında ise, pide kategorisindeki boşluğu 
görebilmek şirketimiz için çok önemli bir adımdı, ancak bu yolcu-
lukta başarılı olmak için gereken süreç çok uzun ve meşakkatliydi. 
Bu sürece, 2010 yılı Eylül ayında Eskişehir Espark AVM’de bir pide 
restoranını satın alarak başladık. “Pidem” ile on iki yılda geldiğimiz 
noktaya baktığımızda, elli ilde 200’e yakın restoranı olan ve hala 
fazlasıyla gidecek yolu bulunan genç bir markayı görüyoruz. HD 
Holding olarak 300’e yakın restoranımız ve üç bine yakın çalışa-
nımızla, ülke ekonomisine değer katacak şekilde istihdam sağla-
maktayız. Bugünlere gelmemizdeki en önemli etkenler arasında, 
“Tarladan çatala güvenli ve sağlıklı gıda” ilkesini benimseyerek, 
tüm markalarımızda, misafirlerimize, günlük ve taze ürünlerimizi 
lezzet ve kaliteden ödün vermeden iyi hizmet ve uygun fiyata suna-
bilmemiz ilk sıradadır. Bununla birlikte diğer etkenleri, büyüme he-
deflerimizde sağlam adımlar atmaya özen göstermemiz; sahadan 
merkez ofise, tüm birimler dâhilinde “Ben değil, biz” ilkesiyle ekip 

olarak çalışmayı benimsememiz olarak söyleyebiliriz.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde 
hizmet veriyorsunuz?
“Pidem”de 200’e yakın; HD İskender’de 80’e yakın restoranımız ile, HD Holding olarak 50 ilde 300’e yakın restoranda hizmet 
veriyoruz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız? 
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Biz, 2019 sonundan bu yana franchise veriyoruz. Franchise sisteminin de desteğiyle daha fazla kişiyi kaliteli, doyurucu, uygun 

fiyatlı “Pidem” lezzetleriyle tanıştırmak istiyoruz. 

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler nelerdir?
“Pidem” bünyesinde bulunan iki bin çalışanın da sahip olduğu üç önemli prensibimiz var: “ürün kalitesi”, “misafir memnuniyeti” 
ve “her zaman uygun fiyat” odaklı olmak. Pidem; franchising sisteminde de yatırımcılarından bu üç ana prensibe sahip olmala-
rını bekliyor. Franchise modeli kazan kazan stratejisi ile hazırlanan bir model üzerine kurgulanmıştır. Öncelikli hedef, franchise 

alan yatırımcıların sistemden çok memnun kalarak ikinci ve üçüncü franchise restoran talepleriyle geri dönmesidir. 

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Markanız bünyesinde
Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Restoranların lokasyon seçiminden başlayarak açılışına kadar yapılan çalışmalar Pidem ekipleri tarafından yürütülüyor. Açılış 
sonrasında ise kalite ve gizli müşteri denetimleriyle verilen destek düzenli olarak devam ediyor. Ürün tedariği Pidem’in et işleme 
tesislerinde tüm denetimlerden geçerek sağlanıyor. Yatırımcılara sürekli pazarlama iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, insan 

kaynakları yönetimi ile çalışan eğitimi konularında da destek veriliyor.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Pidem, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Pideyi diğer yiyeceklerden ayıran özelliklerin başında her yaştan insanın bu ürünü tercih 
etmesi geliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu için 7’den 70’e hiç kimse pideden asla vazgeçmiyor. Bununla birlikte Pidem 
lezzetlerinin Fast Food dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Taze ve günlük hamuruyla, usta elinde hazırla-
nan pideler, gelişen pişirme tekniklerinin de katkısıyla lezzetini koruyarak çok kısa sürede servis edilebiliyor. Bu da Pidem’in 
lezzetli pidelerini Fast Food dünyasının en çekici seçeneklerinden biri yapıyor. Girişimcilerin firmamızı tercih etmelerinin diğer 
nedenleri arasında ise yatırımlarının kısa sürede kazanca dönüşmesi oldukça önemli ki, yatırımcıların üzerine en çok düşündüğü 
konuların başında “yatırımın geri dönüşü” geliyor. Pide üzerine franchise yatırımlar bu konuda pek çok yatırım aracından daha az 
riskle ve hızlı geri dönüş sağlıyor. Ayrıca Pidem, düşük yatırım maliyeti ile dikkat çekiyor. Yemek sektöründe pide özelinde yatırım 
yapmanın en büyük avantajlarından birisi de yatırım maliyetinin diğer yatırım araçlarına göre çok düşük olması. 

WILL YOU PLEASE TELL US OF THE FOUNDING AND
THE DEVELOPMENT OF YOUR COMPANY?
HALUK KARAKAŞ-WORK DEVELOPMENT DIRECTOR: Turkeys first 
chain İskender came into being when on the 23rd of June 1995 we 
opened a restaurant on the Ankara Çetin Emeç Boulevard it was 
named HD İskender.Now with our twenty seven years of experience 
the HD İskender brand is positioned firmly in peoples minds.Our 
brand has near to eighty branches they are spread throughout 
twenty one of our provinces and there we continue to serve our 
guests with our flavours and quality.When we realized the potential 
of the open space in the food sector it was of great importance to 
our company,however to be successful on this journey the time span 
was long and laboring.During that period we bought a space in the 
Shopping Center of the Eskişehir Espark in the September of 2010.
When we look  at the position’Pidem’has arrived at in the last twelve 
years we see our near to 200 restaurants situated throughout fifty 
provinces and even so we have to travel further. As HD Holding with 
our almost 300 restaurants and near to three thousand workers we 
add to the economy of our country by giving work to so many.One of 
the most important reasons is we maintain our “From the land to the 
fork trustworthy and healthy food”principle.Our brand offers food 
fresh daily which never deviates from high quality,is well served and 
is at viable prices.We ensure we move forward with sure steps and 

we are a team all working together and believe “I is not me it is us”.

PRESENTLY HOW MANY BRANCHES DO YOU HAVE 
AND WHERE ARE THEY SITUATED?

Pidem has almost 200;HD İskender near to 80 therefore as HD Holding we have near to 300 restaurants which are 
situated in 50 of our provinces.

WHEN DID YOU FIRST BEGIN TO GIVE FRANCHISES AND 
WHY DID YOU CHOOSE THE FRANCHISE SYSTEM?
From the end of 2019 we have been giving franchises.We wish by the franchise system to offer to more of the public 
our“Pidem”food with its quality,filling and well priced food.

WHICH QUALITIES DO YOU SEARCH FOR IN CANDIDATE INVESTORS?
For the 2000 work force within the”Pidem”brand we have three important principles:”product quality”,”guest 
satisfaction”and “always reasonable prices”these must be focused on by entrepreneurs wishing to invest.Our 
Franchise system is one of gain and allow others to gain.Primarily we wish those who have taken out a franchise 
and are happy with it then return to apply for second and third franchises.

HOW DO YOU EFFECT CONTROLS? AND WHAT IS THE AVERAGE 
PRICE FOR A FRANCHISE UNDER YOUR SYSTEM?
Starting with choice of position then every stage of the work until the opening all is effected by the Pidem team.
After the opening the quality is scrutinized by the secret customer method and our support is on going.Supplies 
are obtained from the Pidem meat processing facilities.While we are constantly giving support and teachings on 
marketing,supply chain managing and human resouces.

WHY DO YOU THINK ENTREPRENEURS PREFER YOUR BRAND?
WHAT MUST THEY DO IN ORDER TO BE SUCCESSFUL?
Pidem appeals to all from 7 to 70.Differing from other foods it is enjoyed by everyone.It is both flavorful and healthy 
consequently it is never tired of.In addition we can say that the Pidem flavours are an important part of the Fast Food 
world.Fresh daily dough is made into pide by skillful hands and with the developing pide making techniques which 
protect the flavours service can be rapidly effected.These are some of the reasons that it is one of the most favored 
choices in the Fast Food world. There is another important reason for an investor it is the ‘Return of Capital Period’.
That is not a long period.   Investment in this part of the food sector is also seen as being much less risky than in 
many others.Attention is also drawn to our brand by the fact of the low amount of investment needed for Pide.
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Pandemi ile birlikte teknoloji bizim hayatımızın tam ortasına yerleşti. Evden 
çalışma sistemi ile birlikte teknolojiye zorunlu olarak yakınlaştık. Uzaktan 
toplandık, toplantılarımızı uzaktan yaptık teknoloji sayesinde. Yeni iş fırsat-
ları da çıktı teknoloji sayesinde. Bunu değerlendiren yeni markalar çıktı ve 
büyüdü teknoloji sayesinde. Değişiyoruz sürekli. Zaten değişiyorduk ama 
teknoloji bu değişimi hızlandırdı. Ama 
düşünülenden daha da hızlı şekilde hız-
landırdı. 

E-ticaretin ölçeği büyüdü ve yeni fırsat-
lar yaratıyor. İş dünyası olarak bu deği-
şimi sıkı şekilde takip etmek zorundayız. 
Aslında küçük bir yerel firmanın ulusal 
olması ya da ulusal bir markanın ulusla-
rarası olması bu değişim sayesinde çok 
kolaylaştı. 
Teknolojinin ürün yelpazesini iyi bilmek 
gerekiyor burada. Küçük kalmak yerine 
teknolojiyi düşünerek büyümek daha 
da kolaylaşıyor. Tek şubemiz var diyen 
küçük işletmelerimiz bunu belki de 
zorluklardan dolayı diyorlardı. Teknoloji 
sayesinde şubeleşmek artık çok kolay. 
Şubeleri kontrol etmek kolay. Satışları 
yönetmek kolay. Personeli yönetmek 
kolay. Reklamlarınızı yönetmek kolay. 
Ürünleri standart hale getirmek kolay. 
Teknoloji bize bu avantajları veriyor. 
Önemli olan teknolojiyi düşünce mer-
kezimizin ortasına alabilmek. Doğru 
teknoloji düşünürleriyle çalışmak. Tek-
noloji konusunu “miş” gibi yaparak değil 
de, güvenilir markaların ellerine teslim 
etmek. 

Türkiye’mizin güzel ürünlerini, güzel de-
ğerlerini, hem ulusalda daha fazla il ve 
ilçeye hem de ülke dışına taşımak için 
teknolojiyi önceliklerimiz arasına ala-
rak büyütebiliriz. Büyümek bizi kişisel 
olarak da büyütür ülke olarak da büyütür. Teknoloji çağında büyüyen gençle-
rimizi bu iş fırsatlarına dahil edersek teknolojinin çarpan etkisini hepimiz için 
büyütebiliriz. Buna hepimizin ihtiyacı var.

With the coming of the pandemic technology became positioned in the very 
center of our lives.When the working from home commenced we were forced 
to become even closer to it.We met from afar and only effected our meetings 
thanks to technology.New work opportunities arose because of it.New brands 
came into being as people became aware of the opportunities arising founded 

companies and then rapidly enlarged. We 
are now constantly changing.As it was we 
were changing but with technology we 
changed even more rapidly,and even more 
than we expected.

The scale of E-commerce became greater 
consequently new opportunities are 
arising.In the business world we are 
absolutely bound to become aware of 
those changes.In actual fact presently 
for a small local company to become a 
country wide one and a country wide one 
become an international one due to these 
changes it has become much easier.

At this point it is essential to know well the 
range of technological products.Rather 
than remaining a small unit because of 
technology it easier to enlarge.Maybe the 
small one unit businesses prefer to remain 
so rather than facing any difficulties but 
now because of technology it is extremely 
easy to enlarge,easy to control the 
branches, easy to manage the sales,easy 
to manage the personnel, easy to manage 
the advertising,easy to bring products 
to the required standards.Technology 
offers us so many advantages.What is 
important is being able to be at the center 
of technological thinking and working 
there with the correct technological 
thinkers.On that subject one cannot act 
in an “it is said “manner one must submit 
to handing over into secure hands.Turkeys 

excellent products and excellent values must first be delivered throughout all 
our regions and provinces. Enlarging makes us better personally while making 
our country better.The young people who grew up under the multiple effects of 
technology must be included in our new ventures.All of us are in need of this.

Özgen Kart
Armiya Teknoloji
Genel Müdür 
Yardımcısı
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Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de şirketlerin ticari hayatlarında karşı karşıya olduk-
ları en büyük sorunlardan biri yolsuzluklardır. Büyük emeklerle kurulan şirketler; normal ticari 
faaliyetlerine odaklanırken işletme içi ya da dışı unsurlar tarafından gerçekleştirilen yolsuzluklar 
yüzünden performans kaybetmekte, zaman zaman da ticari hayatlarını sonlandırmak durumunda 
kalmaktadır. 
Yolsuzluk, şirketlerin içini kemiren tehlikeli bir hastalık olup ticari hayatta oluşturulan tüm stra-
tejileri boşa çıkarmaya kadar gidebilen oldukça tehlikeli bir durumdur. Firmalar, markalarına ne 
kadar çok yatırım yapsa (ki yapmaları gerekli ve önemlidir), fiyatlandırmadan maliyet yönetimine 
tüm konu ve süreçlerde ne kadar etkin ticari formülasyonlarla faaliyetlerini yürütse de plan dışı 
bir yolsuzluk olayının ortasında kalabiliyor. Benim de üyesi olduğum Amerika’da faaliyet göste-
ren Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (Association of Certified Fraud Examiners 
– ACFE); her iki yılda bir dünya genelinde, “Report to the Nation” adında çok kapsamlı bir yolsuzluk 
anketi yayınlamaktadır. Anketin 12. sayısı bu ay yayınlandı ve ben de güncel anketteki önemli bilgi-
leri sizinle paylaşmak istiyorum. Tüm raporlarını takip ettiğim anketin son sayısında 133 ülkeden 
2.110 yolsuzluk vakası işlenmiştir. Rapora göre; kurumlar gelirlerinin %5’ini yolsuzluklar nedeniyle 
kaybetmekte, bu da 3,6 Milyar USD kayba tekabül etmektedir. Rapor 2021 yılı dünya ticaret hacmi-
ne göre dünyada 4,7 Trilyon USD’lik bir kaybın söz konusu olabileceğini belirtmektedir. Detayları 
yer almasa da ACFE’nin son raporuna Türkiye’den de 8 yolsuzluk vakası girmiştir. Derneğin son 
yıllarda yayınladığı tüm anketlerin kayıp oranı %5 çıkmakta ve bu durum bize işletmelerde yolsuz-
luklarda oluşan kayıp ortalamasının bu orana yerleştiğini göstermektedir. 
Yolsuzluk kayıp tutarları yolsuzluğu yapan kişiye göre büyük değişkenlik göstermektedir. Tutar 
bazında en yüksek kayıplar; şirket ortakları ve tepe yöneticileri tarafından verilmekte, orta kademe 
ve personele indikçe düşmektedir. Şirket ortaklarının ya da üst yöneticilerinin yaptıkları yolsuzluk-
lardan oluşan kayıplar, personel tarafından yapılanların yaklaşık yedi kat fazlasıdır. Gerek sahip 
olunan yetki ve gerekse görev nedeniyle hâkim olunan alanların genişliği, haliyle kayıp tutarını 
yükseltmektedir. Gelir tablosunun bilinen kalemlerini dikkate aldığımızda gelir tablosunda; satış-
lar, satışların maliyetleri, faaliyet giderleri, faaliyet dışı gelir ve giderler ile finansman giderleri 
bölümler vardır ve bu rakamlardan sonra vergi öncesi kâr/zarar hesaplanır. Burada göreceğimiz 
üzere gelir tablosunda yolsuzluk kaynaklı gider diye bir alan söz konusu değildir. %5 gibi önemli 
bir orana tekabül eden ve gelir tablolarında yer almayan bu kayıplar, tüm analiz ve hesaplamala-
rı alt üst edebilmektedir.  Firmaların yolsuzluklara karşı iki refleks geliştirmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bunlar: yolsuzluk riskini minimuma indirecek tedbirler almak ve hesaplamalarında 
olası kayıp ve kaçaklara karşı marjlar bırakmaktır. Tabi her ikisinin de elde olmayan yönleri bu-
lunmaktadır. Zira yolsuzluğu sıfıra indirmek teknik olarak mümkün olmadığı gibi bu tür kayıp ve 
kaçakları dikkate alarak yapılan hesaplamalarla ortaya koyulacak fiyatların rakiplere karşı deza-
vantajlı durumlar oluşturacağı da açıktır.  Her ne kadar yolsuzluk riskini tümüyle sıfırlamak müm-
kün görünmese de bunu minimize edecek tedbirler almak pek tabi mümkündür. Bu tedbirlerden 
bazıları; iç kontrol sistemi, iç ve dış denetim faaliyeti, şeffaf yönetim, güçlü raporlama, doğru insan 
kaynakları politikası, doğru seçme ve yerleştirme, kurum içi açık iletişim, ihbar hattı olarak sıra-
lanabilir. Bunlar, öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken maddelerdir. Bu tedbirlerden bazıları 
yolsuzluklara önleyici (azaltıcı) etki yaparken bazıları ise yolsuzluğun erken ortaya çıkması ya da 
kaybın azalmasına etki etmektedir.
Birçok kitap ve bilimsel makaleye konu olan, yolsuzluklarla ilgili en kapsamlı verilerin yer aldığı bu 
raporun tümünü detaylı incelemenizi tavsiye ediyorum. 

Here in our country,just as throughout the world one of the worst problems that 
businesses are faced with is that of fraud.Companies are set up with great efforts once 
accomplished when they should be totally focused on its day to day business functions 
due to fraudulent acts from within or outside of the company a lack of performance is 
seen which can from time to time even result in ending the life of the business.
Fraud resembles a serious illness which is dangerously eating away at the company 
and resulting in all its strategies being in vain.However much the company invests 
in its brand (which is necessary and important),all the time and effort is put into the 
pricing the timing and the effecting of sound business formulas they can still find 
themselves faced with fraudulent acts. I am a member of the Association of Certified 
Fraud Examiners-the ACFE which is active in America.Once every two years it publishes 
an extremely comprehensive study called “Report to the Nation”which is a powerful 
survey of fraud.This month it published its twelfth edition and I wish to share with you 
some of its important information.
I have followed all its reports and in this last one figures show that there have been 2,110 
cases of fraud effected throughout 133 countries. According to the report fraud
results in a 5% loss of income to a business.In America this equates with a 3,6 billion 
USA loss.The report also shows that in the 2021 survey according to the world business 
volume the loss for the USA could even be 4.7 billion USA. In this last report of the ACFE 8 
acts of fraud were shown for Turkey. In all the reports published by the Association fraud 
loss comes out at 5% which shows that this loss figure is a fixed level.
The amounts involved in frauds show large differences based on the persons 
effecting it.The largest fraudulent amounts are effected by business partners and top 
management as positions descend to middle management and personnel amounts 
decrease.The fraudulent amounts show that partners or top management effect near 
to seven times greater ones than personnel. As the field of responsibilities increases 
the amount loss increases. Studying the income graph there are the different divisions; 
sales figures,product costs,activity costs,income and costs from an additional source 
these figures are all calculated prior to profit/loss result for tax purposes.There we do 
not find any part for loss from fraud which is an important appropriate loss of 5% which 
can completely turn accounts upside down. It is essential and important that companies 
develop two reflexes towards fraudulent acts.Those being precautions so as to reduce 
risks to a minimum and to leave a margin to cover fraudulent acts.Obviously within 
both of these there are always situations in which this is not possible.In actual fact it 
is practically impossible to totally stop fraud as including a price increase to cover its 
costs makes the problem of price competition with rivals almost non existent.
However impossible it is to totally stop frauds it is possible to minimize its volume.Some 
of the possible precautions are;interior and exterior controlling actions,transparent 
management,strong reporting,a correct human resource policy making the correct 
choice and correct positioning of employees,open contact within the company and the 
submitting notice of an observed fraudulent act.All of these need to be studied.Some of 
them will result in more preventive actions resulting in a diminishment.
There are many books and knowledgeable writings on this subject I would also like to 
advise you all to study all the details included in this report.

Muhammet 
nezif Emek
Yolsuzluk inceleme Uzmanı,
cFE Ufrad Yönetim Kurulu Üyesi
nezif@nezifemek.com

YOlSUZlUklAR :
iŞlETMElERin BiTMEYEn 
KABUSU
THE NEVER ENDING NIGHTMARE OF FRAUD

55MAYIS MAY 2022



56 MAYIS MAY 2022

Birçok kurum ve firma metaverse konusunda yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ediyor. Mevcut ilginin marka 
başvurularına da yansıdığını görmek mümkün. 2021’in 
Ağustos itibarı ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
metaverse başlığında 71 marka başvurusu yapıldı.
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde daha fazla önem kazanmaya başlayan metaverse, dünyada büyük 
bir akım haline dönüşmeye başladı. Birçok analist metaverse pazarının yaklaşık 10 yıl içerisinde 8 
trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, teknolojik olarak 
geride kalma kaygısı ve dijital evreni keşfetme arzusunun metaverse konusunun önem kazanma-
sında etkili olduğuna dikkat çekerek, “Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinde 
‘metaverse’ olarak arama yaptığımızda birçok sektörde metaverse adına yapılmış marka başvu-
rularının olduğu görülüyor. Benzer sonuçları diğer ülkelerde de görmek mümkün” ifadelerini 
kullandı.

Birçok sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir
Meta-evren kısaltması olan metaverse konusunun geleceğin teknolojisi olduğunu öne süren 
önemli bir kesimin bulunduğuna dikkat çeken Akbulut, “Oyun ve arsa satışlarıyla başlayan me-
taverse yolculuğu birçok sektörde kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Bu dönemde birçok 
finans kuruluşu bu teknolojiyi yakalamak adına yeni yatırımları gündemine aldı” diye konuştu. 
Mevcut teknolojilerin yasal zemin konusunda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirebilece-
ğine işaret eden Akbulut, “Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları konusunda, bu alanlarda çeşitli 
düzenlemelerin yapılması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Kaygıyla bakanların sayısı da 
azımsanmayacak kadar çok
Birçok teknoloji şirketinin metaverse evrenine yatırım yaptığına işaret eden Akbulut, “Bu firmalar 
aynı zamanda patent sayıları bakımından da dünyada hatırı sayılır bir yere sahip. Diğer yandan 
yapay zeka ve metaverse arasında da önemli bir ilişki bulunuyor. Yapay zeka ve teknoloji yatırım-
larının artmasına bağlı olarak metaverse, daha fazla kullanıcıyla buluşabilir” dedi. Öte yandan 
metaverse evreninde arsa fiyatlarının iki ayda 6 kat artış gösterdiğinin altını çizen Akbulut, “Her 
ne kadar bu alanda yatırımcıların sayıları artış gösterse de bu duruma kaygıyla bakanların sayı da 
azımsanmayacak kadar çok” değerlendirmesinde bulundu.

MANY FOUNDATIONS AND COMPANIES ARE 
CLOSELY FOLLOWING THE DEVELOPMENTS THERE 
IT. IS EASY TO SEE HOW LARGE THE INTEREST 
IS FROM THE NUMBER OF APPLICATIONS IT IS 
RECEIVING. SINCE AUGUST 2021 THE TURKISH 
PATENT AND TRADEMARK OFFICE HAS RECEIVED 71 
BRAND APPLICATIONS.

In the last quarter of last year metaverse began to gain importance which turned into a big flow 
in the world. Many analysts are expecting the metaverse market to reach near to 8 trillion dollars 
within 10 years time. Cumhur Akbulut the General Manager of Adres Patent draws attention to 
the fact that so much interest has been growing in metaverse because companies do not wish 
to remain behind in the digital future and its technologies. He stated “The Turkish Patent and 
Trademark Office (TÜRKPATENT)when studying the data on the subject of ‘metaverse’ we see 
that many different sectors have made applications.It is also possible to observe the same 
results in other countries.”

IN MANY SECTORS THE CARDS MAY BE REDISTRIBUTED
Many companies believe that Meta-evren can be the future technology Akbulut stated “The 
metaverse journey primarily began in the games and land sales sectors and it is believed that it 
is the beginning of sectoral cards being redistributed.Many financial companies are now making 
new investments to catch this technology “.Within today’s technologies many say that legal 
complications can occur Akbulut also stated “The subjects of copyrights and industrial property 
may need to be re adjusted”.

THE NUMBER OF THOSE WHO LOOK WITH CONCERN 
IS NOT TO BE UNDERESTIMATED
Many technical companies have invested in the new technologies and Akbulut also stated”At 
the same time many of them have important numbers of world patent holders.On the other hand 
artificial intelligence and metaverse have mutual important similarities and these together may 
bring in more followers in fact since the dawn of metaverse sales of land have in creased 6 fold 
however the number of those who look at this with concern is not to be underestimated”.

cumhur AKBUlUT
Adres Patent
Genel Müdürü

Metaverse çılgınlığı
marka başvurularında 
kendisini gösterdi
THERE WAS A FRENZY OF BRAND APPLICATIONS FOR METAVERSE
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HAZIR İŞ ARAYANLAR İŞİNİZ HAZIR!
FOR THOSE SEARCHING FOR WORK ITS AVAILABLE!

Barter ticaret sistemini ülkemize kazandırarak 
liderliğini sürdüren, bu konudaki tüm altyapı 
çalışmalarını tamamlayan ve ekonomiye yeni 
bir soluk getiren Türk Barter; ülke genelinde 
Franchise ağını genişletiyor. Sunduğu yeni 
çözümlerle Türk iş adamının çözüm ortağı 
olan Türk Barter, Türkiye’nin ticari potansiyeli 
yüksek il merkezlerinde yeni ekonomi Barter 
Sistemi’ni temsil edebilecek ve ekip kurabilecek 
girişimcilerle iş ortaklığına gidiyor.

Şimşek: “İşiniz ve Kazancınız Hazır”
2021 yılında 27. yaşlarını kutladıklarını belirten 
Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Sırrı Şimşek; “Franchise çalışmamız 
sayesinde nakit tasarrufu sağlayan, bilinen en 
ucuz finansman kredisi olarak kullanılan, işletmelere hem kriz dönemlerinde hem de sağlıklı 
ekonomilerde yeni açılımlar sunan Barter Ortak Pazarı’nın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını 
sağlayacak ve ülkemiz iş dünyasının önündeki engelleri kaldıracağız. ‘Barter Franchise’ modelini 
uygulayan Türk Barter’ın sunduğu en büyük fayda, franchise’ların Barter Ortak Pazarı’na 
kazandıracakları üye şirketlerine özel proje hazırlamak olacaktır. Türk Barter teknolojiyi en 
üst düzeyde kullandığından Barter Franchise’lar da Türk Barter’ın kendi üye firmaları arasında 
kurduğu iletişim sistemleri ve interaktif web sitesi ile verimliliğini ve karlılığını süratle 
arttıracaklardır. Biz bu sistemle Anadolu ile İstanbul arasında tam bir köprü kuracağımızı ve bu 
köprüyü tam anlamıyla kurduktan sonra Avrupa’ya birlikte açılacağımıza inanıyoruz,” şeklinde 
ifade etti.

Franchise’lara Tam Destek
Türk Barter’ın Franchise’larına sağladığı destekler ve sunduğu faydalar:
➤ Türk Barter’ın işletme sistemine ait teknik bilgi, doküman,
el kitapları ve prosedürleri kullanma imkanı 
➤ Kalifiye personel bulma, işe alma ve eğitim desteği
➤ Mali, ticari ve personel konularında destek alma
➤ Türk Barter’la ortak hareket ederek, işletmenin karşılaşacağı risk ve işletme 
sorunlarını minimum düzeye çekme
➤ Türk Barter’ın araştırma ve geliştirme projelerinden yararlanma
➤ Kuruluşundan yer seçimine kadar tüm çalışmalarında destek alma
➤ Yerel tanıtım ve büyük açılış kampanyalarının yapılması 
➤ IT/MIS, CRM, PR, pazarlama, trade broker’lık, operasyonel işlem, kredilendirme, risk yönetimi 
konularında eğitim verilmesi ve standart getirilmesi
➤ Eğitim, reklam, tanıtım, malzeme ve promosyon etkinliklerinde destek alınması
➤ Dünya Barter Birliği – IRTA- üyesi olarak, uluslararası standart ve kalitenin garanti edilmesi
➤ Yeni teknoloji ve iş organizasyonları ile tanışma fırsatı

Türk Barter formed this barter system and continues to 
be sector leader.It has completed all the foundations of 
the system and has brought a breath of fresh air for our 
economy and now continues to enlarge its Franchise 
network.With this new system it has become a partner 
in solving the problems of the Turkish business man.
In provinces which have high business potential it is 
setting up centers for the new economist Barter System 
and it will enter partnerships with entrepreneurs who 
have the ability to represent the brand name and to 
form a team.

Şimşek; “Your Business and Profits are ready”
Dr. Mehmet Sırrı Şimşek the Chairman of the Board 
of Directors of Türk Barter said that in 2021 they had 
celebrated their 27th birthday.He stated “Due to our 

Franchise work we ensure cash savings,by using the cheapest manner known of financing 
and during  crisis or healthy economic times open new horizons we wish to have this system 
reaching further afield so that in the business world our problems can be eliminated.The use 
of ‘Barter Franchise’ for the Common Market offers a huge advantage to our members in that 
special private projects are formed.When the Türk Barter technology is used to its full capacity 
the capabilities of its own members in contacting and the interactive web site will swiftly 
increase productivity and profitability.With this system we wish to make a bridge between 
Anatolia and Istanbul and only when that is firmly established do we believe that we will spread 
to Europe.”

Full support for Franchises
The support and the benefits given to its Franchises by Türk Barter:
➤ Hand book of the system of work procedures,technical
knowledge and documents of the brand
➤ Obtaining of qualified personnel for business education
➤ Support on the subjects of finance,business and person
➤ Acting together with them so as to reduce to a minimum
risks and problems which might occur in the business
➤ Usage of the Türk Barter research and development projects
➤ Help on all subjects up to the finding of premises
➤ Local introductory and big opening campaigns
➤ IT/MIS, CRM, PR, marketing, trade brokerage, operational procedures,
lending, risk management all are all taught and brought up to standard.
➤ Support in education, advertising, introductory, material and promotional activities
➤ As a member of the World Barter Union - IRTA - the guaranteeing of 
international standards and qualities
➤ The opportunity to learn of new technologies and business operations

Türk Barter;  markasını temsil edebilecek, kazanmayı ve kazandırmayı seven, ülkemizin ticari 
potansiyelini il bazında yükseltebilecek akıllı girişimcilerle, ticari kurumsal üyelerini bir araya getirerek 
iş ortaklıkları kuruyor.
Türk Barter; intelligent entrepreneurs capable of well representing our brand,who like to profit 
and have others profit too,who wish to increase the business potential of all our provinces bring 
together corporate business men and form partnerships between them.
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MURAT AKYOL GÜZELLİK SALONLARI
MURAT AKYOL BEAUTY SALONS
Ben Murat Akyol. 1987 İstanbul doğumluyum. Profesyonel hayatımı özetlemem 
gerekirse, çıraklığından başlayarak uzmanlaştığım güzellik sektöründe kendi 
markasını, kendi güzellik salonlarını kuran bir girişimci, yatırımcı ve danışman olarak 
konumlandırıyorum. 15 yıllık mesleki tecrübemin 9 yılını farklı firmalarda çalışarak 
edindim. Bu firmalarda saç ve makyaj alanında tecrübe kazanırken, kalfalık ve ustalık 
yolunda adımlarımı daha güvenli atabilmek adına, mesleki belgelerimi içeren derslere 
katıldım. Edindiğim diplomalar genç yaşımda bana daha da şevk ve cesaret verdi ve 
bugünkü Murat Akyol Güzellik Salonlarının 
temelinin atılmasını sağladı. Yıllar 
boyunca edindiğim müşteri portföyüm, 
kendi deneyimimle birleşince ortaya 
güzellik konusunda güvenilir ve aranan 
bir marka çıkması zor olmadı. Bugün 
Murat Akyol Güzellik Salonları deyince 
eminim ki, müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutan, fabrikasyon değil kişiye 
özel stil ve tarz oluşturan bir marka akla 
gelmektedir. Biz de bu markayı artık farklı 
il ve hatta farklı Avrupa ülkelerine taşıma 
kararı aldık. Bunda da hem yatırımcı hem 
de girişimcilere kazandıran bir sistem 
olarak gördüğümüz franchise sisteminden 
faydalanacağız. Bu çerçevede de zaten 
yatırımcılarla bir araya gelmeye başladık.
 
Güzellik ve güzel görünmenizi sağlayan her 
uygulama ana faaliyet sahamız. Bunun için 
kadın, erkek ve yaş sınırı ayırt etmeksizin 
kişisel bakımına özen gösteren müşteri 
kitlelerini hedefleyen geniş yelpazeli bir 
hizmet ağına sahibiz. Saç kestirme yaşına 
gelen bir çocuktan tutun da yetişkin 
insanın cilt bakımına kadar her adım, her 
aşama bizim işimiz diyebilirim. Geçmiş 
çağlardan gelen güzel bir görünüme sahip 
olma isteğinin hiçbir zaman bitmeyeceği 
kesindir. Saçın, kaşın, tırnağın uzaması, 
cildin zamanla yorulması, yağlanması, 
istenmeyen tüylerden kurtulma çabası 
bitmediği sürece bizim işimizin potansiyeli 
de hiçbir zaman sona ermeyecektir. 
Kaldı ki güzelliğin ve stilin de artık trendleri, 
hatta modası olduğuna göre, her daim güncel kalma isteği bizim sektörümüzün 
diğerlerine göre daha fazla ayakta kalmasına destek olmaktadır. Bir işe yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerin ilk amacı, yatırımlarının kısa zamanda kendisini 
döndürmesi ve kâra geçmesidir. Özellikle güzellik sektörü bu anlamda yatırım 
yapmak için en doğru karar olacaktır. Çünkü güzel görünmek, güncel kalmak, toplum 
içinde itibarını yönetmek isteyen her insanın yolu mutlaka güzellik salonlarından 
geçmektedir. Bu anlamda her yetişkinin ayda en az 2 kez  bu işe ve gelir seviyesine 
göre daha da yüksektir- yolu güzellik salonlarına düşer. Biz müşteri sirkülasyonu gün 
geçtikçe artan bir sirkülasyona sahibiz. Yatırımcı adaylar markamıza sadece 
güzellik salonu olarak değil, kuaför, tırnak bakımı, makyaj stüdyosu, epilasyon 
ve solaryum salonu açık için de yatırım yapabilirler.

I am Murat AKYOL. I was born in 1987 in Istanbul. If I should describe my professional life, 
I started as an apprentice and became a specialist in the beauty sector. I have my own 
brand, my own beauty salons and would describe myself as an entrepreneur, an investor 
and also a consultant. I have had 15 years of experience of those 9 years were with other 
firms. With those firms while I gained experience in hairdressing and makeup and so 
that I could more securely effect my steps from apprentice to expert I attended certified 
courses for my profession. When I obtained those diplomas despite my youth they gave 

me enthusiasm and courage and provided the 
foundations for today’s Murat Akyol Beauty 
Salons. With the brands customer portfolio 
gathered over the years added to my own  
experience it was not difficult for our brand to 
become a trusted and searched for one.I am 
sure that today when the Murat Akyol Beauty 
Salons are mentioned we are the first brand to 
come to mind, as for us of primary importance 
is our clients satisfaction nor do we effect 
just a routine production for each different 
client we create a special style and type. We 
have now decided to carry our brand to other 
provinces and even to European countries. We 
have studied the franchising system and are 
aware that it is profitable both for investors 
and entrepreneurs so we shall use this system. 
In actual fact we have already started to meet 
with investors.

Our main field of activity is that of beauty and 
aesthetic. It is for this reason that we do not 
differentiate, female or male regardless of age 
we can offer a large range of services for those 
who wish to care for their appearance. Starting 
with a child needing its first hair cut up to skin 
treatments for the mature person we can say 
every step every situation is our job. Everyone 
wishes to look beautiful or attractive this has 
been so for centuries and will always be so.

Hair, eyebrows, nail lengthening, aged skin, 
oily skin, unwanted hairs always on going 
meaning the potential of our business will 
always continue. In addition beauty and style 

follow new trends and fashions and people always wishing to be up to date are always on 
going support for our sector compared to many others.

The first goal for those investing in a business is that their investment will be swiftly 
returned and they will be receiving their profits. From this point of view the beauty sector 
is the right one to invest in. The route of all who wish to be up to date, to look beautiful 
and gain respect must pass through a beauty salon. Which means that every adult needs 
to visit a beauty salon twice a month- dependent on income and position even more often- 
We have a constantly increasing client circulation. Those who are candidates for investing 
with us do not need to invest only in a beauty salon but can complete their investment 
with hairdressing, nail care, a makeup studio,or an epilasyon and solarium studio. 
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ALİZE MÜHENDİSLİK’TEN SU SİSLİ FİLTRE: PROMATE MISTIO
A NEW FILTRATION APPARATUS WHICH HAS A WATER MISTING SYSTEM FROM
ALIZE ENGINEERING : PROMATE MISTIO
Alize Mühendislik, su sisli 
filtre Promate MISTIO ile 
kömürlü pişirmeler için 
ideal çözüm sunuyor. 
Alize Mühendislik 
tarafından üretilen 
Promate MISTIO, ileri 
tasarımı ile endüstriyel 
mutfaklarda kullanılan 
katı yakıt kaynaklı pişirme 
gruplarından çıkan 
kirletici partiküllerin 
filtrelenmesi için ideal 
çözüm sunuyor. 
Türk mutfağının 
vazgeçilmez geleneksel lezzetleri çoğunlukla kömürlü ızgaralarda pişirilen 
gıdalardan oluşuyor. Neredeyse tüm yaşam alanlarında bu tarz pişirme yöntemi 
ile hizmet veren restoranlara ve mutfaklara rastlamak mümkün. Ne var ki, bu 
yöntem pişirme sonrasında oluşan kül, kurum, is gibi kirletici partiküller ile hem 
hava kirliliğine neden oluyor hem de filtreleme tekniğini zorlaştırıyor. 

MISTIO
Suyun gücünü aerodinamik filtre dizaynı ile birleştiren yeni nesil hava arıtım cihazı 
MISTIO, güçlü paslanmaz kasası, müdahalesi kolaylaştırılmış kapak sistemi ve 
algılama sensörleri ile işletme dostu bir ürün değeri yaratıyor.

Çalışma prensibi 
Sistemdeki nozullar, filtreleme işlemi sırasında sürekli olarak ince bir su sisi 
püskürtür. Paralel kanatlar üzerine çarpan su sisi ile havadaki partiküllerin ön 
ayrıştırmasını yapar. Hemen arkasından siklon filtre yağ duman ve su zerreciklerini 
türbülans bölgesine sokar ve güçlü bir yoğuşturma ve ayrıştırma sağlar. Son 
kademedeki damla tutucu sistemi ile de arıtım işlemi yüksek performansla 
tamamlanır. 

Yangın riskine güvenli çözüm
Promate MISTIO, kömür ızgaralarından pişirme işlemi sırasında oluşan yüksek 
sıcaklıktan kaynaklanan yangın riskini azaltıyor. 

Elektrostatik filtre ile kullanılabilir 
Kademeli filtre yapısıyla yüksek verime sahip olan cihaz, havadaki su sisini, 
kendisinden sonra kullanılacak elektrostatik filtrelere zarar vermeyecek yapıda 
ve teknikte tasarlandı. Yeni nesil kanal tipi su sisli filtre Promate MISTIO ile 
mevcutta yaşanan nem, buhar, aerosol kaynaklı sorunları ortadan kaldırır. Su 
sisli ünite ile yapılan ön filtreleme sonrası sisteme ulaşabilecek nem, buhar, 
aerosol, elektrostatik filtrede oluşabilecek olası elektriksel sorunlar, MISTIO ile 
yaşanmaz. Ayrıca, sisteme ulaşan nem, buhar, aerosolun kullanılan silindirik ya 
da kaset tipi aktif karbon filtre üzerinde de olumsuz etkisi ortadan kalkıyor. 

İleri tasarımı, üstün kalitesi, modüler yapısı, ilave filtrelere uyumlu ve kademeli 
güvenli filtreleme tekniği ile öne çıkan Promate MISTIO, kömürlü pişirmeleriniz 
için kullanım alışkanlıklarınızı değiştirecek özellikler taşıyor.

Alize Engineering has invented 
an ideal solution for cooking on 
coal it is the Promate MISTIO 
system which is ideal for use 
in industrial kitchens where 
there is much use of cooking by 
using solid waste which results 
in dirt particules being given 
out.This new system offers an 
ideal solution for solving such 
a problem.

In the Turkish kitchen 
traditional flavours are usually 

effected by cooking on grills 
fired by coal.In almost all the kitchens in restaurants this manner of cooking is to be 
found.However the results of it are after such a cooking method there are formations 
of ash, soot and dirt particules which result in air pollution and forcing or making more 
difficult the technique filtration apparatus.

MISTIO
This new invention has been effected by the amalgamation of an aerodynamic filtering 
design and a new generation air filtering system which with its strong, rust proof case 
its easier to use closure system and its perception sensors offers a friendlier workable 
product which increases its value.

Work Principles
Within the system are nozzles which throughout the working of the filtration are 
constantly spraying a fine mist of water.The parallel wing which also receives the fine 
water mist then makes a primary separation of the particules which are in the air.
Immediately behind that there is a cyclone filter oil mist and the drops of moisture are 
forced into that turbulent space where a really strong mixing and separating occurs.The 
last step is then the system which holds the drops and the purification system complete 
their work together - a truly exceptional performance.

A secure solution to fire risks
Promate MISTIO lowers the risk of fires which often occur because of the height of the 
heat during cooking time.

It can be used together with an electrostatic filter
As this new invention is in essence a step by step system to supply a high performance the 
water misting is produced and designed  to ensure that the misting will not damage the 
electrostatic filters when passed to them.With this new generation canal type water mist filter 
system Promate MISTIO puts an end to the dampness, steam and aerosol based problems 
which presently exist.Because of this method of primarily water misting it also does away with 
the problems that the said dampness,steam,aerosol and electrostatic fibers can cause to the 
electricity.With MISTIO this doesn’t exist.Additionally it eliminates the  negative effects of 
the stated above situations on the cylindrical or cassette active carbon filters. With this new 
generation product, its very high quality, its module shape, its ability to work with additional 
filters and its secure step by step filter technique the Promate MISTIO has introduced new 
methods which are certainly going to change our cooking on coal techniques.
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“Son yıllarda büyük şehirlerden başlamak üzere giderek yaygınlaşan bireyselleşme, yalnız ve 
hareketli yaşam biçimi hızlı tüketime uygun hazır gıda pazarını sürekli geliştiriyor,” diyor Onur Ergen,  
CRS Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.’nin “Başarı Öyküsü”nü anlatırken. Ergen’e göre, girişimciler, 
öncelikle sürekli büyüyen bu pazardan pay alabilmek ve yüksek kazanç elde etmek için hazır gıda 
alanında Franchise veya Bayi yatırımını tercih etmeliler. Kısa vadede Türkiye’de tüm il ve ilçelerde 
bulunmayı, orta vadede yurt dışında üretim tesisi kurup lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı, uzun 
vadede ise sektörün en büyük oyuncusu olmayı hedefleyen CRS Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ergen ile Franchise ve bayi yatırımı hakkında konuştuk. 

Onur Ergen while discussing the CRS Consultancy and Organization A.Ş stated “The last 
years have seen tremendous growth in the number of people living their hurried life alone,this 
started first in the big cities but is now spreading further afield such a situation calls for 
practical,rapid and ready to eat foods resulting in a vast growth in this sector”.According to 
Ergen entrepreneurs need to take a place in this sector so as to earn well and need to take out 
a Franchise or a Dealership in this ready food sector.In the short term we wish to be in all the 
districts and provinces of Turkey,in the medium term we wish to found production facilities 
abroad so as to introduce our tastes to the whole world and in the long term become the 
sectors most prominent name.

OnUR ERGEn: “GiRiŞiMCilER YÜkSEk
kAZAnÇ iÇin FRAnChISE VEYA
BAYi YATIRIMInI TERCih ETMElilER”
ONUR ERGEN:”ENTREPRENEURS WHO WISH TO 
EARN HIGH PROFIT MUST PREFER TO INVEST IN 
A FRANCHISE OR A DEALERSHIP”

BAŞARI ÖYkÜlERi • SUccESS SToRIES
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Onur Ergen: 1979 yılında İzmir’de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi 
Eskişehir’de tamamladım. Üniversite öğrenimi için İzmir’e döndüm ve 2003 
yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesinden mezun ol-
dum. Evli ve 1 kız çocuğu babasıyım.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
İş hayatıma üniversite yıllarında saha satış sorumlusu olarak başladım. 2004 yılında 
personel yemek sistemleri konusunda faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak 
devam ettim. Uzun yıllar müşterilerle birebir temas ederek nihai tüketicinin nabzını 
tuttum, ihtiyaçlarını analiz ettim; sonrasında CRC Danışmanlık ve Organizasyon şir-
ketini kurdum ve süreç içinde ekibimle birlikte sektöre yön veren şirketler arasına 
girmeye başardık. CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. olarak, 16 yıldır Türkiye 
genelinde Personel Yemek Hizmeti, Paket Yemek Hizmeti, Etkinlik ve Organizasyon 
konularında hizmet sağlıyoruz. Halen Türkiye genelinde 800’ü aşkın tedarikçimizle 
müşterilerimizin yaklaşık 150.000 çalışanına hizmet veriyoruz. Şirket merkezimizde 
kurduğumuz Ar-Ge mutfağımızda üç yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği-
miz paket yemek ve mezelerimize yoğun talep gelince işi büyütmeye karar verdik ve 
2020 yılı ortalarında İstanbul Avcılar’da 10.000 m2 alanda üretim tesisimizi faaliyete 
geçirdik. Avcılar fabrikamızda özel üretim tekniği ile +4 derecede 28 gün raf ömürlü 
155.000 kap/gün paket yemek üretiyoruz. Ürünlerimizi Gurme Pack, Gurme Mutfak, 
Arnavutköy Pilavcısı, China Point markaları ile müşterilerimize ulaştırıyoruz. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Avcılar fabrikamızda ürettiğimiz paket yemek ve mezelerimizi fason marka ile üret-
memiz konusunda cazip ticari teklifler almamıza rağmen ürünlerimizi fason mar-
kalarla pazarlamayı hiç düşünmedik, kendi markamızla üretmeyi ve pazarlamayı 
tercih ettik. 2020 yılında aynı gün dört şube açarak sektöre giriş yaptık. Gurme 
Pack, Gurme Mutfak, China Point, Arnavutköy Pilavcısı markaları ile sektörde emin 
adımlarla ilerliyoruz. Sektörde kaliteli, hızlı ve lezzetli servis edilen paket yemekle-
rimizi müşterilerimizin beğenisine sunmaya devam ediyoruz.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara olmak üzere 40 şube, Ataşehir CRC Plaza, Avcı-
lar Fabrika toplam 250 personel ile hizmet veriyoruz.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde
aradığınız standartlar nelerdir?
Sektördeki kalıplaşmış yaklaşımın dışına çıkıp Franchise ve Bayi olmak üzere 
2 farklı model ile ilerlemeyi tercih ettik. Franchise modelimizde doğru lokas-
yonlarda, en az 100 metrekare alanda, hem paket servis hem de masa müşte-
risine hizmet verecek, motivasyonu yüksek, işletmesiyle 7/24 ilgilenebilecek, 
markamıza önem verip değer katabilecek yatırımcıları tercih ediyoruz. Bayi 
modelimizde hali hazırda iş hacmi yüksek lokasyonlarda en az bir yıldır faa-
liyette olan, sektörü ve müşteriyi tanıyan, paket servis hizmeti veren, marka 
değerimizi koruyabilecek yiyecek/içecek işletmelerini tercih ediyoruz. Belirle-
diğimiz kriterleri karşılayan işletmelerle ikinci marka iş ortaklıkları oluşturu-
yoruz. Bu modelde, belirli bir ürün portföyü ile sınırlı işletmelere, ilk yatırım 
maliyeti ve sabit gider artışı olmaksızın ürün portföylerini çeşitlendirme ve 
yüksek kazanç imkânı sağlıyoruz. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Uzun yıllardır yemek tedarik hizmetinde önde gelen şirketlerden olduk. Türk 
mutfağımızın seçkin lezzetlerini yüksek kalite standartlarında kurumsal mar-
ka kimliğimizle müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz başından beri 
markalarımıza sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Markalarımızı bilen veya 
yatırım için araştırma yapan girişimciler şirketimizin üretim gücü, ürün çeşit-
liliği ve ürün kalitesiyle sektörde pozitif ayrıştığını kolaylıkla fark edip şirketi-
mizi tercih ediyor. Bize güvenen müşterilerimiz, satış ve bayi ağımızla başta 
Gurme Mutfak markamız olmak üzere tüm markalarımızı büyütmeye ve daha 
büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Franchise modelimizde 80-100 metrekare işletmenin maliyeti yaklaşık 
200.000 TL. Bayi modelimizde ise işletmenin tek ihtiyacı 3 adet +4 derece dik 
dolap ve 3 adet mikro dalga cihazıdır. 

Will you please briefly introduce yourself?
Onur Ergen:I was born in 1979 in Izmir.My primary,medium and high school education was 
effected and completed in Eskişehir.I returned to İzmir for University and graduated at the 
University of Ege in the Water Products Engineering Faculty.I am married and I have one 
daughter.

Will you tell us of the founding
and development of your company?
I began my business life while I was still at University as a field sales manager.In 2004 I 
started working with a food for personnel company as manager.From my long years of one 
on one contact with customers I was able to measure the pulse of them and analyze their 
needs;after that I founded the CRC Consulting and Organization A.Ş.  company and in a while 
together with my team managed to become one of the companies which show direction to 
the sector.For 16 years throughout Turkey we have given Personnel Food Service,Packet 
Food Service and Activities and Organizational Service.Today in Turkey we have almost 800 
suppliers and we serve to almost 150,000 workers.After we had founded our R&D kitchen 
and worked on R&D there for 3 years when we saw how much interest in our packet foods 
and our appetizers there was we decided to further enlarge consequently in mid 2020 we 
opened our İstanbul Avcılar 10,000 sq.m.   production facilities with a private production 
technique which allows at +4 degrees for 28 days of shelf life and our production is 155,000 
units per day.Our products reach our customers under the brand names Gurme Pack,Gurme 
Mutfagi,Arnavutkoy Pilavcısı and China Point.

How many branches and how many personal do you have?
We have 40 branches which are situated in Istanbul,Bursa,Izmir and Ankara and at our 
Ataşehir CRC Plaza We have a total of 250 personnel.

Which are the standards that you search for in the people you have given 
or will give Franchise to?
We differ from the other usual standardized methods in that we offer two different methods 
to entrepreneurs the Franchise or the Dealership methods.For the Franchising
one the premises must be in the correct location and spaced on at least 100 sq.m.and 
must offer both table and   packet service the person taking the Franchise must be 
strongly motivated,able to be occupied with the business for 7/24,must attach importance 
to our brand name and be able to add to it.For Dealerships people   must be currently in 
business for at least one year in a high turn over position,must know this sector and its 
customers,must give packet service,must be aware of the value of our brand and we prefer 
that it be a food and beverage business.For those businesses which fulfill our requirements 
we effect a second brand partnership.With this model for those which have a limited 
portfolio it is without a first investment and with no increase in standard expenses and it is 
a very good manner of increasing their choices and gaining more profit.

What do you believe are the reasons
that entrepreneurs choose you company?
For long years we have been in the food supplying business.We offer select tastes from 
the Turkish kitchen and under our own name and high standards we offer them to our 

65MAYIS MAY 2022



customers.From the very beginning customers became attached to our brand and continue 
to be so.Those that know our brand or entrepreneurs that are looking for a company in 
which to invest know our production capacity,know our wide range of products and are 
easily able to see our very positive differences.We have the goal of satisfying our customers 
and under our sales and dealership network we the Gurme Kitchen brand intend to enlarge 
the size of all our brands in order to reach more of the public.

What is the average price of opening
a branch under your Franchise system?
Our Franchise model for 80-100 sq.m.premises costs near to 200,000 TL.For a Dealership 
the only requirements are 3 upright cupboards at +4 degrees and 3 micro wave devices.

What support do you give to your investors?
For both our Franchisees and our Dealers this is not simply working with a well known 
brand and its supply strength at the same time we give education,project,introduction and 
documentary support.

How do you checkup on your Franchisees?
Our food specialists visit,while our district representatives and managers not making 
themselves known periodically try them out.We make on going analysis from the reports 
sent in the incoming data.

Why should entrepreneurs take a Franchise in this sector?
Over the last years starting in the big cities then continuing everywhere people are living 
their fast moving lives alone which results in the ready to eat food sector constantly
enlarging.Entrepreneurs wish to enter a sector which has on going growth and where good 
profit will be made to effect this their preference must be for a franchise or a dealership 
in the ready food sector.After the choice of investment sector and despite the existing 
economical crises they must choose one of the other leading strong brands or us as we are 
a 100% Turkish capital invested company.

How do you evaluate the position that
your sector has come to over the last years?
In our country over the last years prices of raw materials,workmanship and all running 
expenses have increased in an unimaginable manner while suppliers are experiencing 
logistic price problems.In the packet services
companies experience two new outlooks being unable to continue let alone make a profit.
Unexpected and rapid changes are occurring and companies must be flexible in order to 
deal with them.In the dealership system which we have developed despite the difficulties 
with the economy we are offering existing businesses additional foods so that they can 
offer more choices obtain more customers and then make a profit.In this manner we also 
are enlarging our brand.

What must those taking a Franchise 
do in order to be successful?
Investors must regard their business as their child so be occupied with it 7/24.Our company 
with its brand identity and its strength in obtaining supplies gives on going support.For our 
investors to be successful along with the correct position and the 7/24 hours approach it is 
enough if they work exactly accordingly to our “Operational Handbook”.

Which are your goals for the upcoming period?
In the short term have positions in every district and province of Turkey,in the mid term to 
setup production facilities abroad and from those offer our flavours throughout the world 
and in the long term become the biggest player in the sector.

Sizden Franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Hem Franchisee hem de bayilerimize yalnızca güçlü bir marka ve tedarik gü-
cüyle çalışma fırsatı değil, aynı zamanda eğitim, proje, tanıtım ve dokuman 
destekleri sağlıyoruz. 

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Franchisee ve bayilerimizi gıda mühendislerimiz, saha satış temsilcilerimiz ve 
bölge müdürlerimizle periyodik olarak denetleyerek kurumsal marka kimliği-
mizi korumaya özen gösteriyoruz. Teknoloji yatırımlarımız ile bağlı tüm işlet-
melerimizin verilerini analiz ediyoruz. 

Girişimciler neden bu alanda Franchisee almalıdırlar?
Son yıllarda büyük şehirlerden başlamak üzere giderek yaygınlaşan bireysel-
leşme, yalnız ve hızlı yaşam biçimi hızlı tüketime uygun hazır gıda pazarını 
sürekli geliştiriyor. Girişimciler, öncelikle sürekli büyüyen bu pazardan pay ala-
bilmek ve yüksek kazanç elde etmek için hazır gıda alanında Franchise veya 
Bayi yatırımını tercih etmeliler. Yatırımda sektör seçiminden sonra, içinde bu-
lunduğumuz olumsuz ekonomik koşullar dahil uzun yıllardır kendi sektörüne 
sürekli yatırım yapan %100 Türk sermayeli şirketimizi veya sektörde güçlü, 
önde gelen diğer şirket veya marklardan birini tercih etmeliler.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde son dönemde hammadde, işçilik ve diğer her türlü işletme gider-
leri hızla ve öngörülemez şekilde artıyor, bazı tedarik sorunları yaşanıyor. Pa-
ket servis hizmeti veren işletmelerde lojistik maliyetleri zorlayıcı ve kârlılığı 
belirleyici kriter halini aldı, işletmelerde kârlılık ve sürdürülebilirlik önemli 
kavramlar olarak öne çıktı. İşletmeler gerek tedarik gerekse müşteri tarafın-
da hızlı ve öngörülemez gelişmelere karşı esnek yapıda olmalı. Geliştirdiğimiz 
bayilik sistemi ile, içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda ticari faa-
liyetlerini kârlı şekilde sürdürmeyi hedefleyen işletmeleri alternatif ürünleri-
mizle destekleyerek yeni müşteri ve ek kazanç imkânı sağlayarak destekler-
ken markamızı da büyütmeyi hedefliyoruz.

Sizden Franchisee alanların başarılı olması için
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Yatırımcılar işletmelerini kendi çocukları gibi görmeli ve 7/24 ilgilenmelidir. Biz 
de şirket olarak marka kimliğimizi ve üretim gücümüzü kullanarak yatırımcı-
larımıza başarılı olmaları için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Yatırımcıla-
rımızın başarılı olması için doğru lokasyon seçimi, işletmeleriyle 7/24 bizzat 
ilgilenmeleri, kaliteli ve lezzetli ürünlerimizi “Operasyon El Kitapçığımız” ile 
belirlediğimiz şekilde müşterilerimize ulaştırması yeterlidir. 

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Kısa vadede Türkiye’de tüm il ve ilçelerde bulunmayı, orta vadede yurt dışında 
üretim tesisi kurup lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmayı, uzun vadede sektö-
rün en büyük oyuncusu olmayı hedefliyoruz.
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Franchise zincirlerin vurucu gücü yerel tanıtımdır.
Sürekli, sistemli, hedefli yapılan kampanya fark yaratır.
Franchise zincirlerin pazarlama yöntemi kendine hastır, markalı ürünlere benze-
mez. Markalı ürünlerde deneyim kazanmış pazarlama uzmanları, franchise zincir-
lerde alıştığı gibi davrandığında sonuç alamaz. Nedeni, dağıtım kanalındaki fark-
lılık. Markalı ürünler hedef kitlesinin olduğu bölgelerde yaygın dağıtılır, kitlesel 
reklamla tanıtılır, satışı artırılır. Franchise zincirler sınırlı sayıda kendi mağazaları-
nı açar, hedef kitlesine yıllar içinde ulaşır, kitlesel reklam yaparsa çoğu boşa gider. 

Franchise zincirler merkezi ve yerel tanıtımı paralel olarak yürütür. Merkez tüm 
işletmelerden ciro ile orantılı bir katılım payı toplar, ülkesel çapta tanıtım ve kam-
panyalara harcar. İşletmeler kendi çevrelerinde tanıtım harcaması yapar, merkez 
bunu destekler ve yönlendirir. 

Franchise zincirler kitlesel reklam yerine çoğunlukla yerel tanıtım yaparlar. Zin-
cirlerin gizli gücü budur, planlı, sistemli, verimli kampanyalar yaparlar. Ciroları ve 
kar oranı, müstakil işletmelere oranla yüksektir. Merkezi ve yerel tanıtıma genelde 
cironun %3-5’i arasında harcarlar. 

Kampanya adım adım ve planlı düzenlenmelidir. 
Amaç - Öncelikle kampanyanın amacı belirlenir. Çok fazla amaca birden 
yönelen hiçbirine odaklanamaz. Bir veya iki konuya odaklanırsa, hedef kitle-
sini, tanıtım mecrasını, mesajlarını daha doğru seçer, daha başarılı sonuçlar 
alır. Satış artırmak için başka, kar artırmak için başka, müşteri artırmak 
için başka şey yapılır. Yeni ürünü tanıtmak için başka, pazar payını artırmak 

The Franchise chains have the strength of their local promotions.
When effected often,systematically and with specific goals they make a 
lot of difference.
The manner in which the Franchise chains effect their marketing use their own systems 
and they totally differ from the systems of brand products.The brand products are the 
result of experts who have gained marketing experience,should the franchise chains act in 
the same manner they are unable to obtain results.The reason being the difference in their 
distribution methods.Well known brand products are strongly distributed to a targeted 
group of buyers,they introduce it to a targeted group and they increase their sales.Whereas 
Franchise chains open a limited number of shops,they reach a targeted group only after a 
number of years,should they effect advertising or it becomes money wasted.
The Franchise chain has a central office and effects local promotions parallel with the 
center.The central takes a percentage of the turnover as the participation fee,it spends on 
introductory activities and campaigns throughout the country.The businesses themselves 
spends on local advertising and the central supports and directs those. Most of the 
Franchise chains rather than advertising for a targeted group effect local advertising.
This is where the hidden strength of the chains is as it makes well planned systematic 
and productive campaigns.Their turnover and profit margin is higher than that of private 
enterprises. Generally speaking central and local spend 3-5% of the General turnover.

It is essential that campaigns are planned for every step.
The Aim-Primarily the aim of the campaign must be obvious.Trying to reach various goals 
at the same time results in not being able to completely focus one.Focusing on one or two 
aims only means it’s group is targeted,its introductory channel,a more correct message is 
found and results are more successful.There are differences in increasing sales,differences 

OSMAn BilGE
Franchise & More
post@franchisemore.com    
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için başka, marka imajını pekiştirmek için başka yöntem uygulanır.  Hedef 
kitle - Kampanyanın amacına uygun hedef kitle belirlenir. Mevcut müşterilere 
mi, potansiyel müşterilere mi, çok harcayanlara mı, yakındakilere mi, vb. seçilir, 
hangi kesime hitap edileceğine karar verilir.  Mecra - Hedef kitleye ulaşmayı 
sağlayacak yöntem ve mecra belirlenir. Mevcut müşterilerin telefonları veya 
mail adresleri varsa, sosyal medya hesaplarını takip ediyorlarsa kolay ve ucuz 
şekilde ulaşılır. Potansiyel müşterilere basın, internet, sosyal medya reklamlarıyla 
ulaşılır. Yakın çevredekilere el ilanı, magnet, hediye vb. dağıtarak, afiş, pankart 
asılarak ulaşılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                    
Uygulama - Kampanyanın cazibe unsuru belirlenir. İndirim mi verilecek, hediye mi 
verilecek? Herkese mi verilecek, seçilenlere mi verilecek, çekilişle mi verilecek? 
Sınırlı sayıda mı olacak, sınırlı süreli mi olacak? İndirim mi verilecek, hediye mi 
verilecek? Sunumla mı, avantaj sağlayarak mı öne çıkılacak? Sıradan tüketici mi, 
ünlü biri mi tavsiye edecek? Bu gibi unsurlar kararlaştırılır, uygulayacak olan ekibe 
anlatılır, eğitim verilir. 

Tedarik - Kampanyanın tedariki yapılır. Gereken malzemeler alınır, logolu, baskı-
lı malzemeler için görsel hazırlanır, matbaaya verilir. Sürümü artması beklenen 
ürünler için fazladan hammadde stoklanır. 

Zaman planı - Kampanyanın zaman planı yapılır. Ne zaman nasıl duyurulacak, uy-
gulama ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek, ne zaman raporlanacak, belirlenir. 
Ayrıca yıl boyunca yapılacak kampanyalar planlanır.

Bütçe - Kampanyanın bütçesi çıkarılır. Ne masraf yapılacak, prodüksiyona, malze-
meye, tanıtıma ne harcanacak, tanıtım için fazladan kaç kişi, ne süreyle çalışacak, 
kampanya kapsamında toplam ne indirim verilecek, hesaplanır. Kampanya ile 
sağlanacak ilave ciro, fazladan kar öngörülür. Kampanya sonunda detaylı olarak 
raporlanır. Ayrıca yıllık bütçe yapılır, yıl boyunca yapılacak kampanyalar planlanır, 
yıllık kampanya masrafının beklenen ciroya göre tanıtım bütçesi içinde kalması 
sağlanır. 

Franchise zincirlerin kampanya ile sağladığı üstünlük paha biçilmezdir. Müstakil 
işletmeler sistemsiz çalışır,  gereksiz indirim, yetersiz tanıtım, süreksiz kampan-
yalar yaparak vakit harcar. Deneyimli zincirler verimli ve sürekli kampanyalarla 
öne çıkarlar. F&M olarak 1996’dan beri franchise zincirler için strateji ve prosedür 
geliştiriyoruz, kampanya düzenliyoruz. Verimli kampanyalar yapabilen zincirlerin 
rakiplerinin önüne geçtiğine her sektörde, defalarca şahit olduk. Perakendede 
çoğunlukla “en iyi”, “en ucuz”, “en çok” gibi “en”ler şart değil, rakipten daha iyi 
olmak yetiyor. Her zincirin verimli kampanya tanımı sektörüne, müşteri kitlesine 
göre farklı olabiliyor. Kampanyaları ezbere planlamamak, her yolu deneyip en doğ-
rusunu bulmak gerekiyor.
 

in increasing profits and differences in increasing the number of customers consequently 
each needs different reinforcements.

The group targeted -The object of this campaign is to decide on the correct target.Regular 
customers or potential customers,heavy spenders or local spenders etc this decision must 
be taken. The Medium-The manner and medium of reaching the     targeted group must 
be chosen.If your customer has a telephone or a mail address,or if he/she follows the 
accounts on the social media they can be cheaply and easily reached.Potential customers 
can be reached by way of the press,the internet or social media adverts.The close public 
can be reached by handed distribution,magnet,gifts etc.delivered,by posters or by hanging 
out banners.

The Application-The attraction element of the campaign must be decided upon.Will a 
discount or a present be offered?Will it be given to everyone,will it be given to a chosen few 
or will it be given by draw?is it for a limited group will it be for a limited time?By display or 
an advantage?For normal users or will a famous person advise it?A decision has to be taken 
on each subject then the method should be explained to the team which will effect it and 
the necessary education given.

The Suppliers-Supplies must be obtained.The necessary materials found,the logo,the 
printed matter must be given to the printers and the displays set up.For the products which 
are expected to increase their sale capacities additional quantities of their raw materials 
must be put in stock. The Time Plan-The timing of the campaign must be planned.When 
will it be made known.When will it start how long will it last and when will it be reported 
on.In addition plans must be made for other promotions which will take place during 
that year. The Budget-The   campaign budget must be worked out.Which expenses will 
be needed for its production,its materials and its introductions,how many additional 
personnel will be needed and for how long,the calculation of the discounts to be effected 
during the campaign each must be calculated.How much in extra turn over should the 
campaign bring in.Very detailed reports must be effected for all the items. Additionally a 
yearly budget is needed with plans for campaigns for the whole year,the cost of the all the 
campaigns for the year calculated and according to the expected turnover expenses for the 
introductory campaign included.

The campaigns which the Franchise chains are able to effect are priceless.Independent 
shops work without a system,they make unnecessary reductions,not enough introductory 
preparations and waste time on campaigns which are not time limited.The experienced 
chains have productive campaigns regularly. As F&M we have worked since 1996 developing 
strategies,procedures and campaigns for the franchise chains.We have observed that all 
those which effect well worked campaigns far surpass the others and that is true in all 
sectors.In the retail trade it is not essential to be “the best””the cheapest””the most”it is 
sufficient to be better than ones competitors. The campaigns of each sector may differ 
from the others because of the their targeted group.Campaigns must not be planned by 
heart every road must be tried until you choose the right one.
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Ülkemizin birçok yerinde 1988 yılından bu yana modern ofisleri, profesyonel brokerleri ve 
danışmanları ile yeni nesil pazarlama tekniklerini kullanarak gayrimenkul satım-kiralama ve 
danışmanlık hizmeti veren TURPA, yerli sermayeyle kurulan kurumsal bir Franchise markası olarak 
dikkatleri üzerinde topluyor. TURPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Tavas ile gelişim süreci 
ve Franchise sistemi hakkında konuştuk. 

It is a company which was set up in 1988.It has its modern offices in many parts of our country 
it uses new generation marketing techniques and effects consultancy in buying selling and 
renting of buildings.TURPA is a corporate Franchise brand which was founded totally on 
domestic finance and a name which attracts lots of interest.We discussed its founding, its 
development period and its Franchising system with TURPA.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
TURPA, 1988 yılından bu yana modern ofisleri ve profesyonel brokerleri, da-
nışmanları ile yeni nesil pazarlama teknikleri kullanarak, ülkemizin birçok ye-
rinde gayrimenkul satım-kiralama ve danışmanlık hizmeti veren, tamamı yerli 
sermaye ile kurulan ve geliştirilen kurumsal bir Franchise markasıdır. 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?  
TURPA, üst düzey broker grubunun birleşerek 1988 yılında Türkiye’nin incisi 
İzmir’de kurduğu, daha sonra İzmir ve Ege bölgesinde emlak sektörünün ya-
kından bildiği ve başarılarıyla tanıdığı Sabri ve Tolga Tavas kardeşlerin satın 
almasıyla yeni bir vizyon kazandırdığı bir marka haline gelmiştir. Markamız son 

Will you please briefly introduce yourself?
TURPA was founded in 1988 it has very modern offices where professional brokers and 
consultants use new generation marketing strategies.It has many offices throughout out 
country which give on the spot consultancy for the buying,selling or renting of property.
It was formed totally by domestic capital and is an ever developing  corporate Franchise 
brand.

Will you tell us of the founding and developing of your company?
TURPA joined together with a top level brokerage group and in 1988 founded its company 
in Izmir the pearl of Turkey later,having met with the brothers Sabri and Tolga Tavas 
and knowing their market success in Izmir and the Aegean it bought their company and 

TURPA’DAn
MERAk ETTiklERiniZ 
In REPlY To YoUR cURIoSITY ABoUT TURPA
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dönemde özellikle emlak sektöründe ortaya çıkan inanılmaz ticaret hacmi ve 
kazanç payındaki artışlar doğrultusunda geliştirilmiş ve emsal firmalarla re-
kabet edebilecek bir konuma gelmiştir. 

Firmanız ne zaman ve nasıl Franchise vermeye başladı? 
TURPA, 1988 yılından bu yana, pazar araştırması yaparak ve özellikle Franchise 
verim potansiyeli ile ilgili yaptığı analizlerden aldığı olumlu neticeler doğrultu-
sunda, ülkemizde Franchise ağı oluşturmak hedefiyle Franchise vermeye baş-
lamıştır ve halen de son hızla buna devam etmektedir.
 
Kaç şubeniz ve çalışanınız var? 
TURPA, Türkiye’nin birçok yerinde halen 35 temsilci, 225 broker ve gayrimen-
kul danışmanı ile hizmet vermektedir. Bu sayılar çok yakında gerek ulusal an-
lamda ve gerekse uluslararası anlamda üst seviyelere ulaşacaktır. 

Franchise verdiğiniz ve vereceğiniz kişilerde aradığınız özellikler nelerdir?  
TURPA, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 05.06.2018 tarihinde yayınlanan ta-
şınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğindeki şartları yerine getirebilen, giri-
şimci, yeniliğe açık, ahlaklı, sektör analizi yapabilen, işletme yönetme bilgisi 
olan, markaya bağlılığı ve uyum becerisi olan gerçek ya da tüzel kişileri tercih 
etmektedir. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
TURPA, 34 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren, güvenilir bir Franchi-
se markasıdır. Franchise girişimcilerinin en çok aradığı “koşulsuz güvenilirlik” 
unsuru, markamızın en temel unsurudur. Ayrıca markamız, Franchise süreci 
içinde tüm girişimcilerini yalnız bırakmayan, onların gerek sektörel eğitimleri 
ve gerekse işlemlerinde verdiği hukuki desteği ve en önemlisi verdiği/vereceği 
başarı performans ödülleri sebebiyle sektördeki diğer Franchise veren marka-
lardan açık ara önde olması sebebiyle tercih edilmektedir.  

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle kurulacak
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? 
Franchise işyerinin başlangıç maliyet anlamında belirleyici olan ana kriter böl-
ge ve şehir olmakla birlikte, ortalama 50.000,00 TL ve üzeri diyebiliriz.

Sizden Francihes alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
TURPA olarak Franchise alanlara sektörün gerektirdiği tüm destekler ve-
rilmektedir ama genel anlamda, -gerek brokerlerin ve gerekse gayrimenkul 
danışmanlarının sektörel (pazarlama teknikleri ve trendleri, teknolojideki son 
yenilikler, sistemin işleyişi ve sektörde yaşanan gelişmeler vb.)  eğitimlerini 
uluslararası yeterliliğe sahip uzmanlar aracılığı ile yaptığımız gibi, yapacakları 
satım ya da kiralama işlemlerinde karşılarına çıkabilecek hukuki sorunların 
çözümünde, hukuk müşavirliğimiz aracılığı ile destek de sağlıyoruz. Franchise 
alanlara talepleri olması halinde personel temini, mimari anlamda proje des-
teği, portföy desteği, pazarlama destekleri de veriyoruz.

with that became a brand which gained a totally different vision.Our brand reached an 
unbelievably high turnover and profit over the last period particularly in housing and price 
increases with which we are able to compete with peer companies.

When and how did your company begin to give Franchises?
TURPA from 1988 onwards has always effected market research and with our analysis becoming 
aware of the potential in Franchising we began and still today continue with great speed.

How many branches and personnel do you have?
In many positions in Turkey TURPA has 35 representatives and 225 broker and property 
consultants.These numbers will increase highly with the demands from both the domestic 
and the international markets.

Which qualities do you search for in those you have
given or will give Franchises to?
TURPA explained that on 05.06.2018 the Customs and Business Minister issued a 
statement concerning real estate trade stating they must be capable of managing such 
a business,must be entrepreneurs,be open to new ideas,be moral,be able to analyze the 
sector,be attached to and able to fit into the brand or be legal people.

Which do you believe are the reasons that entrepreneurs
choose your company?
TURPA is a brand which has been in the property market for 34 years it is a trustworthy 
Franchise brand.The all important quality which entrepreneurs search for is “unconditional 
trustworthiness”and that is the all important factor for our brand.Additionally within the 
Franchise formation we never leave our entrepreneurs alone,we educate them in the 
sector and if required legal support and then of great importance is that for their succesful  
performances they receive awards which makes our brand totally different from the others.

What is the average price of setting up premises under
your Franchise system?
To start the business we can say that for the necessities and dependent on the province or 
city position it is more than 50.000,00 TL

What kind of support do you give to your Franchisees?
Naturally we give every kind of support needed to them be it brokerage or be it property consultancy 
(marketing techniques and trends,the most modern technologies, running the business and sectoral 
developments etc) our training is given by specialist in the international standards,while in their buying or 
renting our legal experts help to solve any legal problems which might arise.Should the Franchisee request it 
we find personnel,we effect architectural project support,portfolio support and marketing support.

How do you check up on your Franchises?
We at TURPA effect a number of tests which are aimed at helping them to better their 
results;we pay visits to their premises so as to observe their performances,we estimate 
their complying with our brands standards,we effect customer satisfaction questionnaires 
as well as evaluating their contacts with other franchises.
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Franchislerinizi nasıl denetliyorsunuz? 
TURPA olarak, verimliliğin arttırılması amacıyla bir takım denetimler yapı-
yoruz bunların başlıcaları; franchislerimiz ziyaret edilerek  performansları-
nın incelenmesi , kurumsal kimliğe uyum derecelerinin ölçülmesi , müşteri 
memnuniyet anketlerinin yapılması , franchisler arasındaki iletişim süreçle-
rinin takibi  gibi yöntemlerdir. 

Girişimciler neden bu alanda Franchisee almalıdırlar?  
Gerek Dünyada ve gerekse Ülkemizde emlak Franchise hizmetinin önemi 
çok büyüktür. Yüksek kâr marjı ve giderek artan talep nedeniyle, gayrimen-
kul, son yılların en çok tercih edilen sektörlerinden biri haline geldi. Mesela 
kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye’de 10 milyon konutun dönüştürülmesi 
halen yapılmaktadır. Bu da gayrimenkul danışmanlığı alanındaki ihtiyacı art-
tırmaktadır.  Yapılan araştırmalarda  gayrimenkul almalarının yüzde 70’inin  
hala mal sahibi üzerinden yürütüldüğü tespit edilmiş olup, bu durum iş kur-
mak isteyen girişimci adaylarına muhteşem fırsatlar sunmaktadır.Bu sebeple 
girişimcilerin, yüksek kar paylaşımından istifade edebilmesi için bu alanda 
franchisee almaları lehlerine olacaktır.

Sektörün son dönemde Türkiye’de geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Gerek stratejik konumu ve gerekse 81 milyon nüfusu ile Ülkemiz, geleceği 
en parlak gayrimenkul pazarlarından biri durumuna gelmiştir. Bu durum 
güçlü inşaat sektörünü giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya 
getirerek gayrimenkul franchise verenleri ve yatırımcıları için harika fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatlardan yaralanmak isteyen girişimcilerin bir franchise 
sözleşmesi imzalayarak milyonlarca gelir elde etmeleri çok olasıdır. 

Sizden Franchise alanların başarılı olması için nelere
dikkat etmeleri gerekir?  
Kurumsallığımızın verdiği sektörel eğitimlere katılarak bilgilerini her zaman 
yenilemeleri, diğer franchiselerle diyalog içinde olmaları, kazanmayı ve pay-
laşmayı sevmeleri ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamaları 
gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir? 
Kendi işini kurarak iyi bir gelir elde etmek isteyen girişimcilerin adresi TUR-
PA olarak, Türkiye’nin 81 ilinde 81 franchise vererek  ülkemizde yenilikçi ,sü-
rekli büyümeyi amaçlayan lider markası ve ayrıca uluslar arası franchiseler 
ile de bir dünya markası olma hedefindedir. Mesela; 34.yılımıza özel olarak 
İstanbul’da ilk 34 franchise sözleşmesi imzalayanımızdan,yıllık franchise 
bedeli alınmayacak olması hedeflerimizden sadece biridir. 

Why should entrepreneurs take a Franchise in this sector?
Be it in the world or in our own country the need for property Franchising services is 
extremely important.With its high profit margin and its ever increasing demand it has 
over recent years become one of the most preferred sectors.On the subject of urban 
transformation Turkey continues to build 10 million homes which of course results in 
the need for property consultancy.According to research 70% of property deals are still 
effected by the owners,consequently property consultancy is increasingly needed which 
offers a great opportunity to those who are setting up businesses and with its high profit 
margin taking a Franchise in this sector is greatly advantageous.

How do you evaluate the position which the sector
has come to in the recent years in Turkey?
Due to its strategic position and its 81 million population the property market has become 
one of the best performing sectors.With the combination of a strong building sector 
in addition to increasing businesses and industries our market offers Franchisors and 
Franchisees a splendid opportunity.It is possible for those who sign a Franchise contract 
to make millions.

What should those taking a Franchise effect in order to be successful?
They must attend the sectoral educational courses which our company holds regularly so 
as to constantly increase their knowledge,they must make contact with other Franchisees.
They must enjoy both gaining and sharing and they must always maintain customer 
satisfaction at the highest level.

Which are your goals for the upcoming period?
For those wishing to set up their own businesses and earn a good living the address they 
need is TURPA we are a leading brand in our sector and we wish to have 81 branches in 81 
of our provinces and enlarge with our modern methods and so become a world Franchise 
brand. From our 34 years in business we have 34 branches they are mainly in Istanbul we 
also wish to be a company which does not take a Franchise fee.

Tolga Tavas
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Dünyanın en kaliteli kaşmir keçileri ve ipek kozalarının peşine düşen Ayşen Zamanpur ve ekibinin 1992 
yılında başlayan Silk and Cashmere yolculuğu, bu iki değerli dokuyu tutkunlarıyla buluşturmaya devam 
ediyor. Kurulduğu ilk günden bugüne bayileşme sistemine değer veren marka, yerel girişimci ve yatırımcıların 
gücü ve önemine dikkat çekiyor. Bayileşmenin Türkiye’de çok önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen 
Ceo Ferhat ZAMANPUR ile Silk and Cashmere ve Franchise sistemi hakkında konuştuk.

Ayşen Zamanpur and her team searched for the best goats for wool cashmere and 
also for silk cocoons when they began the Silk and Cashmere brands journey in 1992 
and they continue today to have the world and Turkey able to obtain these two valuable 
textures.From the very first days  of the company being set up the brand attached  
importance to the dealer system and with the strengths of local entrepreneurs 
and investors they continue to receive great attention.We talked with Ceo Ferhat 
ZAMANPUR about Silk and Cashmere and its Franchising system.

“BAYilEŞME 
TÜRkiYE’DE 
ÇOk ÖnEMli 
BiR PAYA
SAhiPTiR”
“FRAnChISInG hAS A 
VERY IMPORTAnT
POSITIOn In TURkEY”
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Silk and Cashmere’in yolculuğu, Ayşen Zamanpur ve ekibinin 1992 yılında dün-
yanın en kaliteli kaşmir keçileri ve ipek kozalarının peşinden İç Moğolistan’a 
gitmesiyle başladı. Eşsi z bir fikir, güçlü bir proje ve çalışkan bir ekiple, bir za-
manlar ulaşılmaz olarak düşünülen bu iki değerli dokuyu son 30 yıldır kaşmir 
ve ipek severlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Firmamız 1992 yılında kuruldu. Dünyayı değiştiren Pandemi sürecinde biz de 
sürdürülebilirliğimizi artırmak adına daha az sayıda mağazada, daha kusursuz 
bir hizmet sunma kararını aldık. Bununla beraber, kaşmirimiz kadar kaliteli 
bir deneyim sunan Online mağazamız ve mobil uygulamamız sayesinde tutku 
duyulan dokuları Türkiye’nin en yüksek standartlı E-ticaret kanalıyla müşte-
rilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca ekiplerimizi güçlendirdik, teknolojik yatırımlar 
yapmaya devam ettik ve koleksiyonumuzu müşterilerimizden gelen isteklerle 
çeşitlendirdik. Bundan sonra amiral mağazalarımız, dokunmatik ekranlarımız 
ve videolu WhatsApp servis hatlarımızla bu yeni dönemde müşterilerimize her 
zamankinden çok daha fazla hizmet sunacağız. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Dünyanın en sevilen markası olarak ilk günden bugüne bayileşme ile, en ve-
rimli noktalarda müşterilerimizle buluşmak için çalışıyoruz. 

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde toplam 7 mağazamız bulunuyor. Bu-
nunla beraber dünyanın her yerine ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Yeter ki kişi 
bu değerli dokulara sahip olmak istesin. 

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Güvenilir, vizyon sahibi, lüks perakende verimliliğe yaktın ve takım olma arzu-
sunda olmaları… Sürekli gelişen ve büyüyen bir marka oluşumuzdan dolayı kişi 
ya da girişimcinin bakış açısını daima geniş tutması da ayrı bir öneme sahiptir. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Dünyanın en sevilen kaşmir markası olarak, en kaliteli ürünü en uygun fiyat-
larla müşterilerimizle buluşturmamız.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? 
Bir milyon TL. 

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Tüm sistemi ve mağaza yönetimini yoğun tecrübemiz ile direkt merkezden ele 
alıyoruz. Ürün sevkiyatı, eğitimler, görsel düzen ve vitrin çalışması dâhil olmak 
üzere tüm süreçte birebir birlikte çalışıyoruz.

Will you tell us of the formation and development of your company?
The journey of Silk and Cashmere began in 1992 when Ayşen Zamanpur and her team set 
off to Inner Mongolia to find quality goats from which the cashmere wool was taken and 
silk cocoons.With a unique idea,a strong project and a hard working team.At one time it 
was thought that these two valuable textures could never be reached whereas happily we 
can report that we have now been able to make them available to our customers for the 
last 30 years.

Our company was founded in 1992.During the world changing pandemic so as to sustain 
our business we took the decision to have fewer shops and more impeccable service.
In addition we offered something as valuable as cashmere to our customers our Online 
shopping and mobile applications so that lovers of cashmere in Turkey were reached by 
use of the highest delivery standards. We also strengthened our team and continued to 
invest in technology also we effected our collections to meet the requirements of our 
customers.From now onwards we shall maintain our admiral shops,use our automatic 
screens and videos and WhatsApp service lines and in this manner supply our customers 
with even better services.

When and how did your company first begin to give franchises?
Being one of the worlds most loved branches we immediately began offering franchises 
and working to appear in the most productive positions.

How many branches and how many personnel do you have?
We have a total of 7 shops they are in Turkey or in different places in the world.Together 
with those we try to reach to all corners of the world enough that a person wishes to own 
such a valuable texture.

Which standards do you search for in the people
you have given or will give to ?
They should be trustworthy,visionary,suitable for luxury retail premises and be are 
willing to work as a team…as a brand which is constantly enlarging and developing the 
entrepreneur needs to maintain a vision width that also is important.

Why do you believe entrepreneurs prefer your company?
We are the best loved cashmere brand in the world with the highest quality and we offer 
them to our customers at viable prices.

What is the average price to open a shop with company?
One million TL.

Which kind of support do you give to your franchisees?
They receive all systems and shop management training which we have learnt during our 
wide experience directly from central.Product forwarding training,display and window 
dressing we effect together with them.
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Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Bütün mağazalarımıza haftalık denetimlerimiz oluyor. Bunun beraberinde 
iki haftada bir merkez ekip olarak il ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? 
Lüks perakende de olmak; bu deneyimi edinmek ve yatırımlarının geri dö-
nüşünü en yakın sürede almak franchisee adayları için önem taşımaktadır.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bayileşme Türkiye’de çok önemli bir paya sahiptir. Yüz ölçümü çok büyük 
olan ülkemizin her bölgesi ayrı önemli olduğundan ve her yere mağaza açı-
lamadığından yerel yatırımcıların değeri çok büyüktür. Ortalama satışların 
%20’si bayi kanallarından gelmektedir.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Başarılı olmanın en önemli adımlarından biri ekip olabilmektir. Bizlerden 
franchisee alanların da bu konuda hassasiyet gösterip, bu bilinç içerisinde 
davranmaları birçok noktada önemli rol oynayacaktır. 

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
2021 pandemi koşullarına rağmen büyüme hedeflerini yakalayan bir marka 
olarak 2022’de %120 büyüme hedefimiz mevcuttur.

How do you checkup on your franchisees?
We effect weekly controls.Additionally once every two weeks our team visits the shop.

Why should entrepreneurs take a Franchise in this sector?
To have the experience of being in luxury retail and return of capital is swift these are 
important factors for franchisee candidates

How do you evaluate the position that the sector has come to in Turkey?
Dealership has a very important position in Turkey.We are a country with a very wide surface 
size every part of it has a different importance and we cannot open shops everywhere for 
that reason district investors are very important.An average of 20% of our sales volume 
comes by way of the dealers.

What must those who have taken a franchise
from you do so as to be successful?
One of the most important steps they must take is being able to work as a team.Those 
taking our franchises must be aware of this delicate subject,and their being able to behave 
in such a manner plays an important role in many situations.

Which are your plans for the near future?
Despite conditions during the 2021 pandemic we were a brand which was able to reach its 
enlargement goals and our goal for 2022 is an enlargement increase of 120%.
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In this our 51st Franchise Dünyası magazine we describe our 
discussions with the leaders of the sector their products and the 
acceleration of the Franchise system.

Franchise Dünyası dergimizin 51. sayısında, 
Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş üreticileri ile 
sektörü ve ivme kazanan Franchise sistemini konuştuk. 

Ülkemiz, sahip olduğu coğrafi koşulları ve iklimi itibariyle pek çok tarım ürünün-
de olduğu gibi kuruyemiş sanayinin ham maddesi olan tarımsal ürünlerin üretimi 
konusunda da oldukça şanslı konumdadır. Bu ürünler çok çeşitli olmakla birlikte 
dünya üzerinde yetiştikleri diğer bölgelere kıyasla daha lezzetlidir. Bununla birlikte 
kuruyemişlerin Türk ticaret hayatındaki önemi büyüktür. Özellikle son yıllarda ilgi 
görmeye başlayan Franchise sistemleri, kuruyemiş sektöründe de yeni girişimcile-
re karlı bir gelecek vaat ediyor. Pandeminin uzun süren etkileri birçok iş alanında 
olumsuz sonuçlar doğurmasına karşın, kuruyemiş sektörü bu süreci çok daha iyi 
bir geçişle tamamladı. Uzmanlar, Türkiye’nin 2021 yılında 550 bin tonu aşan kuru-
yemiş tükettiği ve bu tüketimin hane başına 27 kg’a ulaştığının altını çiziyor. Amba-
lajlı kuruyemiş pazarındaki ciroya en büyük katkı ise Antep Fıstığı, mix ürünler ve 
yer fıstığı kategorilerinden geliyor. Tüketicinin ilk tercihinin karışık kuruyemiş oldu-
ğunun altını çizen yetkililer, bunu ayçekirdeği ve cevizin takip ettiğini belirtiyorlar. 

Kuruyemişle gelen sağlık
Pandemi ile birlikte sağlıklı beslenme çok daha ön plana çıktı. Böylece, gele-
neksel Türk mutfağında her zaman yer bulan kuruyemiş, yemek ve tatlılardaki 
özel tüketiminin yanı sıra ‘sağlık’ için tercih edilen bir gıda oldu. Bu da geç-
mişten bugüne çerez-eğlence tanımını birkaç tık daha yukarıya taşıdı. Her yıl 
büyümeye devam eden kuruyemiş pazarı bu hızını artırdı. Açık ya da ambalajlı 
olarak tüketimin büyük oranlarda artması, kuruyemiş üreticileri ve markala-
rının Franchise sistemine çok daha fazla eğilmelerini sağladı. Bununla birlik-
te kuruyemiş sektöründe hem iç hem de dış pazarda artan kalite ve sağlıklı 
üretim talebi bu alanda faaliyet gösteren firmaların kendilerini geliştirmele-
rini, kapasite artırımı yatırımlarının yanı sıra modern ve kaliteli üretim yapan 
tesisler kurup, kalite belgeleri almalarını sağladı. Son yıllarda sektöre giren 
büyük oyuncuların da etkisiyle paketli ve açık kuruyemiş pazarı büyümüş ve 
büyümesini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, kuruyemiş üreticileri ürünlerini 
sergiledikleri çok daha şık mağazalarda müşterilerine hizmet vererek, kaliteli 
ürünlerini ilk elden tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır.

We are a country that is lucky in its geographical position and climate so we can grow 
many agricultural products and for the dried fruit sector supply the raw materials. 
There is a wide choice and in comparison with those grown in the rest of the world 
ours are much tastier.Along with this our dried fruit sector is an important section 
of the   Turkish business world.Especially over the last years as the Franchise system 
became of interest,with this system within the dried fruit sector new entrepreneurs 
are promised a profitable future. When the Pandemic lasted for a very long time 
many sectors were faced with extremely negative situations unlike them the dried 
fruit sector completed that time period very positively.Experts state that in 2021 
in Turkey more than 550 thousand tons of dried fruits were eaten,by   household 
consumption reached 27 kg.In the Packeted dried fruit sales the Antep Nuts were 
the largest part then the mixed products and peanuts.Authorities say the customers 
first choice is mixed dried fruit followed by sun flower seeds and walnuts.

Dried Fruits bring Health
At the same time as the pandemic healthy eating came much more to the fore.Resulting in 
something always found in the Turkish kitchen dried fruit food and sweetners becoming the 
most preferred ‘health food’.Thus carrying a product previously thought of as an amusing 
pastime to a few positions higher.Open or packeted its consumption much increased,while 
the dried fruit producers leaned more to the franchise system.Together with that the dried 
fruit sector both domestically and abroad with its improving quality and the demand for 
this health product developed itself,increased its capacity,moved to new modern facilities 
resulting in a better quality item and became able to obtain the required quality document  
Over the last years big players have entered the sector and under their influence packeted 
or open the dried fruit sector enlarged and is still enlarging.To this end the producers of the 
dried fruits have their wares displayed in much smarter shops,give good customer service and 
offer a quality product directly to customers.



Bir aile şirketi olarak kurulan Doğuş Kuruyemiş, “Doğkur” markası ile 36 şubeye ulaşan bayilik sistemi 
ve 700’ün üzerinde ürün yelpazesiyle Türkiye’nin her yerine, en iyi şekilde hizmet vermeye devam 
ediyor. “Birçok kişinin kolay olduğunu düşünüp ama işin içine girdiğinde hiç de öyle olmadığını anladığı 
bir sektör burası,” diyor Ebru Arımaz. “Eğer bu sektör hakkında bilgi sahibi değilseniz ve tecrübeli bir 
ekibiniz yoksa kuruyemiş alanı en zor mesleklerden biridir. Bu nedenle gelecekte işini iyi bilen, ürün 
alımlarında uzmanlaşan ve öz sermayesi ile büyüyen firmalar ayakta kalacaktır.” Doğuş Kuruyemiş 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ebru Arımaz ile sektör ve Franchise sistemi hakkında konuştuk. 

Doğuş Kuruyemiş is a family company,under our brand name of “Doğkur”we have reached the number of 
36 Franchise branches and have a choice range of more than 700 products,we continue to serve throughout 
Turkey in the very best manner.Ebru Arımaz says”Many people believe that this is an easy sector to be in 
however once in it the realization that it is not so appears”If one does not have knowledge of the sector 
together with an experienced team the dried fruit sector is one of the most difficult of sectors.Due to this 
the future will show that only those who know their business well,who are experts in obtaining produce and 
have solid financial foundations will have the ability to survive”.We talked with the Ebru Arımaz who is the 
2.Director of the Board of Administration of Doğuş Dried Fruit about the sector and the Franchising system.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ebru Arımaz: Doğuş Kuruyemiş bir aile şirketidir. Ben de şirketimizin yöne-
tim kurulunda ikinci başkan olarak görev alıyorum. Şirketimizin kurucusu ve 
yönetim kurulu başkanı olan eşim Sedat Arımaz’la birlikte yaklaşık on sekiz 
yıldır işimizin başındayız. Doğuş Kuruyemiş markasını ileriye taşımak, bü-
yütmek ve geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız, eşim Sedat Arımaz’ın babası tarafından 1985 yılında, kardeşleriyle 
birlikte çalıştıkları, toptan kuruyemiş çeşitlerinin satıldığı bir işletme olarak 
kuruldu. Bir süre sonra, 1991’li yıllarda çiğ ürünlerin işlenmesi-kavrulması 

Will you please briefly introduce yourself?
Ebru Arımaz: Doğuş Kuruyemiş is a family company.I am the second director of the 
management board.The founder and director of the company is my husband Sedat Arımaz 
and we together have been running this company for almost eighteen years.We effect 
everything in our power to carry our brand forward and to enlarge and develop it.

Will you tell us of the founding and development of your company?
In 1985 the father of my husband Sedat Arımaz together with his brothers founded a 
wholesale business which sold dried fruit assortments.Later in 1991 the processing -
roasting was started.This progress ensured the widening of the delivery network in the 
Mediterranean Districts.

EBRU ARIMAZ: “FRAnChISEE 
ADAYlARIMIZI DESTEklEMEYE 
DEVAM EDECEĞiZ”
EBRU ARIMAZ: “WE SHALL CONTINUE TO SUPPORT 
OUR FRANCHISEE APPLICANTS” 
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aşamasına geçildi. Bu aşamayla birlikte Akdeniz Bölgesi’nde dağıtım ağı yay-
gınlaştırıldı. Lokum üretimi 2004 yılında imalatımıza katıldı. Böylece üretim 
kapasitemizi güçlendirerek, dağıtım ağımızı Güney Doğu Anadolu ve İç Ana-
dolu Bölgesine kadar genişlettik. İstanbul’da ise 2010 yılından bu yana Doğuş 
Kuruyemiş markası ile yolumuza devam ediyoruz. 2015 yılında perakende 
şubelerimizin yanı sıra bayilik sistemimizi kurduk. “Doğkur” markası ile 36 
şubeye ulaşan bayilik sistemimizi, 700 çeşit ürün yelpazesiyle Türkiye’nin her 
yerine, en iyi şekilde hizmet verebilecek bir konuma ulaştırdık. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 36 şubemiz ile ürün satışlarımızı sürdürü-
yoruz. Trakya bölgesinde Kırklareli, Lüleburgaz, Malkara, Çorlu, Keşan’da; 
İstanbul’da Esenyurt, Beylikdüzü, Çatalca, Mimaroba, Küçükçekmece ve 
Pendik’te; Bursa bölgesinde İnegöl, Yıldırım, Osmangazi’de; Balıkesir-Susur-
luk ve İzmir-Karşıyaka bölgelerinde şubelerimiz bulunuyor. 

Franchise vermeye ne zaman başladınız? 
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Franchise vermeye, 2015 yılında kendi adımıza açtığımız beş şubeden sonra 
başladık. Kuruyemiş alanındaki bilgi ve birikimlerimizle sahip olduğumuz ba-
şarılarımızın daha hızlı çoğalmasını sağlamak için bu sistemi yapılandırdık. 
Başarılı olduğumuz bu sektörde hem biz şube açarak hem de Franchise vere-
rek büyümek, sektörün yabancısı yatırımcılar için en sağlam yol oldu. 

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Kendi işinin sahibi olmak isteyen ama tek başına buna cesaret edemeyen 
yatırımcılar için işlerinin yüzde 80 yükünü alabiliyor olmamız, bizi diğer ba-
yilik veren şirketlerden ayıran en önemli özelliğimizdir. Tabii iş sahibinin de 
dükkânının başında olması en önemli kıstasımızdır. Bizim markamızı her yö-
nüyle, en iyi şekilde temsil edebileceğine inandığımız yatırımcılarla yolumuza 
devam ediyoruz. 

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Bölge müdürlerimiz belirli dönemlerde şube ziyaretlerinde bulunuyor ve 
müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak gerekli kontrol ve düzen-
lemeleri sağlıyorlar. 

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Bizim tüm kurumları organize eden ekiplerimiz var. Diyebiliriz ki, 120 metre-
karelik bir mağazanın kurulum bedeli, ürünler hariç 650 – 700 bin TL civarı 
bir maliyetle gerçekleşmektedir. İsim kullanım bedeli ise 10 bin dolardır. 

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Biz, işi gerçekten kuruyemiş olan bir aile şirketiyiz ve bu alanda da kendimize 
çok güveniyoruz. Öncelikle bayinin kazanmasını sağlayacak dürüst ve ilkeli 
bir sistemimiz var. Bu bağlamda bayilerimize her türlü desteği sağlayacak 

In 2004 we added Turkish Delight to our products.As we strengthened our production 
capacities we widened our delivery network so as to include South Eastern Anatolia and 
the Central Anatolian regions.We continued carrying our brand name forward in 2010 we 
brought it to Istanbul.
In 2015 in addition to our retail shops we founded a franchising system and under the 
“Doğkur” brand name we have 36 Franchise branches,we have come to a point where our 
700 product choices can be found and served throughout Turkey.

Presently how many branches do you have and where are they situated?
We have 36 branches situated in different parts of Turkey In Thrace in Kirklareli,Lülebu
rgaz,Malkara,Çorlu and Keşan; in Istanbul in Esenyurt,Beylikdüzü,Çatalca,Mimaroba, 
Küçükçekmece and Pendik.In the Bursa region İnegöl, Yıldırım and Osmangazi;We also have 
branches in Balıkesır Susurluk and in İzmir-Karşıyaka regions.

When did you first begin with Franchising and why the choice of the 
Franchise system?
We began to offer franchises in 2015 after opening five branches ourselves.Our 
knowledge,experience and success in the sector resulted in our spreading more
rapidly and we founded this system so we could enlarge at the same time for new investors 
it is the safest way to work.

Which are the criteria you search for in your investor candidates?
We differ most from other companies in that we are able to take 80% of the weight from 
new investors who do not have the courage to set up alone.Naturally the owner of the 
new business being there personally is for us an essential criteria.We wish to continue 
our journey with people in whom we feel we can trust to represent us in the best possible 
manner.

How do you check up on your franchisees?
Our District managers effect visits to branches and make regular controls so as to ensure 
that customers are well pleased and everything is in order.

What is the average cost of opening a shop under your Franchise system?
We have teams which totally organize the set up.We can say a 120 sq.m.shop costs 
approximately 650-700 thousand TL while use of our brand name is 10 thousand dollars.

For which reasons do investors prefer your company?
We are a family company which truly knows the dried fruit business.We use an honest and 
principled system which ensures that the franchisee profits and we have the capacity to support 
them in every manner,our system is the most effective one and we are the only firm which holds 
both the strengths of the buying and the supplying capacity.

What should investors who wish to succeed be careful of?
When an entrepreneur wishes to invest and set up a business he must be sure that the 
company from which the franchise is taken is both an experienced and trustworthy one.
All points in the contract must be well  discussed so as not to be faced with an unfortunate 
surprise later and profit margins,expenses and all such subjects agreed upon.

SEKTÖR • SECTOR
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kapasitedeyiz ki kuruyemiş sektörü bayilik sisteminde alt yapısı en sağlam, 
satın alma ve ürün tedarik gücü elinde olan tek firma biziz. 

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Girişimci kendi adına herhangi bir yatırıma girip ticaret yapmayacaksa, bayilik 
aldığı şirketin tecrübeli ve alanında güvenilir olup olmadığından emin olma-
lıdır. Bununla birlikte, daha sonra herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için 
sözleşme öncesinde her türlü detay konuşulmalı, kar oranı ya da giderler ve 
benzeri konularda mutabık kalınmalıdır.    

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Gıda sektöründe olmamız belki de olumlu bir durum, diyebiliriz. Aslında ye-
me-içme ihtiyaçlarını karşılayan tüm işletmeler, devamlılıklarını sürdürmek 
açısından diğer sektörlere göre daha avantajlılar. Bizim firmamızda ürün çe-
şitliliği oldukça zengindir. Kuruyemiş dışında bakliyat, baharat, kahve, lokum, 
şekerleme ürünleri de mevcuttur. Yani alternatifler oldukça fazladır.

Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
Firmamızın ürün çeşitliliği, en fazla dikkat çeken yeniliğimizdir ki bu ürün çe-
şitliliği ile hem kaliteye hem de fiyata önem veren müşteri kitlesine hitap ede-
biliyoruz. Ayrıca kendi marka etiketimizi taşıyan yaklaşık 30 ürünümüz var. 

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
Birçok kişinin kolay olduğunu düşünüp ama işin içine girdiğinde hiç de öyle 
olmadığını anladığı bir alan burası. Eğer bu sektör hakkında bilgi sahibi de-
ğilseniz ve tecrübeli bir ekibiniz yoksa kuruyemiş alanı en zor mesleklerden 
biridir. Bu nedenle gelecekte, işini iyi bilen, ürün alımlarında uzmanlaşan ve 
öz sermayesi ile büyüyen firmalar ayakta kalacaktır. 

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?  
Ne gibi önlemler aldınız?
Her yerde olduğu gibi bizim şubelerimizde de tüm hijyen kurallarının dahil 
olduğu bir dönem geçirmekteyiz. Personel eğitimlerimiz artırıldı. Temizlik ve 
hijyen kuralları yoğun bir şekilde uygulandı. Müşterilere daha çok kendi per-
sonelimiz tarafından hizmet verildi.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Hedeflerimiz arasında şube sayımızı artırarak markamızı daha geniş bir 
alanda tanıtmak ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte, yeni şehirlerde “Biz de 
varız!” diyebileceğimiz mağazalar açmayı ve Franchise sistemimizi yaygınlaş-
tırarak Türkiye’nin her yerinde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. 

Why should investors choose a franchise in this sector?
Perhaps we can say that the food sector is a favorable sector.In actual fact all 
businesses which are in the food sector have more of an advantage than other sectors.
In our company we have a wide range of products.In addition to Dried Fruits we have 
beans,spices,coffee,Turkish delight and confectionery resulting in a wide range of 
alternatives.

Will you tell us of the the changes you have brought to the sector?
The width of our choices brings in the interest of the public added to this we pay great 
attention to both pricing and to quality which attracts customer interest.We also have near 
to 30 products which carry our name.

What are your thoughts on the future of your sector?
Many people think that this sector is an easy one however once they enter it they find it is 
not so.If you don’t have sectoral knowledge and don’t have a strong work team the dried 
fruit sector is one of the most difficult sectors to be in.It is for this reason that the future 
will see only those who know their business,who have gained expertise in product buying 
together with their capital will survive.

Will you describe work during the pandemic? Which precautions did you take?
In our company and its branches we are in the same position as everyone is of following 
carefully all the hygienic rules.We have increased our personnel trainings.We closely 
follow all the cleanliness and hygienic rules and our customers are attended to by our own 
personnel.

May we have details of your future goals?
Our primary goal is to increase the number of our branches and make our name even more 
well known.Together with this we wish to say to new cities “We also are here”as we widen 
our Franchising network so as to serve in all parts of Turkey.

Ebru Arımaz: Firmamız uluslararası bir 
organizasyonda “Yılın Kaliteli Kuruyemiş Markası” 
ödülü; Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödüllerinde 
ise “Yılın Lider Kuruyemiş Marka” ödülünü 
kazandı. Ayrıca, Avrasya Tüketicileri Koruma 
Derneği tarafından “Yılın Önerilen Markası” seçildi.



Perakende sektöründe kuru gıda satışını 2017 yılında ilk defa Esenyurt Kuzuyolu’ndaki mağazasında 
başlatan Maksul Gıda, kısa sürede şube sayısını artırarak sektörün önde gelen firmaları arasındaki 
yerini aldı. Maksul Gıda kurulduğu günden bu yana “Haydi Maksul Zamanı” ilkesiyle müşterilerine 
en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla sunuyor. Franchise sistemine önem veren firma, bu sistem ile 
büyümenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yeni mağaza projeleri için çalışmalarına devam ediyor. 

Maksul Gıda first began the retail selling of dry food in their Esenyurt Kuzuyolu shop in 
2017,in only a short time it increased the number of its branches and rapidly became one of 
the leaders in the sector.Ever since its founding day Maksul Gıda has been serving the best 
quality of products at the most viable prices to its customers.It’s motto is “Come along its Crop 
a thousand employees with whom ime “.The company is one which attaches importance to the 
Franchise system,by way of this system it is enlarging in addition to effecting project work for 
more shops both here and abroad.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Hakan Şenol - Maksul Gıda Yönetim Kurulu Başkanı: Ağrı doğumluyum. Do-
kuz yaşından bu yana İstanbu’da yaşıyorum. Buraya gelip, yerleştiğimizde ço-
cuk yaşlardaydım. İstanbul’da çalışma hayatıma Altınşehir Şahintepesi’ndeki 
aile marketimizde başladım. Büyük şehirlerdeki yaşam mücadelesi insana 
pek çok deneyim kazandırıyor. Ben de bu deneyimleri çokça yaşadım, öğren-
dim ve aslında beni bugün ki konumuma hazırlayan da çocuk yaşta başlayan 
ve devam eden profesyonel iş hayatımdır. Bir yandan okuluma devam ederken 
diğer yandan amcalarımın yanında çırak olarak çalışıyordum. Bazı yetenekler 
doğuştandır; ben de özellikle proje sınıfında oldukça başarılı bir öğrenciydim. 
Her sabah erken saatlerden öğlene kadar markette çalışır, daha sonra da 
okuluma giderdim. Bu yoğun çalışma ortamı ve mahalle kültürü beni ticari 
anlamda eğitti. 

Will you please tell us about yourself?
Hakan Şenol-The Chairman of the Board of Maksul Gıda: I was born in Ağrı.From the age 
of nine I have been in Istanbul.I began my working life in the family market in Altınşehir 
Şahintepe. The struggle for life in a big city teaches one an enormous amount.I had this 
for a long period,I learnt and actually being in business from such a young age prepared 
me for my professional business life.I continued school on the one hand and became an 
apprentice for my uncles on the other.Some talents are innate;I was a successful pupil 
particularly for projects.From early morning until lunchtime I worked at the market and 
then I went to school.That hard working schedule and the district culture prepared me for 
my business life.

Will you tell us of the founding and development of your company?
In the years when we began our Istanbul market open products were at a premium.What 

“hAYDi MAkSUl ZAMAnI!”
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“COME ALONG ITS CROP TIME!”
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bizim İstanbul’da market işletmeye başladığımız yıllarda açık ürün satışı ol-
dukça rağbetteydi. Toplu olarak yüksek miktarlarda aldığımız ürünleri müş-
terilerimize uygun fiyatlarda, açık ürün olarak kilo ile satıyorduk. Fakat 2000’li 
yıllardan sonra yavaş yavaş oluşmaya başlayan kapalı paket satışı, market işi-
ni neredeyse yapılamayacak duruma getirdi. Açık ürün olarak tabir ettiğimiz 
kilo gram ile satışlarda, müşterilerimiz istedikleri kadar ürün alabiliyorlardı 
ki bu da onlara alış verişte özgürlük sağlıyordu. Bugün Maksul’e baktığınızda 
bu konseptin devam ettiğini görebilirsiniz. Diğer bir deyişle, iki binli yıllardan 
bu yana çeşitli ticaret alanlarındaki tecrübelerimizle 11 Nisan 2017’de Mak-
sul Gıda İnş. Giyim Tic. Ltd. Şti. unvanıyla, perakende sektöründe kuru gıda 
satışını ilk defa Esenyurt Kuzuyolu’ndaki mağazamızda başlattık. Maksul kısa 
sürede şube sayısını artırarak sektörün önde gelen markaları arasında yerini 
aldı. “Haydi Maksul Zamanı” ilkemizle müşterilerimize en kaliteli ürünleri, en 
uygun fiyatlarla sunuyoruz. Bu bağlamda Maksul Gıda bir çığır açtı, diyebiliriz. 
Tüm şubelerimizde temiz, kaliteli, hijyen standartlarına uygun ve güler yüzlü 
hizmet vermeye özen gösteriyoruz.

Bize “Maksul” tanımından söz edebilir misiniz? Ne demek “Maksul”?
Mahsul, aslında… Fakat biz daha yerel bir ağız ya da söyleyişi kullanmak 
istedik. Bizim oralarda “Mahsulünü aldın mı?”, “Bu yıl tarlada mahsulün 
ne çıktı?” diye sorarlar. Açıkçası bu söylem çok hoşumuza gitti. Bununla 
birlikte “mahsul” adıyla ilgili olarak patent sorunu da yaşadık ve “Maksul” 
adı ve “keçi” görseli giderek bize daha çekici geldi. Böylece ortaya daha ilgi 
çekici bir marka ismi çıktı. Keçi figürü de bu ismi tamamlayan bir görsel 
oldu. Tabelamızdaki bu görsellik tanıdık ve bilinen bir marka imajı yara-
tıyor ve müşterilerimiz de bizlere bu şekilde davranıyor. Diğer taraftan 
bu cazibeyi yaratmak bizim için çok kıymetliydi ve başardık da! Maksul 
Gıda olarak logomuzu dağ keçisinden ilham alarak tasarladık. Dağ keçisi 
bozkır hayatın yaşandığı dönemden günümüze en çok sevilen dağ hayvanı 
olmakla birlikte göçebe olan toplumların sembolü olarak flama, mühür, 
yüzük ve dövmelerinde kullandıkları hayvan figürüdür. Dağ keçisi çok 
çalışkan bir hayvandır ve bu yönüyle karıncalara benzetilebilir. Rızkı için 
gece gündüz çalışır. En taze ota ulaşan ilk hayvandır, çünkü en tepede o 
vardır. Biz de Maksul olarak % 100 Anadolu’nun bereketli topraklarından 
çıkan lezzetleri, değerli müşterilerimize ulaştırmak misyonuyla çıktığı-
mız bu yolda, kocaman bir aile ve marka olarak, mahalle semtlerimize 
komşu olmaya ve hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Edirne’den Kars’a 
kadar şubesi bulunan tek firmayız. Sayısı bini aşan, ortak payda da bu-
luştuğumuz çalışanımız var. Personel sayımızı daha da artırmak istiyoruz. 

“Açık ürün” konseptini Maksul’de de uyguluyoruz, dediniz.
Bu konuda bilgi verir misiniz?
Evet; Maksul mağazalarında ürünlerin hepsi açık ve tam hijyenik koşullar 
içerisinde satışa sunuluyor. Müşterilerimiz hangi kuruyemişten istiyorlarsa, 
küçük ürün kürekleri ile poşete koyabiliyor ya da isterlerse elemanlarımız 
da yardımcı oluyor. Bu konsepti, modern pazar gibi düşünebilirsiniz. Satıştaki 
ürünlerimizin hepsi tazedir ki Edirne’de hangi ürünü satıyorsak Kars’ta da 
aynı kuruyemiş türlerini satıyoruz. Tabii tüketim çeşitleri ya da tercihleri farklı 
olabilir. Eskiden biliyorsunuz kuruyemişi, gram gram sanki altın tartıyormuş 
gibi tezgah arkasında dolaplardan çıkartır, satarlardı. Biz bu uygulamayı kal-
dırmak istedik. Diğer bir deyişle, çerez yedirmeyi alışkanlık haline getirdik. 
Kuruyemişin yanı sıra kuru gıda ve kahve satışımız da var. Her şubemizde 
bir kahve değirmenimiz var. Müşterilerimiz ne kadar satın almak isterlerse, 
taze taze kahve çekirdeklerini çektiriyorlar. Bakliyat, kuru meyve, çerez, fın-
dık, kahve ve diğer ürünlerimizle modern bir açık pazar konsetpi oluşturduk. 
Bugüne kadar tek bir dükkan içerisinde bir arada olmayan ürünleri müşteri-
lerimiz şu an rahatlıkla Maksul mağazalarında taze taze bulabiliyor. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
İki yüze yakın şubeyle elli ilde hizmet veriyoruz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Franchise vermeye 2022 yılında Şubat ayı itibariyle başladık. Biz Franchise 
sistemiyle yola çıkarken, markamızın bilinirliğini ve tanınırlığını artırarak 
özellikle yurt dışına büyümeyi hedefledik. 

we obtained at gross we sold by kilo open to our customers at viable prices. However 
in the years after 2000 the closed package sales came into being and the market sales 
became almost impossible to effect.The products we call open are sold by the kilogram 
and customers could choose the amount they wished which actually gave them a certain 
freedom in their shopping.When today we look at Maksul we can see the continuation of 
that concept.In a different manner of speaking with our experience in various systems 
since the 11th of April 2017 we have been the Maksul Gıda İnş.Giyim Tic.Ltd.Şti.and we 
began the retail selling of dry food at our Esenyurt Kuzuyolu shop.Maksul in a short time 
increased the number of its shops and soon took its place among the leading brands of 
the sector.Under our motto “Come along its Crop Time “we offer our customers the best 
quality at the most viable prices.In a way we can say that Maksul Gıda was ground breaking. 
We ensure our branches are clean,have quality,maintain suitable hygienic standards and 
service is given with a smile.

Will you tell us the definition of “Maksul”?What does it mean?
Maksul, really… But we wished to use a more local tongue. Quite frankly this expression really 
appealed to us.   However when we applied for a patent for “mahsul”we had a problem so 
the name “Maksul” with the image of a goat became more attractive to us.In that manner 
a more interesting name was given.Our sign and its image became known and recognized 
and our customers are attracted to us. On the other hand our creating that interest was of 
very valuable to us personally and we succeeded! Maksul is the food and we were inspired 
by the mountain goat.In the times when the steppes were roamed the mountain goat was 
a much loved animal and the symbol of the wanderers and was used in seals and tattoos.
The mountain goat was a hard worker and from that point of view it can be compared to 
the ants.Working day and night for sustenance.It is the first animal to reach fresh pastures 
as it is found right on the tops of the hills.We as Maksul take 100%of our products from the 
fertile Anatolian soil and have made it our mission to bring them to our customers and as a 
huge family and brand we bring the products to neighboring districts.Today we are the only 
company which has branches from Edirne to Kars. We have more than a thousand employees 
with whom we work in common.We also wish to increase the number of our personnel. 

You used the expression”Open products”for the concept which Maksul 
follows.Will you tell us about it?
Yes,in the Maksul shops all items are on show and under totally hygienic standards offered 
for sale.Our customers can choose whichever dried fruit they wish and put them into a 
small packet by means of a small scoop or if they wish our employees can help them.
Think of this concept as a modern bazaar.The products on sale from Edirne to Kars are 
all fresh and all similar.Naturally a difference in the preferred choices can be seen.You 
know in olden times dried fruits were sold gram by gram as though gold was being weighed 
taken out of a cupboard behind the counter and sold.We wished to eradicate that system.In 
another manner of speaking we brought out the habit of tasting.In addition to dried fruits 
we also sell dry food and coffee. Each of our branches has a coffee mill.There whichever 
amount of coffee the customers wish for the fresh coffee beans are ground.Legumes,dried 
fruit,cookies,nuts,coffee we have placed them all in a modern bazaar.Until today customers 
could not find all such products in one shop but today thanks to the Maksul shops all can be 
found and all are really fresh. 
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Presently how many branches do you have and where are they situated?
We have near to two hundred which are situated in fifty of our provinces.

When did you first begin to give franchises? Why the Franchise system?
We began to give Franchises in the February of 2022. When starting with the system we 
wished to make our brand even more well known and also we have the wish to enlarge 
abroad

Which are the criteria you look for in your candidate investors?
They need to have strong motivation,work discipline and drive.When our work is well done 
it constantly brings us higher to the summit.

How do you check up on them?
With district managers,by robot layout sales,stock and presentation are checked by the 
day or at weekly periods.

What is the average price of opening premises
under your Franchise system?
Turn the key delivery is on average 1 million TL of this 500-750 thousand for the founding 
of the premises and 300 thousand for the name.

What is the reason that investors prefer your company?
We can say; the capital return period is good from 18-24 monthsalso because of the 
investment in stock a time of crisis does not hit so hard.They become the owners of set up 
premises and a proven system.They receive regular support are checked upon and taught.
With the advantages of our know how and our experience by only a small investment they 
can make a high profit.They also receive the Maksul advertising and marketing support.

What must investors do so as to be successful?
Primarily they must work with passion and must fit in well with our brand.These are the 
important criteria.

Why should investors take a franchise in this sector?
Even during the pandemic when many of the sectors were experiencing problems we did 
not the reason being that much of what we sell are food basics while the customers can 
buy the amount they wish.

What are your plans for the future?
We have potential and we are dynamic;from Edirne to Kars from the most eastern regions 
to the most western our company has its chain of shops.In only a short period of time we 
reached and still reaching large turn over figure In fact one can say that what we have 
effected is the guarantee of our future.The dried fruit sector is a very different world and 
we feel lucky to be in it.In this sector there is an ongoing demand.We maintain the quality 
of our products and services while even trying to improve in order to form a bond between 
our customers and ourselves.Also we wish to enlarge our retail chain and be the most 
preferred brand in the sector.By never deviating from our product qualities,maintaining 
viable prices together with our good service for Turkey and for the world We attach 
importance to the Franchise system.We wish to enlarge by this system and increase the 
numbers of our investors.We are continuing our projects for additional shops within our 
country and abroad.
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Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Yüksek motivasyon, iş disiplini ve tutkuyla işini yapacak adaylar aramaktayız. 
İşimizi iyi yapmak, bizi her daim biraz daha zirveye yaklaştıracaktır.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Bölge müdürlerimiz, belirlediğimiz root düzeninde bütün şubelerimizi satış, 
stok ve sunum olarak günlük ve haftalık periyodlarla denetlenmektedir.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin
ortalama maliyeti nedir?
Anahtar teslim kurulum maliyetimiz ortalama 1 milyon TL’dir. Bunun 500 - 
750 bin TL’si kurulum, 300 bin TL isim hak bedelidir. 

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Şöyle söyleyebiliriz; girişimcilerin yatırımları 18-24 ayda geri döner. Bununla 
birlikte gıdaya yapacağınız yatırımla krizlerden daha az etkilenirsiniz. Anahtar 
teslim işletme ve mevcut kanıtlanmış sisteme sahip olursunuz. Sürekli dene-
tim ve eğitim desteği alırsınız. Markamızın birikimini ve tecrübesini kullana-
rak düşük maliyetlerle yüksek kazançlar elde edersiniz. Ayrıca Maksul olarak 
reklam ve pazarlama desteği alırsınız. 

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Öncelikle işlerini tutkuyla yapacak, motivasyonu yüksek adaylar olmalılar. 
Markamızla uyum sağlamak ve başarıya ulaşmak adına bu, önemli bir kri-
terdir.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Dünyanın zorlandığı Covid döneminde dahi birçok sektör sıkıntı yaşarken, 
bizim cirolarımız her gün artarak devam etti. Çünkü sattığımız ürünlerin bir-
çoğu temel ihtiyaçtır ve müşterilerimiz kendi ürününü dilediği kadar alabilme 
özgürlüğüne sahiptir.

Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?
Biz potansiyeli yüksek ve dinamik; Edirne’den Kars’a, en doğudan en batıya 
mağaza zincirine ulaşmış bir firmayız. Kısa sürede çok büyük ciro rakamla-
rına ulaştık, ulaşıyoruz. Aslında yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, di-
yebiliriz. Kuruyemiş sektörü bambaşka bir dünya, bu sektörde olduğumuz için 
de kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu sektörde sürekli bir tüketim durumu 
ile karşı karşıyayız. Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri ta-
lep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı ve güçlü bir iletişim ile tüke-
ticimizle aramızda bağ yaratarak müşteri sadakatini sağlamayı istiyoruz. Bu-
nunla birlikte yurt içi mağazalar zincirini büyüterek perakende sektörünün en 
çok tercih edilen markası olmayı, Türkiye ve dünyada ürün kalitesinden ödün 
vermeden, en uygun fiyatlar ile müşterilerimize hizmet veren sektörün önde 
gelen markası olmayı hedefliyoruz. Franchise sistemine önem veriyoruz. Bu 
sistem ile büyümenin yanı sıra yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Yurt içi ve 
yurt dışında yeni mağazalarımız için projelerimizi üretmeye devam ediyoruz. 





Kişi başına yaklaşık 11 kg olan kuruyemiş tüketimi ile Türkiye,  Çin’den sonra ikinci sırada yer 
alıyor. Kuruyemiş, lezzetli ve vakit geçirten, keyifli bir ürün olmasının yanı sıra vegan ya da 
sporcu beslenmesi, diyet programları ve hastalıklarla mücadelede destek gıda ürünü olarak da 
önemini koruyor. Yeni nesil şeflerin tariflerinde de sıklıkla kullandıkları kuruyemiş, üç öğün olarak 
sofralarımızda yerini alıyor. “Genel olarak dünya üzerinde sağlıklı gıdaya olan ilginin artması, 
kuruyemiş ve atıştırmalık sektörünün girişimcilerin odağı haline gelmesini sağladı,” diyor Ömer Faruk 
Erbil.  Yüksek kâr marjı, merkez desteği ile kolay yönetilebilir iş modelinin altını çizerek girişimcileri, 
Ünal Kuruyemiş’in elli yıllık deneyimini paylaşmaya davet ediyor. 

In Turkey per person we consume 11 kilos of dried fruit per person which makes us 2nd in the 
world with China being the first.Dried fruit is a tasty time spender,an amusing pass time but 
it also maintains its important position for vegans,sports men and  women use it,as do diet 
programs and treatment of illnesses.It is often seen in the menus of modern chefs and it takes 
its place at our meal tables three times a day.Ömer Faruk Erbil stated “Generally speaking the 
increased interest throughout the world has brought many entrepreneurs into the dried fruit 
and cookie sector”.It has a high profit margin,it is supported by centrals and it is an easy to 
manage work model.We invited Ünal Kuruyemiş to share with us its fifty years of experience.

“BAYiliklERiMiZ ÜRÜn kAliTESinin YAnInDA 
MAĞAZA DEnEYiMiYlE DE FARklIlAŞIYOR”

ÜnAl kURUYEMiŞ
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“IN ADDITION TO THE QUALITY OF OUR PRODUCT A DIFFERENCE 
CAN BE SEEN IN OUR SHOP EXPERTISE”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ankara, 1979 doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Londra’da dil eğitimimi 
tamamladıktan sonra, 2002 yılında aile şirketimiz olan Ünal Kuruyemiş’te 
çalışmaya başladım. Şirketimizin farklı departmanlarındaki yirmi yıllık dene-
yimim ile markamızın CEO görevini sürdürüyorum. 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ünal Kuruyemiş 1956 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren 
uzun yıllar boyunca, sadece toptan satış yapmaktayken hedeflediği operas-
yonel verimliliğe ulaştığı 1991 yılında perakende satışa da başlamıştır. Şu an 
50’ye yakın şubesi ile hizmet veren Ünal Kuruyemiş, Online satış alt yapısıyla 
da Türkiye’nin her noktasına en taze ve en kaliteli kuruyemişi ulaştırmaktadır. 
Sincan’da 14.000 m2 alanda, Kazan’da 5000 m2 alanda fabrikası, ayrıca 6000 
m2 alana sahip lojistik ve dağıtım üssü, iki ana depo ile günde 25.000 misafir, 
ayda 750.000 misafir ağırlamaktadır. Altmış altı yıllık toptancılık deneyimini 
Ünal Kuruyemiş İthalat & İhracat adıyla sürdürmektedir. 2005 yılında, sayıları 
giderek artan satış noktalarının verimli çalışmasını sağlayacak bir otomasyon 
çözümü geliştirmiş ve böylelikle sektörde önemli bir ilke imza atmıştır. Bugün 
170 kişilik merkez ekibiyle, üretim ve tanıtım aşamalarını başından sonuna 
kadar takip eden Ünal Kuruyemiş, marka ve firmanın tanınırlığını, bilinirliği-
ni, büyüme ve iş hacmini artırmak için Türkiye’de ve yurt dışında kuruyemiş 
mağaza konsepti ile Franchise vermektedir.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Ünal Kuruyemiş olarak 1956 yılından bu yana edindiğimiz deneyimle, en taze 
ve kaliteli kuruyemişleri Türkiye’nin 50 noktasında tüketicilerle buluşturuyor, 
Çin, Fransa, Libya, İsveç ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt 
dışında sektörün öncüsü olmak, marka bilinirliğimizi daha da artırmak ve 
tecrübelerimizi girişimci ağımızla paylaşarak hep birlikte büyümek amaçla-
rıyla bayilik ağımızı yurt içi ve yurt dışında genişletmeyi amaçlıyoruz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız? 
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Pandemi döneminde yeme-içme sektöründen perakendeye, mobilya ve mar-
ket zincirlerinden ayakkabı üreticilerine, Türkiye merkezli birçok marka yö-
nünü Ortadoğu ve Avrupa coğrafyasına çevirdi. Bayilik modeli, markaların 
hedefledikleri pazarlara açılmasında kolaylaştırıcı rol üstlendi. Bu durum 
birçok markanın bayilik modeline ilgi duymasını beraberinde getiriyor. Fakat 
karlı bir işletme olarak yola devam etmek isteyen girişimcilerin, bayilik ala-
cakları markayı seçerken hangi sektörde faaliyet gösterdiğine, ne gibi destek-
ler sunduğuna, sektörel deneyimine ve markanın toplumdaki imajına dikkat 
etmesi gerekiyor. Kuruyemiş, Türk toplumu için vazgeçilmez atıştırmalıklar-
dan biri. Öte yandan sağlıklı beslenme, vegan beslenme, sporcu beslenmesi 
gibi trendler de kuruyemişlere ilgiyi küresel çapta artırıyor. Ankara Sincan’da  
14 bin metrekare, Kazan’da 5 bin metrekare alana kurulu fabrikasıyla üretim 
yapan ve 6 bin metrekarelik lojistik ve dağıtım üssüyle faaliyet gösteren Ünal 
Kuruyemiş olarak biz de 50 yıllık deneyimimizle, sektörel bilinirliğimizle ve 
bayiliklerimize sunduğumuz operasyonel desteklerle kolay yönetilebilir bir iş 
modeli vaat ediyoruz.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler nelerdir?
Yatırımcı adaylarının vizyoner, güvenilir, özverili, çalışkan ve bununla birlikte 
perakende sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir. Daha önce işlet-
mecilik yapmış, satış ve pazarlama konusunda bilgili, iletişime açık kişiler 
Ünal Kuruyemiş girişimcisi olabilirler.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Şube çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, 
etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 
ve rehberlik yapmak amacıyla bölge yöneticilerimiz tarafından şubelerimiz 
düzenli olarak denetlenmektedir.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Ortalama 100 metre kare olarak Ünal Kuruyemiş mağazası açma maliyeti 2 
milyon TL’dir.

Will you please briefly introduce yourself?
Ömer Faruk Erbil: I was born in Ankara in 1979. I am married and am the father of three 
children.I graduated in business from the Karadeniz Teknik Üniversitesi.After completing 
my language studies in London I returned and in the year of 2002 I began to work in the 
family company of Ünal Kuruyemiş. For twenty years I worked in its different departments 
and with that experience I am now in the positon of CEO of our brand.

Will you tell us of the founding and developing of your company?
Ünal Kuruyemiş was founded in the year 1956 in Ankara.From its founding onwards for a 
long number of years it was simply a wholesaler then in 1991 with the goal of increasing 
operational productivity it began retail sales.At the moment Ünal Kuruyemiş has nearly 
fifty branches,the foundations for Online sales has been effected so that people in every 
corner of Turkey can reach our fresh and high quality dried fruit.In Sincan we have a 
14,000 sq.m land,in Kazan a 5000 sq.m.factory,in addition we have 6000 sq.m.logistics and 
delivery premises and two main warehouses which are visited by 25,000 guests a day and 
we welcome 750,000 guests a month.With its 67 years of wholesale experience and under 
the name of Ünal Kuruyemiş İmport and Export by developing otomational solutions we 
were the first to put our name to such an important setup in our sector.Today at central we 
have a team of 170 people,with them we can follow from start to finish the stages of the 
Ünal Kuruyemiş production and reception,the knowledge and familiarity of the brand,its 
increases in work volume,its numbers of branches and Franchises concepts given both in 
Turkey and abroad.

Presently how many branches do you have and where are they situated?
Ünal Kuruyemiş with all its experience which has been gathered since 1956 sells its fresh 
high quality dried fruits at its 50 shops situated throughout Turkey.We effect exports to 
China,France,Libya,Sweden and Great Britain Our goal is to be the foremost brand in the 
sector abroad and domestically,make our name even more well known and to participate 
our experience with our network of entrepreneurs abroad and here.

When did you begin offering Franchises?
Why did you choose the Franchise system?
During the period of the pandemic the food and beverage retail,the furniture,the market 
shoe manufacturers many sectors turned their attention to the Middle East and Europe.
With the Franchise network this was made easier and many additional brands turned 
towards the system   However those entrepreneurs who wished to make a profit needed 
to study the brands,the dealerships in the different sectors and what kind of support they 
were giving,their experience and what the image of them in the public eye was.Dried fruit 
for the Turkish public is an essential snack one they never tire of.However on the other 
hand it is also a health food,a vegan food and a sports people essential so that interest 
in dried fruits has grown throughout the world.We at Ünal Kuruyemiş have our 50 years 
of experience,In Sincan,Ankara we have a 14 thousand sq.m.   and at Kazan a 5 thousand 
sq.m.factories which are where our products are prepared and also a 6 thousand sq.m.
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logistic and delivery center.We know the sector and we guarantee our operational support 
for this easy to manage work model.

Which are the criteria you wish your investors to have?
They should have vision,be trustworthy,careful and have had some experience in retail.
People who have managed previously,who know the subjects of sales and marketing who 
make contact those are the people who can become
entrepreneurs with Ünal Kuruyemiş.

How do you effect controls?
Our district managers visit the branches regularly their aim is to check up there ,add value 
by developing economic strategies and to give advice.

What is the average price of a Franchise with your brand?
To open a Ünal Kuruyemiş shop of about 100 sq.m.in size costs approximately 2 million T.L.

Why do entrepreneurs prefer your brand?
Our dealers need 80-100sq.m.premises with a front window of 7-8 meters.They need the premises to 
be stylish,elegant and of modern design,a place that induces people to wish to buy,decorated simply 
but eye catching.With the development of the automation which we installed in 2005 we have our 
solution to an impeccable retail connection so as to pass on our knowledge to our entrepreneurs.
To the applying prospective franchisees we give support for position of premises,central product 
supplies,the support of our experienced staff in addition to personnel and managemental 
education.Our franchisees are able to have our corporate packeted assortment products.Due to our 
work with The Franchise Company Turkey there is a potentially high business opportunity.

Why should entrepreneurs choose to have a franchise in this sector?
During the period of the pandemic people had to spend most of their time working from home 
naturally this was the reason that consumption of dried fruits increased even more and the sector 
saw a serious increase in their sale volumes.In Turkey people eat nearly 11 kilos so we are second 
in the world,consumption in China is even higher.Dried fruits are tasty and time consuming and 
a pleasant pass time but additionally it is of importance as it is a food eaten by vegans,by sports 
people and in the fight against infection a support.Dried fruit is also included in the menus of 
the new generation chefs resulting in its being on the table three times a day.Generally speaking 
interest throughout the world has grown for healthy foods this also is a reason that entrepreneurs 
have become focused on the sector.It is also a sector which can be entered the whole year round.
We at Ünal Kuruyemiş have fifty years of experience and we ensure our brand takes great care in its 
choice of supplies in order to offer a quality product to customers,our prices are competitive there 
is a high profit margin,we offer support from central for managing our easy to work system,we have 
both knowledge and experience and will share it all with those investing in Ünal Kuruyemiş.

Will you tell us about your work and the precautions you  took during 
the pandemic?
We effected to the letter all the precautions that the Minister of Health had ordered in 
addition our shops were disinfected regularly.

Will you tell us about your aims for the upcoming period?
Our aim is to be the foremost in our sector be it here or abroad,we shall always make customer 
satisfaction a priority,we shall make our brand more and more well known day by day,we shall move 
our location to a higher one,we shall share our experience and knowledge with our investors and 
under the Franchise concept domestically and abroad move forward.

SEkTÖR • SEcToR

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Bayiliklerin ortalama 80-100 metrekarelik bir alana, 7-8 metrelik bir cepheye 
sahip olması gerekiyor. Bayilerimiz, şık, zarif ve yenilikçi tasarımlarıyla satın 
alma isteğini harekete geçiren, sadeliğin ve kalitenin hakim olduğu iç tasa-
rımlarıyla göz zevkine de hitap ediyor. 2005 yılında geliştirdiğimiz otomasyon 
çözümümüzle perakendede operasyonel kusursuzluğa erişmeyi başardık. 
Bugün sunduğumuz imkanlarla bu deneyimi girişimcilere aktarıyoruz. Bayilik 
talebiyle bize ulaşan girişimci adaylarına lokasyon, merkezi ürün tedariki ve 
operasyon, tecrübeli personel ve düzenli performans takibi desteğinin yanı 
sıra personel ve işletme eğitimleri de sunuyoruz. Ayrıca bayiliklerimiz, ürün 
çeşitliliğimiz ve hediyelik paketleme ürünlerimizle kurumsal satış yapabilme 
imkanına sahip oluyor. Uluslararası bir şirket olan The Franchise Company 
Turkey ile yürüttüğümüz franchise süreçlerimiz sayesinde girişimciler için 
potansiyeli yüksek bir iş fırsatı yaratıyoruz.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Pandemi sürecinde evlerde daha çok vakit geçirilmesi, kuruyemiş tüketimin-
de artışa neden oldu. Kapanma döneminde tüm sektörlerden ayrı tutulan 
kuruyemiş sektöründe satışlarda çok ciddi bir artış yaşandı. Türkiye’de kuru-
yemiş tüketimi kişi başına yaklaşık 11 kg ve Çin’den sonra tüketimde 2. sırada 
yer almaktayız. Kuruyemiş, lezzetli ve vakit geçirten, keyifli ürün olmasının 
dışında vegan beslenme, sporcu beslenmesi, diyet programları ve hastalık-
larla mücadelede artık destek gıda ürünü olarak yer almaktadır. Kuruyemiş 
yeni nesil şeflerin tariflerinin de etkisi ile üç öğün hayatımızda bulunmaktadır. 
Genel olarak dünya üzerinde sağlıklı gıdaya olan ilginin artması, kuruyemiş ve 
atıştırmalık sektörünün de girişimcilerin odağı haline gelmesini sağladı. Her 
dönem yapılabilecek bir girişim olarak değerlenen kuruyemiş sektöründe, 50 
yıllık sektör deneyimi bulunan Ünal Kuruyemiş olarak ürünlerimizi en iyi üre-
ticilerden tedarik etmekteyiz. Ürün seçiminde hassasiyet gösteren markamız 
kaliteli ürünleri müşterisine sunmaktadır. Rekabetçi bir maliyet ve fiyat ile 
öne çıkan ürünlere sahibiz. Yüksek kâr marjı, merkez desteği ile kolay yöne-
tilebilir iş modelimiz sayesinde Ünal Kuruyemişi tercih eden girişimcilerimize 
bilgi ve birikimimizi paylaşmaya hazırız.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 
Ne gibi önlemler aldınız?
Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler harfiyen uygulanmış olup, 
bu süreçte şubelerimiz düzenli olarak dezenfekte edildi.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Hedeflerimiz; gerek yurt içi gerekse yurt dışında sektörün öncü konumunda 
olmak, müşteri memnuniyetini her zaman göz önünde bulundurmak, marka-
nın tanınırlığını ve bilinirliğini her geçen gün arttırmak, markayı bulunduğu 
konumdan daha yüksek konuma taşımak, yatırımcıları ile tecrübe ve dene-
yimlerini paylaşarak Franchise konsepti ile yurt içi ve yurt dışında büyüme 
yolunda ilerlemektir.
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1- Türk Hukuk Sistemi’nde Marka Hakkının İhlali ve Hukuki Koruma
Marka sahibinin izni alınmaksızın markanın aynısının veya benzerinin kullanılması halinde 
marka hakkı ihlali gerçekleşmiş olur. Marka sahibi; izni alınmaksızın markasının aynısının veya 
benzerinin kullanılmasını Avrupa Birliği’yle uyumlu olarak hazırlanan ve Türk Hukuk Sisteminde 
yer alan geniş mevzuat hükümlerinden yararlanarak önleyebilir. Bu konuda Türk Hukuk Sistemi 
ve Mevzuatının marka hakkı sahibinin en iyi şekilde hukuki korumadan faydalanabilmesi 
temeline oturtulmuştur.  Marka hakkı ihlal edilen bir kimse başta, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun (“SMK”) marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri tanımlayan 29, marka hakkına 
tecavüz halinde verilecek cezaları belirleyen 30. maddelerini, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
57. maddesini ve Gümrük Yönetmeliği’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına dair 105. 
maddesinden yararlanarak marka hakkı ihlalini önleyebilecektir. 

Marka hakkına tecavüz SMK’nın 29. maddesinde; 1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz 
sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7’nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak 
suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit 
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri 
satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç 
etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride 
bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.” olarak tanımlanmıştır. 
Görüldüğü üzere markanın aynısı ya da benzerinin kullanılması marka hakkının ihlal edilmesi 
için yeterli olacaktır. Bu ihlalin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak da ayrıca hüküm altına 
alınmış, marka hakkı ihlali olarak kanunda yer almıştır. 

Marka KHK’nın 61/A maddesi ise; “61’inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır 
para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve 
aynı süre ticaretten men edilmelerine” hükmolunur. Ayrıca bu madde hükmüne göre “Şikayetin 
fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.” Bir suçun 
işlenmesini engellemenin en etkin yolu cezaların caydırıcı olmasıyla sağlanabilir. Kanunun bu 
hükmü, marka hakkı ihlaline sebebiyet veren kişi hakkında hem hapis hem de para cezasına 
aynı anda hükmedilebilmesini sağlamaktadır. Böylece, cezanın caydırıcılığı suçun önlenmesine 
hizmet etmektedir.  SMK’nın 30. maddesinde; Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas 
suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da 
ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”
Suç eşyalarının imhası başlıklı Geçici 3. Maddesinde; “(1) 1/1/2009 tarihinden önce işlediği suç 
nedeniyle mülga 551, 554, 555 veya 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri 
uygulanarak haklarında suça konu eşyanın müsaderesine dair verilen ve kesinleşen kararın infazı 
gerçekleşmemiş kişilere; eşyanın adli emanette veya müştekide bulunmasına ya da 4/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 
muhafaza edilmek üzere diğer bir kişiye teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığınca resen, sonuçları açıklanan usulüne 
uygun meşruhatlı tebligat çıkarılır. Bu kişilere bir ay içinde mahkemeye başvurarak eşyanın 
iadesini talep etme hakları olduğu bildirilir. Bu süre içinde sahipleri tarafından iade talebinde 
bulunulmaması veya iade talebinde bulunulmakla beraber mahkemece verilen iade kararının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde eşyanın teslim alınmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının 
istemi üzerine kararı veren mahkeme tarafından eşyanın imhasına karar verilir. İmha kararı 
derhâl yerine getirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.” denilmektedir. 

Yine Gümrük Yönetmeliği’nin 105. Maddesinde “Gümrük idaresince 101’inci maddenin birinci 
fıkrası uyarınca gümrük işlemleri sırasında fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen 
eşya Kanunun 53 üncü maddesine istinaden mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme 

1-Within the Turkish Legal System the Violation of the Rights of Brand Owners and its 
Legal Protection.
Should someone bring out a product the same or very similar without the permission of the brand 
owner of the original then a violation of the law has been effected.The Turkish Legal System has 
worked in accordance to the European Union and has based its laws on a wide Legislation which 
protects the rights of brand owners in the best possible manner. First the law number 6769 of 
the “SMK” ( The Industrial Property Law ) in clause 29 acts are defined that are considered trade 
mark infringements clause 30 defines the punishment for such acts while the 4458 Customs 
Law clause 57  together with the Customs Directory in its 105 clause for matter and industrial 
property details manners of brand protection.
Violation of brand rights within the 29th clause of the Industrial Property Law, 1) The acts 
detailed below are considered violations:
a)Use as described in the 7th clause without permission of
  the brand owner. 
b) Use without permission of the brand owner by copying     or producing a product so near to the 
original as to be   indistinguishable from it.
 c) Copying exactly or resembling the original so closely  as to be indistinguishable knowingly or 
not,selling distributing or in any other manner offering on the market
importing exporting holding for business reasons nor effecting a contract for the product.

As it can be observed any of these acts is a violation of the brand protective law.
While within the 61/A Brand Protection Decree Law it is stated “any person judged guilty of 
effecting violation of the degrees is subject to punishment of two to four years jail sentence or 
from twenty seven to forty seven billion lira financial fine or to both additionally for not less 
than a year their place of business is closed while no business can be effected”.In addition “From 
the date of information of the act and its perpetrators action must be taken within a period of 
two years.”One of the most effective manners of diminishing such crimes is the extent of the 
punishment. The law on brand protection allows both jail together with financial fines.Based on 
such strong punishments it performs an obstacle to the crime. The clause 30 of the Industrial 
Property Law;”Should a person perpetuate violation of a brand owners rights by producing 
or servicing those who sell or wish to sell,importing or exporting,buying to sell,transporting 
or stocking that person is subject to one to three years in jail and up to twenty thousand days 
judicial fine.”
As for the destruction of items pertaining to a crime,details are to be found in the Temporary 3rd 
Rule;
(1)Criminal offenses committed prior to 1/1/2009-by applying the 551,554,555 or 556 penal 
provisions of the Repealed Decree Law the goods subject to the crime are placed in judicial 
custody or with the complainant or Criminal Procedure dated 4/12/2004 and numbered 5271 
Regardless of wether it has been handed over to another person for safekeeping in accordance 
with the fifth paragraph of article 132 of the law,a legitimate notification is issued in accordance 
with the procedure,the results of which are officially announced by the Office of the Chief Public 
Prosecutor in the jurisdiction of the court that made the decision.From the notification of the 
extradition decision should the items not be taken within one month of the said  notification  
upon the request of the Chief Public Prosecutor the decision for their destruction can be taken 
and acted upon. In accordance with the first paragraph of Article 101 the goods suspected by the 
Customs Administration to have violated an intellectual or industrial right may be destroyed in 
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kararı beklenmeksizin bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde imha edilebilir.” 
denmektedir. Bu madde hükmüyle de, gümrüklerde ele geçirilen sathe markalı ürünlere gümrük 
idareleri tarafından el konularak ürünlerin ticari pazara girmesi önlenmekte, haksız rekabet 
engellenmektedir. Zira, taklit markalı ürünler orjinaliyle aynı olmadıklarından aynı zamanda 
orjinal markanın ticari itibarını da zedelemektedir. 

Görüldüğü üzere SMK; marka hakkına tecavüz oluşturan fiilleri, bu fiilerin işlenmesi halinde 
verilecek cezayı, davanın hangi mahkemede ve kaç gün içerisinde açılacağını, sahte ve taklit 
markalı ürünlerin gümrüklerde ele geçirilmesi halinde hangi yolun izleneceğini hüküm altına 
almıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57. maddesinin 3. fıkrası “Gümrük idaresince alınan 
durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya için 
üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi 
halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre 
işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması halinde, hak sahibinin talebi üzerine, gümrük 
idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir..” hükmüyle 10 günlük yasal süre içerisinde 
ihtiyati tedbir kararı getirilmesi gerektiğini, böyle bir karar alınmazsa eşyanın Türk Gümrük 
rejimine göre serbest bırakılacağını belirtmektedir. 

Yukarıda sayılan kanun maddelerinin uygulanabilmesi ve fikri ve sınai haklar sisteminin etkin 
bir şekilde işlemesi için görev tanımı iyi yapılmış aksamadan çalışan kurumsal bir yapılanma 
gerekmektedir. Bunun en önemli unsurunu da yasalarla tanınan fikri mülkiyet haklarını hızlı 
ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak yargı organları oluşturur. Uluslararası boyutu 
giderek artan, hızla gelişen teknik bir alan olan fikri mülkiyet ile ilgili uyuşmazlıkların çözüme 
ulaştırılması için Türkiye’de Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. 
Dünya’da yalnızca fikri ve sınai haklar alanında doğan davalara bakmak üzere kurulan 
ihtisas mahkemelerinin tamamı hukuk mahkemeleriyken, Türkiye’de Fikri Sınai Haklar Ceza 
Mahkemesi’nin kurulması bir ilki oluşturmuştur. Söz konusu mahkemelerin etkin bir şekilde 
çalışmasıyla, makul sürede isabetli kararlar verilmesi suretiyle hak sahipleri için olduğu kadar, 
hak ihlalinde bulundukları iddia olunan sanıklar yönünden de yargısal güvence sağlanmış 
olmaktadır.

2- Türkiye’de Sahte Marka ile Mücadeleye Yardımcı Birimlerin Katkısı
Marka hakkını koruyan yeterli mevzuatın yanısıra, bu maddelerin ihlal edilmesi neticesinde 
yargılama sürecinin etkin bir şekilde yürütlebilmesi için kurumlar arası işbirliğinin önemini 
vurgulamakta fayda görüyoruz. Bu anlamda emniyet teşkilatının, gümrük idarelerinin ve 
konusunda uzman bilikişilerin katkıları yadsınamaz. 
Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılında Fikir ve Sanat Eserleri Büro 
Amirliği kurulmuş, hak sahipleri büro ile ortak hareket etme imkânı bulmaya başlamıştır. 
Emniyetin bu birimi marka, patent, coğrafi işaret, tasarım taklitçiliği ile  mücadele etmek, hak 
sahiplerinin haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi çalışmalarını yürütmektedir. 
Gümrük idareleri ise, sahte markalı ürünleri hak sahibinin yapacağı başvuru üzerine ya da 
marka hakkının ihlal edildiğine ilişkin açık deliller olması halinde söz konusu eşyanın serbest 
dolaşıma girmesini veya yeniden ihracatı ile ilgili gümrük işlemlerini durdurur. Hak sahibi veya 
temsilcisi eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması için başvuru yapacaksa, eşyanın gümrük 
işlemlerinin durdurulmasına ilişkin talebini içerir bir dilekçe ile hak sahibi olduğunu gösterir 
belgeleri gümrük idaresine sunmalıdır. Başvuru üzerine gümrük işlemleri durdurulan eşyadan, 
hak sahibine numune verilir. Alınan numuneler ile orjinalleri, eşyanın sahte olup olmadığı 
konusunda bir kanaat oluşturmak amacıyla karşılaştırılır. Ekspertizler tarafından bu doğrultuda 
düzenlenen rapor eşyanın sahte olduğunu gösteriyorsa, marka hakkı ihlalinde bulunanlar 
hakkında Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde dava açılarak bir tedbir kararı alınır. İhtiyati tedbir 
kararı verilmediği takdirde, gümrük idaresi gümrük işlemlerini yürütmek zorunda kalacak ve bu 
durumda gümrüklerde el konulan eşyalar serbest kalacaktır. 

Görüldüğü üzere, Türk Hukuk Sistemi’nde marka hakkı birçok mevzuat hükmüyle korunmakta, 
sahte markalı ürünlerle mücadelede yardımcı birimlerin de katkılarıyla ihtisas mahkemeleri 
tarafından uyuşmazlıklar en kısa sürede çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.  

accordance with the procedures and principles specified in this article without filing a lawsuit in 
court or waiting for a court decision,pursuant to Article 53 of the law. By this decree should any 
goods be taken into the hands of Customs because of their false branding they can be stopped 
from entering the market so as to stop them being unfair competition.Also copied brand goods 
not being the same as the true brands they also damage the brands image.
Thus direction is given on which punishment that false goods receive,at which court of law and in 
how many days time.
In the 4458th Customs Law article 57 clause 3”Upon the decision of stoppage or holding of goods 
and notification of such being given to to the owners goods which spoil easily within three work 
days for others within ten work days if the rightful owner does not take precautionary injunction, 
action is taken against the goods in accordance with the provisions of the customs regime 
requested by the declaration states that if such a decision is not taken action is according to the 
Turkish Customs Regime.Should a rightful excuse be found and on the request for it customs 
direction can accept additional timing of up to ten work days..”within the 10 days a precautionary 
injunction must be brought otherwise the goods will be released according to the Turkish 
Customs regulations. For the above detailed law clauses to be acted upon and for the intellectual 
and industrial rights system to work efficiently there is the need for a workable legal foundation.
The most important factor is that the laws detailing legal rights be effected upon swiftly under 
a strong judiciary system.With the rapid growth of the International technical sector in order 
to solve problems arising in the said sector Turkey has founded  Law Courts for Intellectual and 
Industrial Rights.While all their courts are legal for all occurrences,Turkey is the first country 
to set up courts of law which deal only with Intellectual and Industrial Rights.When these are in 
question and working well both for the actual brand owners claiming their rights and for those 
defending legal rights will be secured.

2 - CONTRIBUTION OF THE UNITS
In addition to the existing legislation should they be breached in order for judgment to be 
effected in the best manner and shortest time we need to stress the importance of the various 
organizations working in conjunction with each other.Meaning undeniably that experts both 
from the Security Agency and from the Customs Agency work together. In this direction,in 2003 
within the formation of the Security General Management a separate division for Intellectual and 
Art was formed which made it possible for the plaintiffs able to work with both offices.Security 
within this framework effects obstacles so as to prevent wrongful acts being effected towards 
lawful brands,patents, geographical signs and design copying. As for the Custom Sevices when 
a plaintiff applies to them with undeniable proof of the fraud and submits a registered request 
they stop the importing or the exporting of the goods.Upon the application of the brand owner 
a sample of the fraudulent goods is given him in order for a comparison to be effected between 
this and the licensed brand product item.Should the report which the experts put forward show 
the goods to be false then the brand owner sets a court case in action to the Intellectual and 
Industrial Rights Court however he must first obtain a preventative decree should this not be 
effected the goods which are being held in customs will be set free. As it can be seen the Turkish 
Legal System offers many legislations to protect registered brands against fraudulent acts while 
the Specialization acts in order to bring to an end as rapidly as possible all inconsistencies.
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Management firması adı altında 2017 yılında Mustafa Uver tarafından kurulan Öküz Burger, Franchise 
ile bayileşmeye devam ediyor. Türkiye’de 20 ilde, 43 şube ile hizmet veren Öküz Burger, yatırımcı 
adaylarını işletmecilik ve sektörel eğitime tabi tutarak yüksek kazanç elde edilmesi için bulunmaz 
fırsatlar sunuyor. Firmanın hedefleri arasında, Öküz Burger’in şube sayısını iki katına çıkartmak, SFC 
ve Coffee Shop markalarında yüksek bayi sayısına ulaşmak ve yüzde 100 yerli sermayenin gücünü 
uluslararası arenaya taşımak yer alıyor. Batuhan Uver ile Öküz Burger ve yeni hedefleri hakkında 
konuştuk. 

Under the Management company in 2017 Mustafa Uver founded Okuz Burger and it continues 
to open branches by Franchising.Okuz Burger presently has 43 branches which are situated in 
20 of the Turkish provinces.The brand offers a unique opportunity for entrepreneurs to earn a 
good profit once the candidates have been subjected to educational management and sectoral 
training.The brand has among its goals to double the number of the Okuz Burger branches and 
to reach higher numbers of dealers which the SFC and Coffee Shop brands .With the strength 
of the one hundred percent Turkish investments carry the brands to the international arena.We 
talked together with Batuhan Uver about his new goals for the Okuz Burger brand.

“Burger Ürünü Bu Sektörde Başı 
Çeken Alanlardan Birisidir”
“THE BURGER HAS A LEADING POSITIO
AT THE HEAD OF THE SECTOR”

FiRMA • coMPAnY
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Batuhan Uver: Management adı altında, 2017 yılında Öküz Burger ile gıda 
sektörüne başladık. Öküz Burger ismi, güven ve bilinirliği sayesinde 2021 yılı 
sonu itibariyle, SFC ve Coffee Shop olarak iki ayrı konsept daha çıkartmayı 
başarmıştır. En büyük %100 yerli sermayeli Çatı şirketi olarak hizmet ver-
mekteyiz.  

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Öküz Burger, Management firması adı altında 2017 yılında Mustafa Uver tara-
fından kuruldu. Yeni bir marka olmasının getirdiği zorluğun yanı sıra 2020’de 
pandemi dönemi, 2022’de ise küresel finansal sıkıntılara rağmen, her yıl 
mevcut şube sayısını iki katına çıkartarak hızla şubeleşmekteyiz.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
2017 yılında ilk açılan üç şubeden sonra Franchise ile bayileşmeye devam ettik. 
Bu, yıllardır global olarak kabul görmüş bir bayi sistemdir. Bu nedenle marka-
laşma sürecimize hızlı bir şekilde, bu bayileşme şekli ile başlamış bulunuyoruz.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Şu anda Türkiye’de 20 ilde, 43 şube ile hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra 
ABD’de 1, Irak’ta 1 olmak üzere toplam 2 adet yurt dışı şubemiz var. Firma-
mızda 300’e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Temel anlamda da olsa,  bir ticari alt yapı olması tercihimizdir. İşletmeyi taşı-
yabilecek finansal güç ve yatırım yapacağı bölgeyi tanımasını talep etmekte-
yiz. Firmamızın verdiği işletmecilik eğitimi ve merkezi yönetimimiz nedeniyle 
yatırımcı adaylarımızın, bir tür akademik süreç gibi tecrübe edinerek, kazanç 
sağlamasına vesile oluyoruz. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
“Neden ben?” Evet, bu özel hayatta dahi önemli bir sorudur. Aslında bizi ra-
kiplerimizden ayıranın ne olduğuna bakarak bu soruya cevap bulabiliriz. Müş-
terilerimize her zaman ekonomik ve lezzetli ürünlerle hizmet vermek için ça-
lışıyoruz. Böylece bir marka ve tabii portföyümüz oluşuyor. Bu da bizi karlılık 
anlamında olumlu etkiliyor. Diğer bir deyişle, düşük yatırım ile yüksek karlılık 
sağlıyoruz ki bu da verimli bir ticarettir.   

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın 
ortalama maliyeti nedir?
Firmamız iki tür lokasyona hizmet veriyor. Birincisi AVM, diğeri ise cadde 

Will you please briefly introduce yourself?
Batuhan Uver: We began under the Management name in the food sector in 2017 with our 
brand Okuz Burger and due to our trust worthiness and our knowledge we were able to set 
up two additional concepts those being SFC and Coffee Shop by the end of 2021.We are 
the largest of the holding companies having a 100% domestic capital.

Will you tell us please of the founding and 
developmental period of your company?
Under the name of Management Okuz Burger was founded by Mustafa Uver.To the usual 
problems of new enterprises in 2020 additional problems were brought by the period of 
the pandemic.However despite the global financial problems we have managed each year 
to rapidly double the number of our branches.

When and how did your company begin to offer Franchises?
In 2017 we opened three branches then continued by Franchising.We use a system which is 
globally accepted and because of this our branding and the franchising was swiftly set up.

How many branches and how many personnel do you have?
Presently we serve in 43 branches those are situated in 20 of our provinces.In addition 1 
being in the USA and 1 in Iraq so 2 branches abroad.Our company offers employment to 
almost 300 people.

Which are the standards you search for in the
candidates that you have given or will give to?
Even if only basic we prefer the candidates to have some business experience.We wish 
them to have the financial means and to know the district in which they wish to open.
Our company gives managerial education and with that together with our central 
management we are in a manner of speaking giving the candidates an educational 
training period which is instrumental in their ability to profit in their business.

For which reasons do you believe entrepreneurs 
wish to work with your company?
“Why us?”this is an important question in all parts of our life however when we look at 
the differences between the others and us we can find there the answer.We constantly 
work to ensure that we serve economical and tasty food.In this manner we have made our 
name and consequently our portfolio.This obviously positively affects profit wise.In other 
words we are offering to a small investment a high profit margin which is good business.

Within your Firm and its Franchising system what is 
the average investment in order to open a shop?
Our company serves in two kinds of locations.One being in a Shopping Center the other 
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konseptimizdir. Bu durum yatırımlarda bazı değişikliklere neden oluyor. Fakat 
baktığınızda verimli bir cadde için 140-150 m2 ve üzeri alanlar hedeflenirken, 
AVM’de 40-50m2 alanlara yerleşebiliyoruz. Bu da, yaklaşık 500-600 bin TL 
ile başlayan yatırım fırsatları demek oluyor. Günümüzde birçok çiğ köftecinin 
dahi bu rakamlara yakın olduğunu düşünürsek eğer, “uygun yatırım fırsatı” ile 
ne demek istediğimizi daha doğru anlatmış oluruz.

Sizden Franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Yatırımcı adayımız işletmesinin açılışından hemen önce personeliyle birlikte 
işletmecilik ve sektörel eğitime tabi tutulmaktadır. Bu, hem iş hayatı hem de 
yaptığı yatırımı doğru yönetmesi için bulunmaz bir eğitim fırsatıdır. Ayrıca ilk 
siparişlerinde, bölgesel reklam ve ilk siparişe özel, bölgesel tüketime göre 
bedelsiz köfte sevki sağlamaktayız. 

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Bayilerimiz ayda bir kez özel bir denetim firması tarafından denetlenmekle 
birlikte, ayda en az bir kez bölge müdürleri ve gizli müşterilerce gözlemlen-
mekte ve raporlanmaktadır. 

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Öncelikle, yerli sermaye gücü kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir ko-
nudur. Bunun yanı sıra, küresel markaları aratmayacak düzeni ve çok daha 
ekonomik, hatta rakipsiz olarak tanımlanacak yatırımlarla bayilik alabilmekte 
ve yeri geldiğinde rakip markalardan 2-3 kat yüksek karlılık elde edilebil-
mektedir. Bunları göz önüne aldığınızda, yatırım-kazanç dengesi pozitif sonuç 
vermektedir. 

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Herkes tarafından bilinen bir gerçek var; gıda sektörü ölmez! Evet, bu doğru 
bir bilgi ki “burger” ürünü de bu sektörde başı çeken alanlardan birisidir ve 
her zaman lezzetli ve ekonomik bir seçenek olmuştur. Tabii bunun yanı sıra 
sektörü zorlayıcı durumlar da var. Özellikle 2022 ile birlikte karşımıza çıkan 
ekonomik istikrarsızlık, et-yağ gibi hammadde fiyatlarının sürekli yükselmesi 
zorlayıcı etkenlerdir. Yükselen maliyetlere karşın zam yapmak bir yere kadar 
mümkündür. Halkın alım gücü maalesef zamlarla paralel gitmemektedir. Bu 
nedenle sektörde birçok işletme maliyetler ve alım gücü çıtalarının arasında 
ezilmiş durumda, yani karlılıklarından ödün vermektedir. 

Sizden franchisee alanların başarılı olması için 
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Aslında çok basit bir konu; şu soruya cevap vermek gerekiyor: “Bizden isim 
hakkı alan yatırımcılar neden bu ödemeyi yapıyor?” Bu bedel, sistem ve bil-
gi birikimi karşılığında ödenen bir bedeldir. İşte bu nedenle sadece merkezi 
talepleri yerine getirmeleri, onlara verilen strateji ve hesaplamalar doğrultu-
sunda gitmeleri, başarı için yeterlidir. 

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Yeni oluşan Spicy Fried Chicken ve Coffee Shop konseptlerini yaygınlaştır-
mak, Öküz Burger gibi yurt dışına açılmalarını sağlamak ilk hedeflerimiz-
den birkaçıdır. Bunun yanı sıra, sayısal hedeflerimiz de söz konusudur. Öküz 
Burger’de her sene olduğu gibi şube sayısını iki katına çıkartmak, SFC ve 
Coffee Shop markamızın bu sene ilk bayileri ile 12 sayısına ulaşmasını sağla-
mak istiyoruz.  Böylece % 100 yerli sermayenin gücünü uluslararası arenada 
göstermeyi arzu ediyoruz. 

being a street position.This being the reason certain differences occur.However on a busy 
street our aim is for a 140-150 sq.m.or more position whereas in a Shopping Center we can 
fit into a 40-50 sq.m place.This means investment begins at 500-600 thousand TL.In today’s 
world bearing in mind many raw meat ball places need almost this amount of investment 
perhaps we can better explain our “reasonable investment opportunity”.

What support do you give to those who take a Franchise with your company?
In the period near to the opening of the branch directional education is given to the investor 
and to their personnel.This is an opportunity which is rarely found as it
offers experience in the business world in addition to the correct management of capital.
With first orders a special district advertisement is offered along with free meat balls.

How do you check up on your franchisees?
Once a month our branches are tested by a check up company,visited at least once a month 
by a district manager and secret clients go there then supply reports.

Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector?
Primarily,the subject of totally domestic financing should not be overlooked.Additionaly 
we offer the same set up as an international brand but much more economically while 
the investment in them cannot compare with us in certain cases we are able to have a 2-3 
higher level of profit.When reviewing these points the investment-profit level certainly 
shows a positive.

How do you evaluate the position that your sector 
has come to in Turkey over the last period?
There is a truth known by all; the food sector never dies! Yes that is true and “ burger “is 
amongst the leaders in it as its always been a tasty and economical choice.Of course 
certain factors are now affecting the situation.In particular 2022 which has faced us with 
economic instabilities,raw ingredient prices such as oil and meat are constantly rising 
higher.In view of those rises one can also increase ones own prices but only to a point as 
the ability of the population to pay those increases unfortunately has not risen to the same 
level.This has resulted in many companies in the sector being squeezed between price 
increases and clients not having the means to pay higher.Meaning the ability to make a 
profit has been eliminated.

In your opinion what should franchisees do in order to succeed?
In actual fact this is an easy basic subject; they must ask themselves why are investors 
paying a fee for the use of the name?This payment is for use of our system and of our 
experience.If they simply totally comply with our direction and if they use the strategies 
and calculations we supply to them that is enough for success

Which are your targets for the future?
To increase the spread of the concepts of Spicy Fried Chicken and Coffee Shops.To open 
additional Okuz Burger branches abroad.Also our numerical targets are this year as in 
every year to double the number of Okuz Burger branches.While for SFC and Coffee Shop 
we wish to bring the number of our branches to 12. With our 100% domestic financial 
investments show ourselves on the international market.
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Tekstil yolculuğuna 1996 yılında başlayan Hazal Tekstil, deneyim ve bilgi birikimini 1999 senesinde 
kurduğu Mat Tekstil’e aktararak büyüme sürecine güvenli adımlarla devam ediyor. Rahatlığı, sadeliği 
ve kaliteyi ön plana çıkaran tasarımları ile yurt içi ve yurt dışında beğeni toplayan U&Me, yüksek 
teknolojiye sahip üretim sürecini, ulaşılabilir fiyatlarla müşterileriyle buluşturmaktan mutluluk 
duyuyor. Yirmi beş yıldır İstanbul merkezli bir Türk markası olarak hizmet veren U&Me, Türkiye’de 
uluslararası standartlarda kalite anlayışıyla sektörün lideri olmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
U&Me ve Franchise sistemi hakkında Ceo Sezai İpek ile konuştuk. 

Hazal Tekstil first began its journey in the textile sector in 1996 then with the combination of 
its experience and knowledge in 1999 it formed Mat Tekstil and continued to enlarge with its 
strong steps.Its designs are based on comfort,simplicity and quality and their brand U&ME 
collects approval both domestically and abroad.The brand is pleased to be able to offer to its 
customers high quality at feasible prices.U&ME with its Central in Istanbul has been in action 
for 25 years and continues to effect its international standards of quality as leader in its sector.
We discussed the U&ME and its Franchise system with its Ceo Sezai İpek.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Sezai İpek: 1996 yılında Hazal Tekstil olarak başladığımız tekstil yolculuğu-
muzda edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimini, 1999 senesinde kurduğumuz 
Mat Tekstil ile birlikte büyüme sürecine geçirdik.  Rahatlığı, sadeliği ve kalite-
yi ön plana çıkardığımız tasarımlarımızla, 25 yıldır İstanbul merkezli bir Türk 
markası olarak U&Me marka ve mağazalarımızla büyüme sürecine devam 
ediyoruz.   

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Hazal Tekstil olarak uzun yıllar Avrupa ülkelerinde birçok firmaya termal 
iç giyim ve çorap üretimi yapıyorduk. Ülkemizde bu konuda uzmanlaşma ve 
bir marka yaratma konusunda 2000’li yıllardan itibaren çalışmalara baş-

Will you please introduce yourself?
Sezai İpek: We founded our company as Hazal Tekstil in 1996 then with a combination of 
our gained experience and knowledge in 1999 we founded Mat Tekstil and so began our 
enlargement.Our designs are based primarily on comfort,simplicity and quality our U&ME 
Turkish brand with its Istanbul Center has been in business for 25 years and we continue 
to enlarge.

Will you tell us please of the founding and development of your company?
As Hazal Tekstil we for many years   produced underwear and stockings for European 
countries.We started to work on becoming expert in setting up a brand in the year 2000.
At the end of long R-D developments in 2005 our brand Thermoform was patented under 
the Madrid protocol.In 2019 we bought the brand Bondy and continued our growth in that 

TÜRkiYE’nin ilk TERMAl iÇ 
GiYiM MARkASInDAn U&ME 
MAĞAZAlARInA…
FROM TURKEYS FIRST THERMAL UNDERWEAR 
BRAND SHOPS U&ME…
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ladık. Uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda 2005 yılında Thermoform 
markasının Madrid protokolü çerçevesinde tescili onaylandı. Türkiye’nin ilk 
termal içlik ve aksesuar markası olarak, yurtiçi ve yurtdışına satışlarımız 
başladı. 2019 yılında Bondy markasını da satın alıp bu kulvarda büyümemizi 
sürdürdük. Yine 2019 senesinde Türkiye’yi uluslararası platformda da temsil 
eden D’S Damat markası ile lisans anlaşması yaparak pijama, iç çamaşı-
rı ve aksesuarların üretimine ve satışına başladık. 2020 yılında da organize 
perakende sektöründe söz sahibi olmak amacı ile U&ME markamızı hayata 
geçirerek, mağazalaşma sürecimizi devam ettirmekteyiz. Üretimlerimiz Av-
rupa standartlarında, sürdürülebilir teknolojiyle, insana ve doğaya saygı ile 
devam etmektedir. Kullandığımız iplikler ya doğadan kullandığımız (pamuk, 
modal, bambu) ya da yüksek teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş elyaflar-
dan üretilmektedir. Biz bu üretim sürecini ulaşılabilir fiyattan müşterilerimiz-
le buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin mağazalarımızdan 
gülümseme ile çıkması bizim için çok önemli. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Türkiye genelinde İstanbul lokasyonlu 2 merkez mağaza ve Afyon, Gaziantep, 
Erzurum, Erzincan, Trabzon gibi büyük illerde yer alan 8 bayi mağaza ile bü-
yümeye devam ediyoruz. 

Franchise vermeye ne zaman başladınız? 
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
U&ME markası için 2020 senesinden itibaren Franchise vermeye başladık. 
Franchise sisteminde kazan kazan sistemine inanıyoruz. Beraber ilerleyebi-
leceğimiz, markamızı hem yurt içi hem de yurt dışında temsil edeceğimiz 
yatırımcılarla ailemizi büyütmek istiyoruz.

sector.Also in 2019 we entered a licensing agreement with the D’S Damat the company 
representing Turkey on the international platform and began production and sales of 
pyjamas,underwear and accessories.In 2020 U&ME was founded with the intention of 
becoming a voice in the organized retail trade and we continue this.Ours are products 
which comply with the international standards and are effected by the technology which 
respects both people and the planet.The yarn we use is natural( cotton,modal and bamboos 
) or from developed yarns.We are happy to be able to offer our garments to our customers at 
feasible prices.It is important for us that customers leave our premises with smiling faces.

Presently how many branches do you have and where are they?
We have in Istanbul 2 central shops and in Turkey in general in the larger provinces such as 
Afyon  ,Gaziantep, Erzurum,Erzincan and Trabzon there are 8 dealer branches and we still 
continue to enlarge.

When did you begin to offer Franchises and why did you choose this system?
The U&ME brand began using the franchise system in 2020.We believe that this is a both 
sides gain system.We can enlarge together and we wish to have people who join our family 
for both domestical and international markets.

Which are the criteria you search for in your candidate investors?
First of all the candidates which apply must be interested in a dealership.Our required application 
form and contact information are to be found on our Web site.That is followed by the feasibility 
details(premises,segment, sq.m.etc.)which is effected together with our department.As our 
method of working is consignment we require a letter of guarantee for that.

Which control methods do you use?
Here the shops and our brand work together.Under the conditions of time and place stated 
in the the contract our checks take place.In addition once every two months without fail a 
mutual evaluation together with our dealer is effected at our central.
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Why do entrepreneurs prefer to work with your company?
We have been effecting production according to European Standards for years.This 
experience is one of our largest advantages.The comfort of our affordable prices,quality 
and simplicity are all to be found with our brand.We can appeal to many different types of 
customer we have at U&ME women -men’s underwear,pyjamas,night wear,
track suits,garments for pregnancy and after births,
swimsuits,shorts for the sea and beachwear.We also differ from many other brands on 
the market as our designs, production,warehouse,marketing and sales points are all to be 
found in the same place which makes it inordinately easier to reach us.

Why should entrepreneurs take out Franchises in this sector?
Sustainable technologies,European standards of production,products which respect the 
environment, feasible pricing and made with care which equates with our filling a special 
empty space in the sector.As we previously stated this profit system ensures that both 
sides can find the opportunity of an ongoing business life.

Wil you tell us about your future plans?
We hope to become one of the most preferred brands in the ready to wear sector with 
our comfortable, simple, long wearing and modern fashion reacting garments and our 
inventive,customer and technology focused collections.Additionally with every step that 
we take our goal is customer satisfaction,in this century of knowledge and technology 
we have founded the technical systems which ensure our being totally up to date with 
our designs and with our strategical outlooking technical/managerial staff we wish be 
leaders in our sector and to show the whole world what the Turkish understanding of the 
international standards of quality and service mean. In the short term we wish to enlarge 
in the domestic market by 50%.At this moment we have reached an agreement with our 
dealer for Dalyan. Internationally we particularly wish to enlarge in Eastern Europe by 30%.
Also we have on going dealer talks with Germany, Russia, Finland, Bosnia and Herzegovia, 
Algeria,  Morocco,Tunisia and Iraq.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler?
Öncelikle ilgili adayların bayilik müracaatı yapması gerekmektedir. Gerekli 
form veya iletişim bilgisi Web sitemizde yer almaktadır. Daha sonra gerekli 
fizibilite çalışması (konum, segment, metrekare vb.) yapılarak marka depart-
manımızla süreç ilerler.  Bayilerimizden konsinye çalışma şeklimiz için temi-
nat mektubu istemekteyiz.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Bu konu ile ilgili mağazacılık ve marka departmanımızla birlikte hareket et-
mekteyiz. Sözleşme koşullarında belirtilen süre, yer ve şartlara bağlı olarak 
denetlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iki ayda bir mutlaka genel mer-
kezimizde bayimiz ile beraber değerlendirmeler yapıyoruz. 

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Yıllardır Avrupa standartlarında ülkemizde üretim yapmaktayız. Bu tecrü-
bemizi markamızda kullanmamız en büyük avantajımız. Ulaşılabilir fiyat-
larla rahatlığı, kaliteyi, sadeliği ve tarzı U&ME markamızda bulabilmekteler. 
U&ME, kadın-erkek iç giyim, pijama, gecelik, eşofman, hamile-lohusa kıya-
fetleri, mayo, deniz şortu ve plaj giyim ürünleriyle farklı beğenilere sesleniyor. 
Sektöründeki birçok markadan farklı olarak, tasarım, üretim, depolama, pa-
zarlama ve satış alanlarının tümünde faaliyette bulunmamız bayi adaylarımız 
için inanılmaz kolaylık ve ulaşılabilirlik sağlamaktadır. 

Girişimciler neden bu alanda Franchise almalıdırlar?
Sürdürülebilir teknoloji, Avrupa standartlarında üretim, doğaya saygı ile üre-
tilen ve ulaşılabilir fiyattan satılan özenle işlenen ürünlerimiz sektördeki boş-
luğu doldurmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kazan kazan sistemi 
ile iki taraf hem kazanç hem de sürdürülebilir bir iş hayatı elde etme fırsatı 
yakalıyor.  

Önümüzdeki dönem hedeflerinize ilgili bilgi alabilir miyiz?
Rahat, sade, kaliteli, dayanıklı ve zamanında moda trendlerine ayak uyduran, 
yaratıcı, yenilikçi, müşteri ve teknoloji odaklı anlayışımızla hazır giyim sek-
törünün en çok tercih edilen ve en beğenilen koleksiyonlara sahip markala-
rından biri olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, atılan her adımda koşulsuz 
müşteri memnuniyeti hedef alınarak, bilgi ve teknoloji çağına ayak uyduran 
teknik alt yapımız, yaratıcı ve stratejik bakış açısına sahip teknik/yönetim 
kadromuzla, tüm dünya ve Türkiye’de uluslararası standartlarda kaliteli hiz-
met anlayışımız ile sektörün lideri olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kısa dönemde iç piyasada % 50 büyümeyi hedefliyoruz. Şu an Dalyan bayimiz 
ile de anlaşmamızı sağladık.  Dış piyasada özellikle Doğu Avrupa’da % 30 bü-
yüme hedefimiz bulunmaktadır. Almanya, Rusya, Finlandiya, Bosna Hersek,  
Cezayir, Fas, Tunus, Irak ticaretimiz ve bayilik görüşmelerimiz devam ediyor.
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MARKA VE FİRMA ADI  TELEFON
1453 OSMANLI KAHVE  0232 202 25 60 

AKTÜEL EMLAK  0216 369 99 34

ALTIN GAYRİMENKUL  0212 654 17 60

ARBY’S   0212 310 66 00

ASLI BÖREK  0216 418 25 72

ATASAY   0212 652 33 66

BAY DÖNER   0232 464 42 35

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ 0242 244 88 45 

BEREKET DÖNER  0212 771 55 55

B-FIT   0216 700 22 17

BIND CHOCOLATE  0850 800 24 63 

BİL KOLEJİ   444 5 245

BİSSE    0212 613 97 10

BURGER KING  0212 310 66 00

BURSA KEBAP EVİ  0212 690 52 52

CAFE ITALIANO  0212 709 60 70

CAKE STATION  0262 373 35 36

CAR WAX   0216 540 03 48

CARL’S JR    0212 276 19 19

CARREFOURSA  0216 655 00 00

CHICKY DANY  0212 366 57 46

COLDWELL BANKER  0212 488 00 00

CRAKERS PİZZA  0462 326 15 99

ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ 0530 231 07 74

ÇİĞKÖFTEM  444 2 126

ÇİLEK MOBİLYA  0224 721 28 66

ÇÖPS   0216 383 50 50

DAVID PEOPLE COFFEE & FOOD 0216 414 34 34

DEĞİRMEN PASTANELERİ 0216 422 41 01

DIGITAL PARTNERS  0541 625 78 04 

DİLEK PASTA CAFE REST 0212 671 70 34

DİLİM BÖREK  0216 594 55 50

DOĞUŞ KURUYEMİŞ  0539 389 12 81

DOMINO’S PİZZA  0212 280 96 36

DOYUYO   0216 504 40 61

DRY CLEAN EXPRESS  0216 331 10 00

EF EDUCATION FIRST  0850 202 10 00

EMPA   0312 231 06 28

ERA GAYRİMENKUL  0212 546 70 70

ERCİYES BÖREK  0312 945 06 06

ESSİ GÜZELLİK  0232 422 08 00

ET İŞLERİ   0533 607 59 94

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ  444 4 964

GÖNÜL KAHVESİ  0216 688 81 11

GURME MUTFAK  0212 690 57 58 

HACIOĞLU   0216 387 30 30

HAPPY MOONS   0216 302 16 13

HD İSKENDER  0212 281 99 96

HOT DÖNER  0850 302 30 93

İKBAL   0216 456 90 05

J CLUB   0212 505 35 71 

KAHVE DÜKKANI  0224 246 35 12

KAHVE KÜLTÜRÜ  0284 236 26 01

KARAFIRIN   0212 696 69 91

KASAP DÖNER  0216 695 11 11

KOCATEPE 1949 KAHVE EVİ 0312 424 14 54

KOMAGENE   0216 367 97 00

LEMAN KÜLTÜR CAFE  0212 325 05 70

LITTLE CAESAR’S  0212 604 14 14

LORİS PARFÜM  444 8 345

MARMARİS BÜFE 1964  0216 411 02 66

MAVIA GAYRİMENKUL  0212 532 59 38

MC DONALD’S  0212 336 34 00

MEKTEBİM KOLEJİ  0212 939 76 00

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 0216 441 10 82

MR. KUMPİR  0212 347 27 80

NALİA KARADENİZ MUTFAĞI 0212 630 06 90

OSES ÇİĞKÖFTE  444 5 002

PASAPORT PİZZA  0232 502 31 63

PİDEM   0212 281 99 96

PİZZA HOUSE  0212 275 77 66

PİZZA LAZZA  0216 987 24 00

POPEYES   0212 310 66 00

RE / MAX   444 2 769

REALTY PLUS  0532 612 69 23 

REALTY WORLD  0212 467 22 77

SALOON BURGER  0216 633 24 00

SAMPİ   0216 709 18 18

SBARRO   0212 310 66 00

SMALLUX   0212 318 32 30

SR DÖNER   0850 420 04 20

STARTKEY EMLAK  0232 330 53 30

TATLICI FEHMİ USTA  0535 309 12 85

TATLISES ÇİĞKÖFTE  0212 324 63 63

TAVUK DÜNYASI  0216 399 17 80

TGM TREND  444 7 098

TONTON BABA  0212 585 22 22

TURPA EMLAK  0532 600 97 20

TURYAP   0212 373 13 00

UÇAN BALON ANAOKULLARI 0212 871 04 49

WAFFLE ART  0224 234 43 31

WILLIAMS CAR CARE  0216 456 78 45

YESEN BURGER  444 7 030

ZARİF ÇİĞKÖFTE  0850 480 87 97

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 0312 320 58 88

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE  444 3 405

DESTEKÇİ ÜYELER                                                 
ADRES PATENT  0212 347 89 89

AIRBY   0216 514 50 77

ALİZE MÜHENDİSLİK   0212 210 71 21

ANALİSTİM BİLİŞİM  0506 503 63 16

ARMİYA YAZILIM  0554 586 70 01

BİDOLU BASKI  0533 351 52 52

BUCCA GROUP  0545 554 32 19 

CLOUD MEDIA  0212 963 23 76

CYBER   0850 771 00 00

DESTEK PATENT  0212 329 00 00

ENDEKSA   0850 885 38 85

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 349 18 29

GOLDEN CITY MEDIA   0212 320 00 34

İEF&DANIŞMANLIK   0532 643 96 16

KDM AVM DANIŞMANLIK  0212 269 01 50

MACELLAN   0850 640 08 50

MARKİZ PATENT  0212 347 62 55

MAXI LOYAL  0539 933 80 39

MEDYA FORS  0212 346 26 26

MERCAN SİGORTA   0216 318 90 20

OKUR GRUP  0216 316 91 14

OMNI POS SİSTEMLERİ  444 6 664

PİSANO MÜŞTERİ İLETİŞİM 0546 760 33 03

PR DANIŞMANLIK  0532 347 84 74

RASYOTEK   444 4 908

SOYSAL    0212 212 99 70

SOYSAL AVUKATLIK  0212 223 43 44 

STRATEJİK İŞLER  0212 942 87 78

SWEET TEMPTATIONS  0216 417 01 01 

THE FRANCHISE COMPANY TURKEY 0212 801 31 30

VERA YAZILIM  0212 438 30 33
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