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Doç. Dr. MUSTAFA AYDIN 
UFRAD Franchising Derneği 

Genel Başkanı • UFRAD President

Kıymetli Dostlarım,
Franchising Sektörünün gücü ile büyüyen ve markalaşan siz de-
ğerli markalar ve bu markaların gücüne inanan girişimcilerle bir 
araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Franchise sistemi ile her 
zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de önemli başarılara imza 
atmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Markalaşmak ülke gelişimi için en önemli etkenlerden biri. Hangi 
sektörde olursa olsun, bir firmanın yaptığı işin markası en önem-
li değeridir. Öyle bir değerdir ki marka kimlik kazanarak topluma 
mal olur. Bu şekilde büyüme de zorunlu hale gelir ve en karlı pa-
zarlama biçimlerinden biri olan Franchising sistemi ile gelişebile-
ceğini gözler önüne serer.

Günümüzün en yaygın Pazarlama sistemlerinden Franchi-
sing sistemini başarılı bir şekilde uygulayan firma ya da ku-
ruluşların öncelikle başarılı ve sağlam markalar yarattıklarını 
görüyoruz. Bu işin temelinde “Kuvvetli bir marka yaratmak” 
var. “Markalaşmadan sadece bu işin hamallığını yaparsınız” 
sloganıyla devam ettiğimiz bu yolda girişimciler ve firmalar 
kabuklarından sıyrılmalı ve kendi markalarının bilinçlerine 
vararak gelişime ve değişime açık olmalılar. 

UFRAD olarak daha fazla markamızın yurt dışına açılmasını, Turquality 
ve marka yönetimi programlarına katılmasını teşvik ediyor ve destek-
liyoruz. Ayrıca ülkemizde Franchise sistemlerinin en doğru ve sağlıklı 
şekilde yürütülmesi için de UFRAD Akademi eğitimlerimiz, sertifika 
programlarımız da devam ediyor. Kurucu Kuruluş üyesi olduğumuz 
DEİK, önceki dönem başkanı olduğumuz Dünya Franchise Konseyi ve 
Asya Pasifik Franchise konfederasyonu ve yakın ilişki içerisinde bulun-
duğumuz çatı dernekler ve ekonomik platformlarda da Derneğimiz ve 
üye markalarımızı temsil etmeye devam edeceğiz.

Sizleri de bu yolculukta her daim yanımızda görmekten mutluluk 
duyarız…

Sevgi ve Saygılarımla,

My Dear Friends,
I am very glad to meet with you, so valuable brands which 
grows with the power of franchising sector and entrepreneurs 
who believe in the power of these brands. We believe that 
we are going to continue to have great successes even in this 
challenging period with franchising sector, as usual. 

Branding is the one of the most important factor in the 
development of a country. Regardless of the sector, the 
brand of a company’s work is the most significant value. It 
is such a value that the brand establishes an identity and 
the society adopts it. In this way, growth is mandatory and it 
shows that it can develop with the franchising system, which 
is one of the most profitable marketing forms.

We see that companies and institutions which implement franchising 
system successfully create successful and steady brands. The 
basis of the business is “Creating a strong brand”. Entrepreneurs 
and companies should come out of their shells and be open to 
development and change on this path, which we continue with the 
motto “You can only be a porter without branding.”  And also, they 
should know the value of their own brands. 

As UFRAD, we encourage and support more our brands to expand 
abroad and participate in turquality and brand management 
programs. Besides, our UFRAD Academy trainings and certificate 
programs continue for the most accurate and efficient implementation 
of franchise systems in our country. We will continue to represent our 
association and member brands in economic platforms and umbrella 
associations which we have close relations such as DEIK, of which we 
are a founding member, World Franchise Council, of which we are the 
previous term president, and Asia Pacific Franchise Confederation. 

We would be happy to see you with us always on this 
journey…

With best regards and love,
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29’UNCU BAYİM OLUR MUSUN? FRANCHISING VE MARKAYI BAYİLİK FUARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 29th BE MY DEALERSHIP FRANCHISING FAIR
SUPPORTED BY UFRAD WAS HELD

WFC PANDEMIC CALL TOPLANTISI DÜZENLENDİ
WFC PANDEMIC CALL MEETING ORGANIZED IN MAY

EFF WEBİNAR SERİSİNİN İLKİ ARALIK AYINDA YAPILDI
THE FIRST EFF WEBİNAR SERIES WAS HELD IN DECEMBER

29’UNCU FRANCHISING FUARINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ
TRAINING SEMINARS ORGANIZED AT THE 29TH FRANCHISING FAIR

OTO EKSPERTİZ SEKTÖRÜNDE FRANCHISING
FRANCHISING IN THE AUTOMOTIVE EXPERT SECTOR





Pandemi sürecine rağmen, katılımcı firmalar görüşmelerinin 
olumlu Franchise anlaşmalarıyla sonuçlandığını ve ziyaretçi 
sinerjisinden memnun kaldıklarını belirttiler. Sektörün büyü-
mesi için en önemli platformlardan biri olan Bayim Olur mu-
sun? 2020’de, 100’ü aşkın ülkeden gelen sektör profesyonelle-
ri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluştu. Ulusal 
markaların uluslararası arenada boy gösterebilmesi konusun-
da aracılık eden ve geçtiğimiz yıllarda önemli iş birliktelikle-
rine imza atan yabancı yatırımcılar da yoğun katılım gösterdi. 

Despite the pandemic process, participating companies stated 
that the negotiations resulted in positive franchise agreements 
and they were satisfied with the visitor synergy. Industry 
professionals from more than 100 countries met with local and 
international participants at the fair in 2020, Be My Dealership, 
which is one of the most important platforms for the industry 
growing. Foreign investors, who mediated for national brands to 
appear in the international arena and signed important business 
partnerships in recent years, also attended.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Medya Fors Organizasyonu ve UFRAD desteği ile düzenlediğimiz, 2020 yılı 29. Bayim Olur 
musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 25–28 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo’nun 
dünyaca ünlü “Food Istanbul” fuarıyla eş zamanlı olarak düzenlendi. 

29th Be My Dealership Fair 2020 organized by Medya Fors and supported by UFRAD 
was held simultaneously with the world-famous “Food Istanbul” fair in CNR Expo between
25-28 November 2020.

UFRAD DESTEKLİ 29. BAYİM OLUR MUSUN?
FRANCHISING VE MARKALI BAYİLİK FUARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
29TH BE MY DEALERSHIP FRANCHISING
FAIR SUPPORTED BY UFRAD WAS HELD
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Binlerce yatırımcı adayı için fırsat kapısı aralayan fuarda,  her yıl 
olduğu gibi bu yıl da UFRAD seminerleri ile katılımcı ve ziyaretçiler 
Franchise sistemi hakkında bilgilendirildi.  

Bu sene CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Bayim Olur 
musun? fuarları dev işbirliği ile, 25- 28 Kasım 2020 tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi. Fuar, oluşturulan sinerjiyle birlikte, pandemi 
önlemlerinin başarısıyla uygulandığı bir ortamda, 39.564 profesyo-
nelin ziyaretiyle sonuçlandı.

Media Force organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) 
desteği ile 29 yıldır düzenlenen Bayim Olur musun? Franchising ve 
Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl pandemi döneminde dünyada açılan 
ilk ve tek franchise fuarı olarak yerli ve yabancı binlerce ziyaret-
çiyle katılımcılarının yüzünü güldürdü. Bayim Olur musun? pan-
demi öncesinde katılımcı sayısı ve metrekare bazında Avrupa ve 
Ortadoğu’nın en büyük franchise fuarı konumundadır. 

The exhibitors and visitors were informed about the Franchise 
system with UFRAD seminars in this year as every year by 
opening a door for thousands of investor candidates.

CNR Food Istanbul, CNR Ambalaj Istanbul and Be My 
Dealership Fair fairs was held between 25-28 November 2020 
with giant cooperation. The fair resulted in the visit of 39,564 
professionals in an environment where pandemic measures 
were successfully implemented with created synergy.

Organized for 29 years by Medya Fors and supported by UFRAD, 
Be My Dealership Franchise Fair made happy thousands of 
local and foreign visitors as the first and only franchise fair 
opened in the world during the pandemic period. It is the 
largest franchise fair in Europe and the Middle East in terms 
of number of participants and square meters before the 
pandemic.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws
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UFRAD ve Media Fors Fuarcılık tarafından CNR Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik 
Fuarı’nda UFRAD tarafından seminer programı organize edildi. 
Fuar alanı içerisinde oluşturulan seminer alanında 4 gün boyunca 
sunumların gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında UFRAD Yönetim 
Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda uzman ko-
nuşma yaptı.

Fuarın ilk gününde ARMİYA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Ali İh-
san Tuğ, “Franchising’ de Yazılım Çözümleri” başlıklı seminer ger-
çekleştirdi. İkinci gününde ise, Dernek Genel Sekreteri ve Franchi-
se & More Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Faik Bilge tarafın-
dan, “Franchising Nasıl Kazandırır, Markalaşmanın Önemi” konulu 
seminer düzenlendi. Seminer sonunda, Osman Bilge danışanları ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

Üçüncü gün, “Türk Markaları Dünyaya Açılıyor” başlıklı panelde 
tescil ve patent ile markaların koruma altına alınmasından, Franc-
hise veren firmaların başarı hikayelerine kadar firmalarda marka-
laşma süreci masaya yatırıldı. Panel sonrasında ürün güvenliği ko-
nusunda başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumlara teşekkür ser-
tifikası verildi. Üyelerimizden Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Çavuşoğlu; taklit ve benzeri ürünlerden markalı ürünlere yönelen 
bu yeni tüketici modeli, son 8 ayda patent başvuru sayısının rekor 

The seminar program was organized by UFRAD in the Be My 
Dealership Franchise Fair organized by Medya Fors and supported 
by UFRAD in CNR Fair center. Many experts, including the members 
of the UFRAD Board of Directors, made speeches within the scope 
of the event where presentations were made for 4 days.

ARMİYA Software Board President Mr. Ali İhsan Tuğ held a seminar 
titled “Software Solutions in Franchising” on the first day of the fair. 
The General Secretary of the Association and Board President of 
Franchise & More Consultancy, Mr. Osman Faik Bilge held a seminar 
titled” How Franchising Earns, The Importance of Branding” on the 
second day of the fair. At the end of the seminar, he had a nice 
conversation with his clients.

“Turkish Brands Are Opening to the World”, the process of 
branding in companies, from the protection of the trademarks 
with registration and patents to the success stories of these 
franchisor companies, was discussed on third day. After the 
panel, successfully institutions those working on product safety 
received a thank certificate.

One of the our members, Adres Patent Board Member Ali 
Çavuşoğlu said; this new consumer model, shifting from 
counterfeit and similar products to branded products, caused the 
number of patent applications to break a record in the last 8 months. 

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

CNR Fuar Merkezi’nde Ekim Ayında gerçekleştirilen 29. Bayim Olur musun? Franchising ve 
Markalı Bayilik Fuarı çerçevesinde, UFRAD tarafından düzenlenen seminer programı katılımcılar 
tarafından ilgi gördü. 
the seminar programs arranged by UFRAD, were attracted by the participants in the
29th Be My Dealership Franchise Fair at CNR exhibition center.

29. FRANCHISING FUARINDA
EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ
TRAINING SEMINARS ORGANIZED AT 
THE 29TH FRANCHISING FAIR
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kırmasına neden oldu. Türkiye’de geçen yıl 
110 bin patent başvurusu yapılırken, bu ra-
kamın 2020 yılı sonunda 160 bin seviyesine 
ulaşması bekleniyor diye konuştu. Özellikle 
yurt dışında tescil ve patent işlemleri yanın-
da domain adreslerinin de önemine deği-
nen Çavuşoğlu dijital mecralardan satışın 
arttığını ve bu durumun ne kadar daha sü-
receğinin belli olmadığını ve özellikle sos-
yal medya hesap adları ve domainlerinde 
koruma altına alınması gerektiğinin altını 
çizdi. 

Yine UFRAD üyelerimizden David People 
Markalar Koordinatörü Can Sepkin ise  “Biz 
sadece kahve değil dünya mutfağı ile de 
müşterimize hizmet veriyoruz ancak yine 
de kahve deyince akla gelen ilk firmalardan 
biriyiz. Bayilik verirken çok net kurallarımız 
var örneğin açacağımız bayilerin kilometre 
olarak birbirini etkilemeyecek mesafelerde 
olması lazım aksi durumlarda bayilik vermiyoruz”, diye konuştu. 
Fuarın son gününde ise, UFRAD Denetleme Kurulu Üyesi ve Avu-
katı Süleyman Mert Soysal tarafından “Türkiye’ de Franchising Fir-
malarının Markalaşması” başlıklı seminer organize edildi. Seminer, 
dinleyicilerin pandemi sürecinde merak ettikleri tüm hukuki Franc-
hise sorunlarına yanıt oldu. “Mücbir sebep”, pandeminin markala-
ra ve Franchise anlaşmalarına olan etkisi konuşuldu. Tüm seminer 
konuşmacılarımıza UFRAD Franchising Derneği tarafından plaket 
takdim edildi. 

It is expected to reach 160 thousand at the 
end of 2020 while 110 thousand patent 
applications last year in Turkey.  Referring 
to the importance of domain addresses as 
well as registration and patent procedures, 
he also emphasized that sales from digital 
channels are increasing and it is not clear 
how long this situation will last, and that 
social media account names and domains 
should be protected especially.

Moreover, one of the UFRAD members and 
David People Coffee Brands Coordinator 
Mr. Can Sepkin said “We serve our 
customers not only with coffee but also 
with world cuisine, but we are one of the 
first companies that come to mind when 
say coffee. We have very strict rules when 
giving franchisee, for example, the dealers 
which will be opened must be far from 
each other so they don’t effect each other, 

otherwise we do not give franchisee”.

UFRAD Auditing Board and Lawyer, Mr. Süleyman Mert Soysal 
organized a seminar titled “Branding of Franchising Companies 
in Turkey”. The seminar responded to all curious legal franchise 
issues during the pandemic process. The “force majeure” and 
the pandemic effects on brands and franchise agreements 
discussed. UFRAD Franchising Association gave plaques to all 
seminar speakers.

ARMİYA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Tuğ
UFRAD Genel Sekreteri ve Franchise & More
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Faik Bilge

UFRAD Denetleme Kurulu Üyesi
ve Avukatı Süleyman Mert Soysal
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Kasım ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında, yoğun üyelik başvuru-
larının değerlendirilmesi ve ailemizin giderek büyümesine ek olarak, 
dünya çapındaki ülke ekonomilerinin pandemi süreci ile nasıl başa 
çıktıkları, Franchise sistemleri ve gelişmeleri konuşuldu. 

Dönem Başkanı olduğumuz EFF Toplantıları hakkında tüm yönetim 
kurulu üyelerimize bilgi verildi. Rutin olarak her toplantıda yaptığımız 
bilgi paylaşımlarının yanı sıra 23- 28 Kasım tarihleri arasında gerçek-
leşmesi öngörülen Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Fuar ha-
zırlıkları için yönetim kurulu üyelerimizin görüşleri alındı. Online aka-
demi eğitim içerikleri paylaşıldı ve aylık olarak sektörün sorunlarına 
katkı sağlamak adına webinarlarımıza devam edilmesi kararı verildi. 
Kasım ayı toplantımız da verimli ve sonuç odaklı değerli yönetim kuru-
lumuzun görüş ve paylaşımlarıyla sona erdi.

How the economies of the countries around the world cope with the 
pandemic process, the franchise systems and developments were 
discussed in the UFRAD November Board meeting, 
In addition to the evaluation of the intense membership applications and 
the gradual growth of our family. 
The Board members opinions were received for the Be My Dealer 
Franchising and Branded Fair, which is expected to take place between 
23–28 November, in addition to the information sharing we routinely 
do at every meeting. The informations about EFF, who we are the term 
President, Board Meeting agenda delivered to the UFRAD Board. Online 
academy training contents were shared and it was decided to continue 
our webinars monthly in order to contribute to the problems of the sector. 
Our meeting in November ended with the our valuable and result-oriented 
board opinions.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Online olarak gerçekleştirilen Kasım Ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında, diğer ülke 
ekonomilerinin pandemi süreci ile nasıl başa çıktıkları, Franchise sistemleri ve gelişmeleri 
konuşuldu.  

how other countries’ economies coped with the pandemic process, franchise 
systems and developments were discussed at the UFRAD online November 
meeting.

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
4 KASIM’DA YAPILDI
UFRAD BOARD MEETING HELD ON NOVEMBER 4
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Katıldığımız Dünya Franchise Konseyi- WFC, Avrupa Franchise Fede-
rasyonu- EFF vb. gibi toplantılardan aldığımız raporlara istinaden ül-
keler arası pandemi mücadelesi hakkında bilgi verildi. UFRAD Yönetim 
Kurulu, Franchise sisteminin en az hasarla bu süreci atlatması için 
anket çalışmaları yapılması gerektiğini ve bu anket çalışmalarının yet-
kili organlarla paylaşılmasını önerdi. 

Franchise fuarımızın pandemi sürecine rağmen çok başarılı geçtiğini 
belirten UFRAD Yönetim Kurulu üyeleri, Franchise sisteminin bir kur-
tuluş sistemi olduğunu belirtti. Bu süreçte durmaksızın çalışarak on-
line webinar serileri, akademi eğitimleri gibi kayıtların ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi. Aralık Ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı 
kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin ve Genel Başkanımız Doç. Dr. 
Mustafa Aydın’ın değerli görüş ve paylaşımlarıyla sona erdi.

The announced latest practices and  information was given about 
pandemic struggle between countries based on reports we received 
from meetings such as World Franchise Council- WFC, European 
Franchise Federation- EFF etc. The UFRAD Board suggested that 
surveys should be conducted in order for the Franchise system 
to overcome this process with the least damage and these survey 
studies should be shared with the authorized bodies. 

They also mentioned the franchise fair was very successful despite 
the pandemic process. The records and studies such as online 
webinar series and academy trainings will continue by working non-
stop during this process. December UFRAD Board meeting ended 
with the valuable views and shares of Board members and UFRAD 
President Mustafa Aydın.

Aralık ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında, açıklanan son uygulamaları ve zorlu pandemi 
sürecinde Franchise sektörü için atılması gereken adımlar istişare edildi. 

the latest applications and the steps to be taken for the franchise sector during 
the ongoing difficult pandemic process were consulted at the UFRAD December 
Board Meeting.

UFRAD ARALIK AYI YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
UFRAD DECEMBER BOARD MEETING WAS HELD
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Avrupa Franchising Federasyonu - EFF, 8 Aralık 2020 tarihinde ilk kez 
dünya çapında ki tüm derneklerin ve dernek üyelerinin ücretsiz olarak 
katılabileceği bir webinar serisi başlattı. İlk webinar, İngiltere Franchise 
Derneği CEO’su Pip Wilkins moderatörlüğünde alanında uzman ünlü 5 
franchise uzmanı konuşmacı ile gerçekleştirildi. 

Siobhan Einorsson, Olivier Borreda, Walter Wendel, Carolina Winter-
liv, Simon Bartholomew’ in konuşmacı olarak katıldığı webinarın ilk 
kısmında konuşmacılar, pandemi sürecinde Franchise sisteminin ül-
kelerindeki durumunu ve kendi markalarının uluslararası alanda ki 
büyüme deneyimlerini paylaştı. Webinarın ikinci oturumunda ise diğer 
katılımcıların soruları yanıtlandı. Oldukça verimli geçen webinar seri-
sinin devam edeceği mesajı verilerek etkinlik sona erdi. 

European Franchise Federation- EFF launched a webinar series for the 
first time in which all associations and association members worldwide 
can participate free of charge on December 8,2020. First webinar was 
held with 5 famous franchise expert speakers, moderated by Pip Wilkins, 
CEO of the UK Franchise Association. 

The speakers shared the status of the Franchise system in their 
country during the pandemic process and their international growth 
experiences of their brands in the first part of the webinar attended by 
Siobhan Einarsson, Olivier Borreda, Walter Wendel, Carolina Winter Liv, 
Simon Bartholomew as speakers. In the second session of the webinar, 
questions of the other participants were answered. The event ended by 
giving message that these highly productive webinar series will continue.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Avrupa Franchise Federasyonu, 8 Aralık 2020 tarihinde ilk kez dünya çapında ki tüm derneklerin 
ve dernek üyelerinin ücretsiz olarak katılabileceği bir webinar serisi başlattı.

the European Franchise Federation launched a webinar series for the first time 
on December 8, 2020 that all associations and association members from around 
the world can attend free of charge.

EFF WEBİNAR SERİSİNİN İLKİ
ARALIK AYINDA YAPILDI
THE FIRST EFF WEBİNAR SERIES WAS HELD IN DECEMBER
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2021 yılının ilk online UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında, yeni üye-
liklerin değerlendirilmesinin yanı sıra fuar görüşmelerinin verimli so-
nuçlarına istinaden yeni UFRAD üyeleri ve mevcut üyelerimizin başa-
rılarının daha aktif bir şekilde tüm dijital platformlarda paylaşılmasına 
karar verildi. Böylece, hem girişimci adaylarına örnek hem de marka-
larımızın sektördeki yerinin önemi paylaşılacak. 

Franchise sektörünün, markaların ve gündemdeki konuların değer-
lendirildiği, rutin haline getirilen UFRAD webinar serileri de hız kes-
meden devam etmesi kararı alındı.  Basın bültenleri ve ortak istişare 
toplantıları ile UFRAD çalışmaları, markalarımızın pandemi sürecini 
minimum zararla atlatması için çalışmalarına devam edecek. Ocak 
ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı değerli UFRAD yönetim kurulu 
üyelerimizin ve Genel Başkanımızın değerli görüş ve paylaşımlarıyla 
sona erdi.

It was decided to share our new and our existing member’s 
success’ more actively in digital platforms based on the efficient 
results of the fair negotiations as well as the evaluation of new 
memberships in the first board meeting of 2021. Thus, both an 
example for entrepreneur candidates and the importance of our 
brands in the sector will be shared.

It was decided that the UFRAD webinar series, which routinely 
evaluated in the franchise industry, brands and current issues, 
will continue without slowing down. UFRAD studies will continue 
with press bulletins and joint consultation meetings for our brands 
to overcome the pandemic process with minimum damage. The 
January UFRAD Board meeting ended with the valuable opinions 
and shares of our valuable President and Board Members.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Pandemi nedeniyle, UFRAD’ın 2021 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısı online olarak 
gerçekleştirildi. 27 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki dönem gerçekleştirilmesi 
düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

the first Board Meeting of UFRAD for 2021 was held online due to the pandemic. 
the views were exchanged about the events and organizations to be held in the 
upcoming period at the meeting held on January 27.

UFRAD, OCAK AYI YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
UFRAD, JANUARY BOARD MEETING WAS HELD
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Şubat ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında da ay içerisinde yapılması 
planlanan yol haritasındaki gelişmelerinin görüşüldüğü gündemin akabin-
de Avrupa Franchising Federasyonu-EFF-, Dünya Franchise Konseyi-WFC- 
Pandemic Call toplantıları hakkında tüm Yönetim Kurulu üyeleri bilgilen-
dirildi. Yenilenen Avrupa Franchising Federasyonu web sitesinde UFRAD’ın 
organizasyonları ve etklinlikleri de yer alacak. Üyeleri için durmaksızın ça-
lışmayı ilke edinen UFRAD Derneği, bir sonraki webinar konuları hakkında 
görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca UFRAD, sektör, franchise temsilcileri ve 
tüm ilgililere, basın bültenleri ve raporlarıyla bilgilendirmeye devam edecek. 
Pandemi süresince sektörel gelişmelerin sıklıkla masaya yatırıldığı toplantı-
larda, Şubat Ayı toplantısında da yer verildi.  
Avrupa’da oldukça ilgi çeken, başarılı bir şekilde ilerleyen ve bir sosyal gi-
rişimcilik yöntemi olan Sosyal Franchising Girişimciliği konusunda da bir 
proje başlatılacağı bildirildi. Toplantı tüm katılımcıların dilek ve temennileri 
ile sona erdi.

The developments on the road map planned to be in the month were 
discussed and the all Board members were informed about the 
European Franchising Federation-EFF-, World Franchise Council-
WFC- Pandemic Call meetings. UFRAD organizations and events 
will be placed in the renewed European Franchising Federation-
EFF website. UFRAD Association, which adopts non-stop working 
as a principle for its members as a principle, exchanged views 
on the next webinar issues. In addition, UFRAD will continue to 
inform the industry, franchise representatives and all relevant 
stakeholders through press releases and reports. Sectoral 
developments during the pandemic, were also included in the 
February meeting. It has been reported that a project will start on 
“Social Franchising Initiative”, which is a social entrepreneurship 
method and attracting attention in Europe.The meeting ended with 
the wishes and of all participants.

Yaşanılan pandemi süreci nedeniyle online olarak gerçekleştirilen UFRAD Şubat Ayı Yönetim 
Kurulu toplantısında gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca EFF, 
WFC ve Pandemic Call toplantıları hakkında bilgi verildi.

the issues on the agenda views were exchanged at the UFRAD February Board 
Meeting held online due to the current pandemic process. In addition,  EFF, WFC 
and Pandemic Call meetings informations shared with Board members.

ŞUBAT AYINDA UFRAD YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
UFRAD BOARD MEETING WAS HELD IN FEBRUARY
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16 Şubat tarihinde Genel Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın’ ın Yöne-
tim Kurulu Üyesi olduğu Avrupa Franchising Federasyonu- EFF ‘in Şu-
bat ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağladı. EFF İcra Direktörü 
Alisdair Gray koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, EFF’ in 
yeni etik kurallarının tüm üyelerle paylaşılması ve yeni web sayfaları 
aracılığıyla EFF üyesi tüm franchise dernek faaliyetlerinin duyurulma-
sı gibi kararlar alındı.
Her ay bir webinar gerçekleştirmeyi planlayan Avrupa Franchising 
Federasyonu- EFF-  dernek üyelik değerlendirmelerini istişare etti. 
Dijital ve teknolojik gelişmelerle harmanlanacak olan yeni faaliyetler 
için tüm üye derneklerin görüşleri alındı. Toplantı, tüm Yönetim Kurulu 
üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.

UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın who is also EFF Board 
Member, participated in the February Executive Board meeting of 
the European Franchising Federation- EFF. Decisions took such as 
sharing the EFF Code of Ethichs with all members and announcing 
all the activities of the EFF association members through the new 
web pages.

The European Franchising Federation-EFF-, which plans to hold 
a webinar every month, consulted the membership evaluations. 
Opinions of all member associations were received for new activities 
that will be blended with digital and technological developments. The 
meeting ended with the requests and wishes of all Board members.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Şubat ayında online olarak gerçekleştirilen Avrupa Franchise Federasyonu Yönetim Kurulu 
Toplantısına UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın katıldı. Toplantı EFF İcra Direktörü 
Alisdair Gray koordinatörlüğünde yapıldı. 

UFRAD President Assoc. Prof. Aydın attended the European Franchise Federation 
Board Meeting held online in February. the meeting was coordinated by EFF 
Executive Director Alisdair Gray.

BAŞKAN AYDIN, EFF ŞUBAT AYI
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI
PRESIDENT AYDIN ATTENDED THE EFF BOARD MEETING IN FEBRUARY
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Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Avrupa Franchising Federas-
yonu (EFF), webinar serisinin Şubat Ayındaki bölümünde “Hü-
kümetler 2021’de Franchise Sektörüne nasıl yardımcı olabilir?” 
konusu masaya yatırıldı. Katılımın yüksek olduğu webinarda EFF 
Başkanı Pip Wilkins tarafından açılış konuşması yapıldıktan son-
ra, EFF’ in yeni icra direktörü Alisdair Gray moderatörlüğünde, 
katılımcı ülkelerin hükümetlerinin uyguladığı destekler, teşvik-
ler, süreç içerisindeki ül-
kelerin genel durumları 
ve önümüzdeki dönemde 
yapılabilecek faaliyetler 
konuşuldu. Simon Bartho-
lomew İngiltere’nin Brexit 
eyaletinde ithalat ve ihra-
catın çok zorlu bir süreçte 
olduğunu ifade ederken, 
Bruno Costa, Portekiz, İs-
panya, Almanya ve İtalya’ 
da hükümetlerin hemen 
hemen aynı desteği uy-
guladığını belirtti. Ayrıca 
Portekiz’ de %25 civarında 
stopaj vergisi desteği uy-
gulandığını bildirdi. Ljliana 
Kukec, Hırvatistan’ da özel-
likle cadde mağazalarının 
iyi durumda olduğunu belirtirken, fitness ve spor salonlarının 
zor durumda olduğundan bahsetti. Marttan itibaren sıkıntıların 
yoğunlaştığı süreç ile ilgili “Croation Employment Agency” ile ir-
tibat sağlayarak bilgi verebildiklerini dile getirdi. 

Veronique Discours, Fransa’ da restoran, oteller, eğlence mer-
kezleri, spor salonları, hepsinin neredeyse bir yıldır kapalı du-
rumda olduğunu ve Fransa’ da sadece kira desteği sağlandığını 
belirtti. Fransa’da franchise GDP’sinin istatistiksel bir datasının 
henüz bulunmadığını söyleyen Veronique, Fransa hükümetinin 
bu konuda eksik kaldığını vurguladı. Torben Draverson, Almanya 
hükümeti hakkında bilgi verirken çok zorlu bir süreç yaşanma-
dığını bilakis franchise sektörünün çok fazla etkilenmediğini be-
lirtti. Derneğimizi temsilen katılan UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Gürkan Donat, AVM, kapalı alan ve ulaşımlarımızda HES kodu 
uygulandığından bahsederek genel anlamda verilen destekler 
ve franchise sektörünün durumundan bahsetti. Oldukça verimli 
geçen webinar katılımcılara iletilen teşekkür ve iyi dilekler ile 
sona erdi.

“How can governments help the Franchise Sector in 2021?” 
subject was put on the table on February 5, with the European 
Franchising Federation- EFF- of which we are Board Member. 
After the opening speech was made by EFF President Pip Wilkins 
in the webinar with high participation, under the moderation of 
Alisdair Gray, the new executive director of EFF, the supports and 
incentives of the governments of the participating countries, the 

general situation of the 
countries in the process 
and the activities that 
can be done in the 
upcoming period were 
discussed. 

While Simon 
Bartholomew stated 
that imports and exports 
are in a very difficult 
process in Brexit state 
of England, Bruno Costa 
stated that governments 
in Portugal, Spain, 
Germany and Italy 
apply almost the same 
support. He also 
reported that 25% cut 

tax collection was applied in Portugal. Ljliana Kukec recognized 
the street shops in Croatia are in good condition rather fitness 
and gyms She stated that they were able to contact with the 
“Croation Employment Agency” about the process their problems 
intensified since March. 

Veronique Discours defined the restaurants, hotels, entertainment 
centers, gyms, all have been closed for almost a year, and only 
rental support is provided in France. Veronique emphasized also 
there is no statistical data of the franchise GDP in France yet. 
Torben Draverson talked about the German government doesn’t 
experience difficult process, on the contrary, the franchise sector 
not affected much. 

UFRAD Board Member Gürkan Donat, who represented our 
association, talked about the HES code applied in shopping malls, 
indoor areas and transportation, and talked about the general 
support and the situation of the franchise sector. The highly efficient 
webinar ended with thanks and good wishes to the participants.

Avrupa Franchise Federasyonu tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen webinar serisinin 
Şubat Ayı bölümünde Hükümetler Franchise sektörüne nasıl yardımcı olabilir konusu konuşuldu.

In February of the webinar series organized regularly every month by the 
European Franchise Federation, the topic of how Governments can help the 
Franchise industry was discussed.

EFF WEBİNAR SERİSİ ŞUBAT AYINDA DEVAM ETTİ
EFF WEBİNAR SERIES CONTINUED IN FEBRUARY
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7 Nisan Çarşamba günü yapılan UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı, sü-
regelen pandemi sebebiyle zoom uygulaması aracılığıyla online olarak 
gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki Yönetim Kurulu toplantısında alı-
nan kararlar değerlendirildikten sonra son sektörel gelişmelere istina-
den franchise sektörünün ve markalarımızın yaşadığı temel sorunlar ve 
çözüm önerileri masaya yatırıldı. İlgili bakanlıklara iletilmesi planlanan 
öneriler detaylarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ile istişare edildi. 15. UFRAD 
Olağan Genel Kurul organizesinin pandemi şartlarına göre düzenlenme-
si kararlaştırılırken gün-
deme alınması gereken ve 
planlanan konular görü-
şüldü. Diğer bir gündem 
konusu ise, Mikro Franc-
hising girişimciliğinin 
ülkemizde de başarılı bir 
şekilde uygulanması için 
çalışmalar başlatılmasıy-
dı. UFRAD, proje ile küçük 
işletmelerin de franchise 
sistemi ile büyümesini 
desteklemeyi hedefliyor. 
Ayrıca, EFF webinarları 
ve toplantılarına istinaden 
Yönetim Kurulu üyeleri 
bilgilendirildi. Markala-
rımızın, pandemi sürecini 
en az hasarla atlatabilmeleri için yoğun bir çalışma yürüten UFRAD Yönetim 
Kurulu toplantısı ve tüm katılımcıların dilek ve temennileri ile sona erdi.

Mayıs ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında, çalışmaların değer-
lendirilmesi için rutin haline getirilen bir önceki Yönetim Kurulu top-
lantısında alınan kararların gözden geçirilmesi, ilk gündem maddesi 
olarak ele alındı. Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesinin yanı 
sıra UFRAD’ ın sektörel haberleri ve yayınları hakkında Yönetim Ku-
rulu üyelerine bilgi verildi. Yine her ayın Çarşamba günü düzenlenen, 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Dünya Franchise Konseyi (WFC) ‘nde 
gündem olan pandemi sürecinde ülkelerin sektörel gelişmeleri hak-
kında bilgi aktarıldı. Yönetim Kurulu üyelerimizin de pandemi süre-
cindeki markalarının güncel durumu ile ilgili deneyim ve görüşlerini 
paylaştığı toplantı, UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın  
görüşleri, dilek ve temenniler ile sona erdi.

The April UFRAD Board of Directors meeting was held online via the 
zoom application due to the ongoing pandemic, in April 7, Wednesday. 
The main problems experienced by the franchise sector and our brands 
and solution suggestions were discussed based on the latest sectoral 
developments after the decisions taken in the previous Board of 
Directors meeting are evaluated in the meeting. The recommendations 
planned to be submitted to the relevant ministries were discussed in 
details with Board Members. While UFRAD Ordinary General Assembly 

organization will be 
planned according to the 
pandemic conditions, the 
issues that should be on 
the agenda and planned 
were discussed. Another 
topic on the agenda was 
that launch of studies 
for the successful 
implementation of 
Micro Franchising 
entrepreneurship in our 
country. UFRAD aims 
to support the growth of 
small businesses with 
the franchise system via 
this  project.Also, EFF 

webinars and meetings 
informations were shared with Board Members. The Board Meeting 
of Association, which carried out intensive work to ensure the brands 
overcome the pandemic process with minimal damage, ended with the 
wishes and requests of all participants.
May UFRAD Board of Directors meeting was held on Thursday, May 27 
through the zoom application. The previous Board of Directors meeting 
decisions was handled as the first agenda item of the meeting. In addition 
to the evaluation of new membership applications, the Board of Directors 
were informed about the sectoral news and publications of UFRAD works. 
In addition, World Franchise Council (WFC) pandemic call meetings 
and the sectoral developments of the member countries informations 
were informed The meeting where our Board members also share their 
experiences and opinions about the current status of their brands during 
the pandemic process, ended with UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa 
Aydın’s opinions, wishes and experiences.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

UFRAD Nisan ve Mayıs Ayı Yönetim Kurulu toplantıları süregelen pandemi sebebiyle online 
olarak gerçekleştirildi. Toplantılarda son sektörel gelişmelere istinaden üye markaların yaşadığı 
sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

April and May Board of Directors meetings were held online due to on again  
pandemic. the main problems experienced by members brands based on the 
lastes sectoral developments and solutions suggestion put on the table.

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI NİSAN VE
MAYIS AYLARINDA ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
APRIL AND MAY BOARD OF DIRECTORS MEETINGS WERE HELD ONLINE
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UFRAD’ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu Avrupa Franchising Federas-
yonu (EFF) Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısı online olarak gerçek-
leştirildi. EFF Yönetim Direktörü Alisdair Grey moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen toplantıya; UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 
Hubert Claessen, Didier Depreay, Carolina Winterliv, Marina Gonzalez, 
Charlotte Oude Reimer, Cath & Mike Chalton, Williem Spierenburg, 
Gürkan Donat ve İrem Arman katıldı. Toplantıda gerçekleştirilmesi 
planlanan ileri tarihli toplantılar için istişareler yapılarak aksiyon pla-
nında gerçekleşen ve hedeflenen işler konuşuldu. 

The European Franchising Federation (EFF) April Board meeting, of 
which UFRAD is a member of the Board, was held online under the 
EFF presidency. UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın, Hubert 
Claessen, Didier Depreay, Carolina Winterliv, Marina Gonzalez, Charlotte 
Oude Reimer, Cath & Mike Chalton, Williem Spierenburg, Gürkan Donat 
and İrem Arman attended to the meeting moderated by EFF Managing 
Director Alisdair Gray. Consultations for future meetings planned to be 
held at the meeting and the realized and targeted works in the action plan 
were discussed.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Online olarak gerçekleştirilen EFF Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına
UFRAD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’da katıldı. 

UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended to the EFF April Board 
Meeting held online.

EFF, NİSAN AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
EFF APRIL BOARD MEETING
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Dünya Franchise Konseyi (WFC) üye ülke temsilcilerinin katıldığı, rutin 
olarak düzenlediği “WFC Pandemic Call” toplantısı 26 Mayıs Çarşam-
ba günü gerçekleştirildi. Avustralya ülke temsilcisi Jason Gehrke’nin 
moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını yaptığı toplantıda tüm üye 
ülkeler pandemi ile ilgili süregelen gelişmelerini paylaştı. Bir önceki 
toplantıda da gündeme getirilen WFC resmi toplantılarının planlaması 
15 Eylül ve 16 Eylül 2021 tarihleri olarak 
belirlendi. Toplantılar iki günde de iki-
şer saat olarak planlanmaktadır. 

Üye ülkelerin pandemi koşullarına göre 
ülke raporları ise şöyleydi;
➤ Singapur ‘da aşılama durumunun 
yavaş seyrinden dolayı hükümetin tam 
kapanma kararı aldığı bildirildi. Hazi-
randa açılım bekleyen Singapur, günlük 
40- 50 olan vaka sayılarına rağmen tam 
kapanmanın yeni bir genelgeye kadar 
devam edeceğini öngörüyor. 
➤ Güney Afrika, pandemi koşullarındaki çalışmalarına “online net-
working” olarak adlandırdığı bir sistem ile devam edildiğini belirtti. 
Kadın girişimciliğine odaklanan, franchisee’lerin ve franchisor’ ların 
franchise sistemi konusunda merak ettikleri tüm soruları sorabilme 
imkanı sunan, sanal etkinlikler ve eğitim programları düzenlediklerini 
belirtti.
➤ Kanada’dan gelen bir teklif tüm üye ülkelerin ilgisini çekti. Tüm WFC 
üye ülkelerinin Kanada Franchise Derneği’ ne üye olmalarını, aynı şe-
kilde kendilerinin de diğer WFC üyelerinin üyesi olabilecekleri talebini 
iletti. Buradaki amaç, tüm üye ülkelerine, faaliyetlerine ve uluslararası 
yatırımlarına çok daha interaktif ve hızlı bir şekilde erişim sağlamaktır.
➤ Ayrıca, daha önce de üyeliği bulunan İsviçre’nin tekrar WFC üyesi 
olarak değerlendirilmesine karar verildi.
➤ Ticaret Bakanlığı ve üyeleri ile birlikte çalışmalarını devam ettiren 
BAE ise, hükümetin desteklerinin yeterli olduğuna değindi. Merkez 
bankalarının da kredi imkanları sunduğunu belirten BAE, dernek ola-
rak hem franchisor’ lara hem franchisee’ lere ücretsiz danışmanlık 
hizmetli ve eğitim odaklı webinarlar verdiklerini belirtti.
➤ Bizler de UFRAD olarak ülkemizin genel durumundan ve bir sonraki 
“WFC Pandemic Call” toplantısının teması konusunda değerlendirme-
lerde bulunduk ve tüm üye ülkelerden olumlu yanıtlar aldık.

The ‘WFC Pandemic Call’, routinely organized by the World Franchise 
Council (WFC) member country representatives, was held on 
Wednesday, May 26. During the meeting moderated by Australian 
country representative Jason Gehrke and her opening speech, all 
member countries shared their ongoing developments regarding the 
pandemic. 

➤ It was reported that 
the government decided 
to close down due to 
the slow course of the 
vaccination situation 
in Singapore.Expecting 
an opening in June, 
Singapore predicts that 
the full closure will 
continue until a new 
circular, despite the daily 
number of cases of 40-

50.
➤ South Africa stated that its work continues with “online networking” 
system due to pandemic conditions. They organize virtual events and 
training programs that focus on women entrepreneurship, and offer 
opportunity to the franchisees and franchisors curious about the 
franchise system.
➤ Canada’s offer attracted the attention of all member countries. 
The offer was all WFC member countries become members of the 
Canadian Franchise Association and that they can also become 
members of other WFC members. The aim here is to provide 
interactive and fast access to all member countries, activities and 
international investments.
➤ In addition, Switzerland, which was a member before, should 
considered as a member of the WFC again.
➤ The UAE, continuing its work with the Ministry of Commerce and 
its members, mentioned that the government’s support is sufficient 
for now. Stating that central banks also offer loan opportunities, UAE 
also give free consultancy and training-oriented webinars to both 
franchisors and franchisees.
➤ We, as UFRAD, evaluated the general situation of our country, 
Turkey, and the theme of the next “WFC Pandemic Call” meeting and 
received positive responses from all member countries.

Dünya Franchise Konseyi Mayıs Ayı toplantısı, Avustralya ülke temsilcisi Jason Gehrke’nin 
moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda tüm üye ülkeler pandemi ile ilgili süregelen
gelişmelerini paylaştı.  

the World Franchise Council (WFC) May meeting was moderated by Australian 
country representative Jason Gehrke. the all member countries shared their 
ongoing developments regarding the pandemic at the meeting.

MAYIS AYI WFC PANDEMIC CALL
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
WFC PANDEMIC CALL MEETING ORGANIZED IN MAY
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Ekonomiye yön veren yayınlara röportajlar veren, canlı yayınlar yapan 
UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, korona virüsün sebep 
olduğu AVM’lerdeki kira ve hizmet bedeli sorunları, yurt dışında ucuz-
layan kiralar ve vergi indirimleri, Türk markalarının rotasını Avrupa’ya 
çevirmesini sağladığını ifade etti.

Başkan Aydın: “Salgın ile birlikte her sektör gibi bizim sektörlerimiz 
de yaralar aldı. UFRAD olarak bu dönemde üyelerimiz ile yakın te-
masta kalarak markalarımızın en az zararla bu dönemi atlatması için 
yoğun çalışmalar yürüttük. Bugün yeme-içme sektöründen peraken-
deye, takı tasarım mağazalarından danışmanlık firmalarına, her türlü 
hizmet alanında yurt dışına markalarımız açılıyor. Kahve konseptle-
rimiz büyük beğeni topluyor. Kaliteli giyim ürünlerimiz tercih ediliyor. 
Mobilyalarımız, market zincirlerimiz, ayakkabılarımız dünya markası 
olma yolunda yolculuklarına kendi coğrafyamız olan Orta Doğu ve tabii 
Avrupa’dan başlıyor. Şu anda yurt dışında 5 binden fazla mağazası ile 
150 kadar Türk markamız faaliyet göstermekte. 2021 yılında açılması 
beklenen 1.000 mağazanın ihracata katkısının 600 milyon dolar ola-
cağı tahmin ediliyor. Avrupa pazarı markalarımız için kolay bir pazar 
olmasa da, farklı kültürlerin cezbediciliği ve doğru strateji ile marka-
larımızın önemli başarılar kazanacağına inanıyoruz.” dedi.

UFRAD President Assoc Prof. Mustafa Aydın, who made interviews and 
made live broadcasts in publications that shape the economy such as Mall 
Report and A Para, said:

” Rent and service fee problems in shopping malls caused by the corona 
virus, as well as cheaper rents and tax reductions abroad, enabled Turkish 
brands to turn their route to Europe. Along with the epidemic, our sectors, 
like every other sector, were injured. As UFRAD, we kept in close contact 
with our members during this period and worked hard to help our brands 
get through this period with the least damage. Today, our brands are 
expanding abroad in all kinds of service areas, from the food and beverage 
sector to retail, jewelry design stores to consultancy firms. Coffee 
concepts, our quality clothing products are very popular. Our furniture, 
market chains and shoes begin their journey towards becoming a world 
brand from our own geography, the Middle East and Europe. Currently, 
about 150 Turkish brands operate with more than 5 thousand stores 
abroad. It is estimated that the contribution of 1,000 stores, which are 
expected to open in 2021, to exports will be 600 million dollars. Although 
the European market is not an easy market for our brands, we believe 
that our brands will achieve significant success with the attractiveness of 
different cultures and the right strategy.

DERNEk HABERlERİ • AssocIAtIoN NEws

Çeşitli yayın organlarına yaptığı açıklamalarla gündemi değerlendiren UFRAD Genel Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Salgınla birlikte bütün sektörler yara aldı. Bu dönemle üyelerimizle 
yakın temasta kalarak, markalarımızın az zarar görmesi için yoğun çalışmalar yürüttük” dedi.

Evaluating the agenda with his statements to various media organs, UFRAD President Assoc. 
Prof. Mustafa Aydın:“ All sectors were affected negatively due to the epidemic. We kept in close 
contact with our members and worked hard to minimize damage for our brands during this 
period.”said.

BAŞKAN AYDIN :“ MARKALARIMIZIN DAHA
FAZLA YURT DIŞINA AÇILMASINI İSTİYOR VE
DESTEKLİYORUZ”
PRESIDENT AYDIN: “WE WANT AND SUPPORT OUR 
BRANDS TO EXPAND MORE ABROAD”
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ASIRLIK ÇINAR, BONFİLET
BONFİLET THE COMPANY IN BUSINESS FOR A CENTURY
Bonfilet markasının doğuşu 1905 yılında Akkoyun ailesinin hayvancılık ve kasaplık 
faaliyeti ile başlar ve dört kuşak boyunca büyüyerek devam eder. 

1980 yılına gelindiğinde ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Hakan Akkoyun 
tarafından alışılagelmiş kasaplık faaliyeti geliştirilerek inovatif bir sürece dönüşür 
ve artan pazar talepleri ile 1987 yılında Akkoyun Et Pazarı adını alarak değiştirir. 

Bonfilet, sektörel bazda sürdürülebilir rekabet gücü için AR-GE yatırımlarına 
verdiği önemin yanı sıra insan sağlığı konularındaki ciddi çalışmalarıyla 1994 
yılında Türkiye’yi ilk kez paketlenmiş et ve et ürünleriyle tanıştırır. Önce lokal sonra 
zincir marketlerin raflarda yerini almaya başlayan Bonfilet marka paketlenmiş et 

ürünleri, sektörel gelişmeye de katkı sağlayarak 
pazara yeni aktörler kazandırır. 

2010 yılında 34-001 numaralı belge alınarak 
Türkiye’nin AB normlarındaki ilk et üretim 
tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri açılır. 
2010 yılından sonra ürün çeşitliliğini artırarak 
otomasyona dayalı daha kapsamlı bir üretim 
modeline geçen Bonfilet, güvenilir ve sağlıklı et 
ürünlerini geçmişinden aldığı zengin mirası ile 

birleştirerek dönemin ilerisinde, sektörde 
trend belirleyici bir marka olarak lider 
konuma yükselir.

Ürünlerin üretim aşamasından raflarda 
yerini almasına kadar geçen sürede tüm 
detayları kullandığı üstün teknoloji ve iş 
gücü ile şekillendiren Bonfilet, bir asrı 
aşkın bilgi ve tecrübesini 2015 yılında 
Bonet Döner markası ile güçlendirir ve sürdürmeye devam eder.

Bonfilet Et Sanayi ve Ticaret A.Ş grup şirketlerinden biri olan Bonet, yurt içinde 
açtığı restoranları ile sektöründe öncü bir zincir markadır. Büyüme planlarına 
paralel olarak 2020 yılında hız verdiği yatırımları ile restoran sayılarını arttırmayı 
hedefleyen, köklü geçmişinden aldığı bilgi ve tecrübesi ile başarısı kanıtlanmış 
Bonet ailesinin bir parçası olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

The brand was born in 1905 by the Akkoyun family who were active in the beast and 
butchering sector and over four generations it has continued to develop.

When in came to 1980 Hasan Akkoyun of the fourth generation of the family came so 
began an innovative period and as approaches from the market increased the company in 
1987 changed its name to the Akkoyun Et Pazarı (the Akkoyun Meat Market ).

Bonfilet with its competitive strength in the sector began to invest in R.D.in addition 
it gave importance to serious actions on the questions of people’s health. In 1994 it 
introduced Turkey to packeted meat and its products. First in the local shops then 
followed by their appearing on the shelves of the chain stores with the brands packeted 
meat and its meat products it helped the sector to develop and gain new actors there.

In 2010 with its meat production premises it became the first company in Turkey to 
gain the 34-001 document from the European Union, then with that in hand it began the 
increase of the range of its products based on automation. With the valuable experience 
of the past for being trustworthy and safe added to the present day  innovations it became 
the leading brand in this sector.

Every step from production to the product being on shop shelves is now effected by 
superior technology and the accumulation of a century of experience and today’s methods 
in 2015 it strengthened the Bonet Doner brand and continues to do so. One of the Bonfilet 
Meat Industries and Business A.Ş Group is Bonet Doner and it is one of the foremost chain 
restaurants in the sector. Parallel with the company 2020 investment plans it intends to 
open more restaurants so that means that people can make an approach to us if they wish 
to become part of the Bonet family and its illustrious past and proven successes.
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA
İŞVEREN SORUMLULUĞU: “KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ”  
WE HAD A TALK ON THE PRINCIPLES OF THE “DIFFERENCES TRAINING” 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Aydınlatma Metinleri”, “VERBİS 
Kaydı” terimleri son yıllarda hepimizin sıklıkla duyduğu, öğrenmeye 
başladığı terimler. Bunların dışında özellikle son zamanlarda karşımıza 
çıkan “KVKK Farkındalık Eğitimi” konusu var. Peki nedir bu “KVKK 
Farkındalık Eğitimi”? Bizim için konuyu biraz açar mısınız?
KVKK Farkındalık Eğitimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
geçen idari ve teknik tedbirlerin iş dünyası profesyonellerince kavranmasını, 
içselleştirilmesini ve bu tedbirlere harfiyen uyulmasını, konu ile ilgili farkındalığa 
ulaşılmasını sağlamak amacı ile KVKK için işveren sorumluluğunda görülen bir 
eğitimdir. Kanun’a göre gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel sektördeki her 
işletme, hali hazırda çalışanlara periyodik olarak bu eğitimi aldırmalı ve işe giriş yapan 
her yeni personele de oryantasyon sürecinde bu eğitimi tamamlatmalıdır. 

“KVKK Farkındalık Eğitiminin” içeriği hakkında da bizi bilgilendirir misiniz?
İdari ve teknik tedbirler başlıklarındaki her madde eğitimin içeriğinde yer bulmaktadır. 
Eğitimdeki temel amaç, çalışanların iş hayatında sebep olabilecekleri ihlallerin önüne 
geçmek olsa da eğitim kişilerin sosyal hayatlarını daha güvenli bir şekilde geçirmelerini 
sağlamak açısından da büyük önem taşımaktadır. 
Eğitim içeriği oluşturulurken hem idari hem teknik konuları kapsaması, aynı zamanda 
da günlük hayattan örnekler içermesi gerekmektedir. İş dünyasında her kademedeki 
çalışanın bu eğitimi alması gerektiği için anlatımın açık ve anlaşılır olması da üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken başka bir konudur. 

İşverenlerin çalışanlarına “KVKK Farkındalık Eğitimi” aldırması neden bu 
kadar önemlidir?
Kişisel veri işleme ve veri paylaşımı, ticari hayatın devamı için oldukça gereklidir ancak 
bu süreçlerin güvenli ve kanuna uygun şekilde yürütülmesi de zorunluluktur. Bu da 
işverenin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk yerine getirilmediği takdirde işverenler, 
cezai işlemlerle yüz yüze kalmaktadır. 
Bununla ilgili bir örnek vermemiz gerekirse yakın zamanda bir şirketin ödemek 
durumunda kaldığı 450 bin TL’lik cezadan bahsedebiliriz. Şirket çalışanlarından 
yalnızca bir kısmının “KVKK Farkındalık Eğitimi” aldığı, bir kısmına eğitimin denetim 
sonrası verildiği ve bazı çalışanların da eğitim aldığı halde veri güvenliği konularında 
hassasiyetten uzak davrandığı tespit edilmiştir. Tüm bu sebeplerden de bahsi geçen 
şirket 450 bin TL para cezasına çarptırılmıştır.

Son olarak bahsettiğiniz bu cezai işlemleri biraz daha açabilir misiniz?
Çalışan kaynaklı herhangi bir veri ihlalinin ardından yapılacak denetimlerde yetkililerin 
ilk kontrol edeceği hususlardan biri de çalışanlara “KVKK Farkındalık Eğitimi” verilip 
verilmediğidir. Bu noktada periyodik eğitimlerinde eksikler görülen işletmeler, 
2.000.000 TL’ye varan cezalar ile karşı karşıya kalmaktadır. İdari para cezalarının 
yanı sıra 1 yıldan başlayıp 6 yıl 9 aya kadar çıkabilen hapis cezaları da söz konusudur. 
2017 yılından beri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından örnek teşkil eden kurul 
kararları ve veri ihlali yapan kurumlara ait duyurular, KVKK internet sitesi üzerinden 
paylaşılmaktadır. 

“The responsibility of the emloyer to protect employee personal details” 
“illumınator texts”  “verbis records” are all terms which we have started to hear 
over the last years and which we have started to learn additionally we often hear 
the subject of “the kvkk differences training”. So what is this training? Will you 
please explain it to us?
The training is to do with the 6698th law which is a law concerning the protection of personal 
data. These are the conditions which must be totally adhered to so as to be able to work in 
the professional business world and it is an explanation which clarifies the responsibilities 
of the employer. According to the law be they state enterprises/offices or businesses in the 
private sectors or employers of periodic workers all should have this training and together 
with everyone making an entrance in the business world and must be completed during the 
orientation period.

Will you please tell us more about the training?
The training is covering all the subjects pertaining to administrative and technical precautions. 
The main aim of the training is so as to be capable of preventing any violations of the required 
responsibilities. It also has much importance in ensuring the workers are able to spend their 
social life  in a secure manner.
As the training covers both managerial and technical subjects it’s essential that it gives 
examples from daily life. In the business world every category of worker must have this 
training so it’s essential that explanations should be clear and easily understood this is another 
extremely important subject.

Why is it so important that employers have their workers also take this training?
Personal information data and processing while it is particularly essential in the business world 
and is necessary all the way through a career there is the obligation that it be always effected 
as stated by law. This is the responsibility of the employer. Any employer not effecting this 
responsibility will find himself face to face with the law.
If we need to give an example of this only a short time ago a company was faced with a fine of 
450 thousand TL. As although the company had some employees trained during the orientation 
period some were trained after it also it was detected that the company was not protecting in a 
satisfactory manner personal details. Based on this it was the fine of 450 thousand TL.

Lastly will you please clarify in more detail the involved fines?
With any violation of the personal information security law the first thing that controllers do is 
learn wether or not the KVKK training had been given. On this point if it has not been effected 
the business is fined up to 2 million TL. In addition to the fine a prison sentence of from 1 year 
to 6 years 9 months can be imposed. Since 2017 information and examples of the KVKK personal 
details law have been given together with the decisions taken and the organizations which had 
effected the violations named. This is all shared on the KVKK internet city.

Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak ile Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve işverenlerin sorumluluklarından biri olan “KVKK Farkındalık Eğitimi” 
üzerine konuştuk. 

Which was regarding the responsibility of the employer towards the protection of employee 
personal details. It was with haldun Pak who is chairman of the board at the Rasyotek human 
resources cognıtıon a.ş.
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İTALYAN MARKA DEVİ TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETTİ

DOĞAL, ORGANİK, TAZE KUMPİR SALAD  

TURKEY IS PREFERRED BY A HUGE ITALIAN BRAND

NATURAL, ORGANIC, FRESH KUMPİR SALAD

Dört nesildir ayakkabı sektöründe faaliyet yürüten Polat Ailesi’nden Ahmet Polat’ın sahibi olduğu 
Jag Club, el yapımı ürünleriyle tanınıyor. Ürettiği ayakkabılar, Türkiye’de olduğu kadar dünya 
pazarlarında da talep görüyor. Müşterileri arasında siyasetçilerin ve önde gelen iş insanlarının 
bulunduğu Jag Club’ın ürünleri, son evlilik töreninde Prens Charles tarafından tercih edildi.
Jag Club’ı tercih listesine koyanlar arasına geçen ay önemli bir şirket daha katildi. İtalya’nın 
yüksek cirolu marka toptancılarından lntermode 
Grubu’nun patronu Angelo Lacagnina, Uzak Doğu’dan 
yürüttüğü ürün tedarikinde Türkiye’ye yönelerek, Ahmet 
Polat’a işbirliği teklif etti. Bir telefon görüşmesiyle 
başlayan işbirliği adımlarında sürecin hızlı ilerlediği 
söylenebilir.
İtalyan konsolosluğundaki vize trafiğini çabuk 
halleden Ahmet Polat, uçakla önce Bologna’ya oradan 
Floransa’ya geçti. Kendisini bizzat Angelo Lacagnina 
karşıladı. Şirket merkezindeki buluşmada taraflara 
Intermode’un baş tasarımcısı Dennis Mariona da eşlik 
etti. Bünyesinde Givenchy Paris, Plein Sport, Trusardi gibi markaları olan lntermode, Calvin 
Klein, Armani gibi markaların da dünyada bölgesel temsilcisi olarak faaliyet yürütüyor. Türkiye 
otomotiv piyasasının yakından tanıdığı Pininfarina Grubu’nun Maseratti ürünlerine tasarım 
yaptığı Intermode’un Cavalli ve Plein Sport markalarının moda dünyasında çıkışta olduğunu 
belirtelim. İtalyan şirket ile yürüttüğü toplantı trafiğini tamamlayan Jag Club’in patronu Ahmet 
Polat, Türkiye’ye Intermode’un ayakkabının yani sıra şapka ve çorap siparişi ile döndü. İlk etapta 
modeller üretilecek. Ardından seri üretime geçilecek. İtalyan grup, ilk etapta ayakkabıda 135 bin 
adetlik sipariş verirken, 150 bin çorap, 25 bin de şapka siparişine imza atıldı.

İstanbul fast food sektörünün iddialı firması olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 
Sektöre adım attığımız ilk günden beri iddiamızı koruyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde 
gerçekleştiriyoruz. Kaliteli hizmeti öncelik olarak belirliyoruz. Kalitemizden hiç bir zaman ödün 
vermediğimiz için müşterilerimizin güvenini kazanıyoruz. Müşterilerimiz ile aramızda oluşan 
güven bağı sayesinde başarımıza başarı katarak rakiplerimizi geride bırakıyoruz. Fast food sektörü 
gıda ile doğrudan bağlantılı olduğu için sağlık şartlarına dikkat etmemiz gerektiğini de biliyoruz. 
Müşterilerimizin sağlığını riske atmamak adına gerekli bütün önlemleri alıyoruz.
Firmamızın mutfağında özenle hazırlanan birbirinden lezzetli yiyeceklerde doğal, organik 
ve taze malzemeler tercih ediyoruz. Malzeme tercihimiz profesyonel ekip arkadaşlarımız 
tarafından denetimler neticesinde gerçekleştiriliyor. Müşterilerimizin sağlığına zarar vereceğini 
düşündüğümüz hiç bir malzemeye mutfağımızda yer vermiyoruz. Siz değerli müşterilerimizin 
sağlığı firmamız için her şeyden önde geliyor.

Four generations of the Polat family have been in the footwear sector Ahmet Polat is the owner of Jag 
Club which is famous for its hand made products. The footwear produced there is as much favored 
in the foreign market as it is in Turkey. Amongst customers of the brand are politicians and famous 
people in fact for his marriage Prince Charles chose to wear its shoes.

Last month joining the list of those who favor Jag Club was an 
additional important company. The head,Angelo Lacagnina,of 
the vast turnover wholesale Italian brand Intermode changed 
the direction of its merchandise production from the Far East 
towards Turkey when it made a working partnership offer to 
Ahmet Polat. The action began by a simple phone call and 
it can now be said that the project is being moved swiftly 
forward. Ahmet Polat was able to rapidly obtain a visa from 
the Italian Consulate, flew to Bologna and from there to 
Florence. He was welcomed personally by Angelo Lacagnina 
they were joined by Dennis Mariona the head designer for the 

company at the meeting which took place at the Central Offices. Intermode has under its auspices 
brands such as Givenchy Paris, Plein Sport and Trusardi and is world representative for such brands 
as Calvin Klein and Armani. The Turkish sector well knows the Pininfarina Groups Maseratti products 
for which Intermode Cavalier and Plein Sport brand entered the fashion world.
When the meetings  with the Italian company were completed The head of Jag Club Ahmet Polat 
returned not only with footwear orders but orders also for hats and stockings.First the style models 
will be produced then series production will begin on the initial order of, 135 thousand shoes,150 
thousand socks and 25 thousand hats.

We are one of the most pretentious brands in the Istanbul fast food sector and we continue our way 
ahead with strong sure steps. Since the day that we set foot in the sector we have maintained our 
pretentious approach and we continue to work in this manner. We put quality service in primary 
position and as we have never deviated from this principle we are gaining the trust of our customers. 
The relationship between our customers and ourselves is built on trust and this is the reason we are 
adding success to success and leaving our competitors behind. We take every care not to ever put the 
customers health at risk. In our company kitchens for our food prepared with care we prefer natural, 
organic and fresh, so with such ingredients our team of professionals prepare our food. We do not give 
a place in our kitchen to anything that we think would be detrimental to the health of our customers, 
your health valuable customers comes before everything. For this reason food appears before you in 
the most tasty manner. 
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CHICKY&DANY: HIZLI, HİJYENİK, LEZZETLİ VE EKONOMİK 
CHICKY&DANY: SPEEDY, HYGIENIC, TASTY AND ECONOMICAL

Chicky&Dany olarak farkımız ürünlerimizdir; İzmir’deki tesisimizde, global kalite 
standartlarına uygun ve markamıza özel olarak üretiyoruz. Hizmet vermeye başladığımız 
ilk günden itibaren, ilkelerimizden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye 
genelinde yaygınlığımızı artırmak için markamızla birlikte sürekli gelişiyoruz. Son 
teknoloji et işleme tesislerimizde, her aşamada kontrolden geçirilen ve kayıtları tutulan 
etlerimiz uygun koşullarda saklanarak tezgahlarda yer alıyor. Üretimden, tedarik 
zincirine kadar her şeyde profesyonel ekiplerimizle çalışarak işimize kalite katıyoruz. 

Chicky&Dany Franchise yatırımcılarımıza destek olmak adına lokasyona bağlı 
kalarak bölgesel reklam ve tanıtım desteğini; Türkiye’nin en iyi ajanslarıyla çalışarak 
yatırımcılarımıza sağlıyoruz. Pandemi döneminde yatırımcılarımızın yanında olabilmek 
adına ekonomik yatırım paketleriyle destek oluyoruz. Yatırımınızı yaklaşık 15 aylık kısa 
bir sürede amorti ederek, kar sağlamana olanak sağlıyoruz. Hem ekonomik hem de karlı 
bir kazanç olan Chicky&Dany Franchise ile yatırım fırsatlarından sende yararlan. 

Türkiye genelinde 18 şubesiyle hizmet veren Chicky&Dany marka konumlandırmasını 
stratejik olarak planlamış ve kendini ispat etmiştir. Anahtar teslim Chicky&Dany 
Franchise şubelerimizi yatırımcılarımızla, kaliteli ve lezzetli ürünleri müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Kurumsal firmamızda, yüksek kalite anlayışımız ile ekonomik ve karlı 
yatırım sizleri bekliyor. 

Chicky&Dany şubelerimizde ürün çeşitliliğini maximum sayıda tutarak hem müşteri 
memnuniyeti sağlıyor hem de Franchise ortaklarımızın kazancını yükseltiyoruz. 
Şirketimizin helal et, gıda güvenliği yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemi 
sertifikasıyla işimizi Türkiye standartlarında yapıyoruz. Yıllardır bilinen kalitesi, 
damaklara kazınmış lezzeti ve sunduğu karlı yatırım fırsatlarıyla kazandıran markayız. 
Standartlarımızı sürekli olarak daha iyiye götüren Chicky&Dany Franchise ile sende 
yatırımını yap, kazancını katla. 

The difference at Chicky&Dany is seen in our products; At our production premises in 
Izmir our products are made according to global quality standards and special to our 
brand. Since the first day that we began our service we are never deviating from our 
principles.In order to become known throughout Turkey we are developing together 
with our brand.In our meat facilities we use the very latest technologies which ensure 
control over every step then our meat is recorded and is kept in suitably refrigerated 
conditions prior to its reaching its points of sale. From production to delivery chain 
every step is effected by our professional team so as to maintain our services.

Chicky&Dany give support to investors by effecting district advertising and 
introducing is effected by one of Turkey’s foremost agents. During the pandemic so as 
to further support them we offer economic investment opportunities. Our investors 
are able to see return of capital within a short period of 15 months. The Chicky&Dany 
Franchise is both economical and profitable why don’t you take advantage of it.
Chicky&Dany gives service in its 18 branches which are scattered throughout Turkey 
the positions of their branches are strategically planned and the brand has definitely 
proved itself.In our Chicky&Dany Franchise branch method premises are passed 
on to to entrepreneurs by the ‘ turn the key ‘system.In those positions together 
with investors we offer guests our tasty excellent quality food. We are a Corporate 
company and with our understanding of quality food offer to investors an economic 
and profitable investment. In the branches of Chicky&Dany we maintain our choices 
of food to maximum in this manner we are able to ensure our customers are really 
contented while at the same time increasing profits for our Franchise partners. Our 
company uses helal meat while our system of production is effected to comply with 
certification regulations so that our standards are of the Turkish stipulations. We are 
a company of which the brand name is well known for its melting in the mouth tastes 
and for its profitable opportunities. We at Chicky&Dany constantly improve our foods 
so invest with us and join us to increase your profit.
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NEDEN Bİ SOSLU DÖNER
Sırrımız : 41 çeşit baharatın karışımı ile ortaya çıkan harika lezzet
WHY Bİ SOSLU DÖNER  OUR SECRET: A MIXTURE OF 41 KİNDS OF HERBS WHICH RESULTS IN OUR WONDERFUL FLAVOR
Bi Soslu Döner markası olarak uygun konsept bedelleri, yatırımcı adaylarımıza 
sunulmaktadır. Bayilere sürekli franchise tecrübe ve eğitim desteği verip iş 
geliştirme desteği sunulmaktadır. Bi Soslu Döner  olarak bizler bayilerimizi 
ailemizin birer üyesi olarak görüp en iyi konsepti en uygun bedele temin etmekte, 
makul isim hakkı bedeli ile yatırımcılarını teşvik edici bir politika 
izlemekteyiz. 
Bayilik verildikten sonra düzenli bayi ziyaretleri yapılıp, 
işletme reçetesi anlatılıp ve uygulanıp, bayinin para 
kazanır düzeye çıkartılması için franchise ve eğitim desteği 
verilmektedir. İşletmelerimize girdiğinizde para kazanan 
mutlu işletmeciler, güler yüzlü personel ve sağlıklı, temiz 
bir ortam sizleri karşılıyor olacak.

Üretim Ve Lojistik
Bi soslu Döner, kapsamlı olarak fabrikada üreterek 
şubelerine ulaştırmaktadır. Et üretilebilir tesislerimiz 
tüm kalite ve sertifikalarına sahip olup sağlıklı 
sürdürülmektedir. Bi Soslu Döner markası 20 yıla 
yakın bir franchise sektöründe faaliyet 
alanlarındaki görevlendirilmiş 
profesyonellerden oluşmaktadır.
Ürünlerimizde kesinlikle hile yoktur. Ürünlerimiz 
Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Fazla yağ tüketimi kalp sağlığına 
zararlıdır. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri ile alakalı %30 yağ oranı belirlemiştir. 
Firmamız %27 yağ oranı ile kalp dostu bir ürün imal etmiştir. Ürünlerimizin 
satış fiyatının ucuz olmasının nedeni; kendi imalathanelerimizde üretiyor ve 
bayilerimize maliyet fiyatına gönderiyor olduğumuz için et fiyatlarımız düşüktür. 
Konseptimiz gereği self servis satış yaptığımız için personel maliyetlerimizin 
düşük olması, az kâr marjı ile işletmeye para kazandırmak üzerine kurulu bir 
sistemdir. Kurmuş olduğumuz sistem az kâr marjı ile çok ürün satma üzerine 
kurulu sürümden kazanma mantığı ile çalışmaktadır. Ürünler bayi tarafından 
firmaca kendisine verilen sistemden kullanıcı adı ve şifre ile siparişini verip 
ödemesini yaptıktan sonra bayiye polar araçları ile teslim edilecektir. Sevkiyat 
soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilerek yapılmaktadır. Üretim ve sevkiyat 
zincirimiz tamamen firmamıza aittir.  Bisoslu Döner markamız tüm helal 
kesim sertifikalarının yanı sıra kalite ve hijyen sertifikalarına da sahiptir. Web 
sayfamızdan bu sertifikalara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kurulum Maliyetimiz Ve Lokasyon Özellikleri 
Her işletmenin büyüklüğüne ve kendine özgün durumlarından dolayı işletme maliyetleri 
farklılıklar göstermektedir. (Örn; Bacası olan bir dükkân tutulduğunda baca imal maliyeti 
otomatik olarak düşecektir. 50 m2 bir dükkâna gereken masa sandalye sayısı ile 200 m2 bir 
dükkâna gereken masa sandalye sayısı aynı olmayacak.) Bu farklılıklar dolayısıyla işletmeler 
yaklaşık olarak yatırım bedeli 99 bin TL ile 200 bin TL (KDV hariç) arasında Bir kurulum maliyeti 
olmaktadır. İşletme; verilen işletme reçetesini harfiyen uygular, ticaretin gereklerini yerine 
getirir ve ekstrem bir durumla karşılaşmadığı sürece yatırım bedelini 12-24 ay süresinde geri 
dönüşünü sağlayacağını ön görmekteyiz. Çözüm Ortaklarımızdan biri olanda Endeksa programı ile 
bölgenin detaylı sektörel analizi oluşturulmaktadır. Endeksa raporu ile bölgenin gelir seviyesi, yaş 
ortalaması, konut sayısı, nüfus sayısı vb. verilerine ulaşarak değerlendirme yapılmakta. Değerlerin 
yeterli seviyede çıkması sonucunda, saha ekibi tarafından Bi Soslu açılacak lokasyon yerinde fiziki 
olarak değerlendirilir. Endeksa raporunun ve fiziksel değerlerin olumlu sonuçlanmasından sonra 
lokasyon onaylanır.

The Bisoslu Doner brand offers to its investors an appropriate concept at a reasonable 
price. It supports its dealers constantly in their gaining franchise experience and training 
to help their development. Bi Soslu Doner consider our dealers as members of our family, 
with our viable investment and royalty feewe follow with our incentive scheme. After 

the dealership has been given we effect regular visits 
to them and show and train them how they 
should effect their business so as to bring it 
to a money gaining position. When visiting 

our branches there will be happy owners, 
a smiling faced staff and clean premises.

Production And Logistics
Bi soslu Doner produces in its 
comprehensive factory and delivers to its 
branches.Our meat production premises 

hold all the quality and health regulation 
certificates and have a professional 

team.

There is absolutely no trickery 
within our production it is produced 

according to the Turkish Food Codex. 
Consuming too much fat is bad for the heart. 

The Food Codex part which is concerned with Meat and Meat Products has put a limit of 
30% on the fat content. Our company uses a 27% fat content so our product is a friend to 
the heart one.

The reason behind our cheap price: It is produced in our own production units and sent to 
dealers at cost price. According to our concept self service personnel expenses are low, 
and a low profit margin results in profits. To clarify the system we have formed is that 
of low profit margins achieve sales volume. Our dealers use the system we have given 
to them they give their order by their name and code and effect payment we deliver to 
them by polarized vehicles. Great care is always taken that the cold delivery chain never 
breaks. Production and delivery chain belongs in total to our company. The Bisoslu Doner 
brand in addition to all the helal slaughtering certificates holds the hygiene and quality 
certificates.On our website they can be easily reached.

The Special Features Of Our Company Prices And Of The Locations
Every Company according to its own size and its own special circumstances shows 
differences in its costs. For example if the premises which are taken already have a flue 
automatically the price of effecting one will naturally be deducted. The requirements 
of chairs and tables is very different in a 50sq.m place to a 200 sq.m one. Because of 
differences the investment are between 99 thousand TL and 200 thousand TL plus KDV. 
In the cost calculation of the formation the action sheet is complied to totally, business 
is brought to its correct position and as long as no unexpected circumstances arise we 
estimate the return on investment to take a period of 12-24 months.

Partners in our problem solving are Endeksa where the detailed sectoral analysis is 
effected. That shows the height of income there, the average age, the population number 
there etc. When the results are sufficiently obtained our field team visits sites where 
Parsley Doner premises hope to open.With the Endeksa report and the physical evaluation 
completed if the results are positive the location is given the go ahead.
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S&P Akademi’nin 2021 yılı içinde online olarak devam ettiği ücretsiz eğitimlerinde 
yer verdiği ‘‘Endüstriyel Mutfaklarda Havalandırma ve Filtrasyon’’ eğitimine bu 
yıl da Alize Mühendislik Genel Müdürü Cüneyt Tecer ve Makine Mühendisleri Emel 
Akdemir ile Berk Bektaş konuk eğitmen olarak davet edildi.  Eğitim 29 Mayıs 2021 
Cumartesi günü mühendisler, teknikerler, mimarlar, işletme sahipleri ve sektöre 
girmeye hazırlanan mühendislik öğrencilerinden oluşan 32 kişinin katılımıyla iki 
buçuk saate yakın bir süre katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Eğitim, 
ideal mutfak çözümleri ana başlığı çerçevesinde proje çözümü, hava dengesi, 
hava arıtma, yangın çözümü ve enerji tasarrufu konularını içerdi.  İçeriği videolar, 
deneyler ve örnekler ile zenginleştirilen eğitimde endüstriyel mutfaklarda 

egzoz ve taze havanın değerlendirilerek doğru kapasite cihaz seçiminden doğru 
projelendirme ile enerji verimliliği bağlantısına değinildi. Endüstriyel mutfak 
çözümlerini komple bir bütün olarak değerlendiren Alize Mühendislik ekibi, 
doğru ve yeterli hava arıtımı ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını anlattı ve 
işletmelerin olabilecek hatalar karşısında yaşayabilecekleri yangınlardan doğru 
çözümler ile yatırımlarını koruyabileceklerini vurguladı.

Alize Mühendislik ekibi, endüstriyel mutfaklarda havalandırma ve filtrasyon 
uygulamalarının günümüz ihtiyaçları dahilinde geliştirilmesi konusunda sektöre 
öncülük ettiklerini, gelişen ve değişen ihtiyaçlara yönelik yaptığı yeni çalışmaların 
sonuçlarıyla uygulanacak konfigürasyonlarda; doğalgazlı ve elektrikli pişirme 
ile katı yakıtlı (odun ve kömür) pişirmeler ayrı değerlendirilmesinin önemini 
vurgularken örnek konfigürasyonlar verdi. Ekip, ayrıca endüstriyel mutfaklarda 
havalandırma ve filtrasyondan söz edildiğinde akla ilk gelen marka olmaya devam 
ettiklerini vurguladı. Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

The S&P Academy in 2021 continues its free online education with “ Ventilation and 
Filtration in Industrial kitchens” and as guest speakers invited the General Manager of 
Engineering Cüneyt Yecer and the Machine Engineers Emel Akdemir and Berk Bektaş of 
Alize.

The courses began on Saturday the 29th of May 2021 with the participation of 32 students 
wishing to enter the engineering sector in addition to engineers, technicians, architects 
and business owners.For almost two and a half hours the participants followed the talks 
with great interest.
Under the initial heading of solutions for ideal kitchens subjects were solving a project, air 
conditioning, air purification, protection from fire and energy saving.

Videos showed experiments and examples and the subject of choosing the correct 
capacity for fresh air instruments within the right project was tied up with productive 
energy use were mentioned.

The Alize Engineering team effects systems for air conditioning and filtering to meet 
the standards required in industrial kitchens and is a leader in the sector. They develop 
new solutions to the situations they are faced with. They also stress the differences and 
importance of cooking by natural gas or electricity as opposed to the solid fuels (wood or 
coal ) and give examples. The team declared that when the air conditioning and filtration 
of industrial kitchens is mentioned their company continues to be the first name which 
springs to mind. The training ended with the answering of questions from the participants.

ALİZE MÜHENDİSLİK’TEN HAVALANDIRMA VE FİLTRASYON EĞİTİMİ
ALIZE ENGINEERING TEACHES VENTILATION AND FILTRATION
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UYGUN FİYAT, HIZLI SERVİS: 
AFFORDABLE PRICES AND QUICK SEVICE: THAT IS THE BURSA ISHAKBEY BRAND
Baydöner Restoranlarının sektördeki deneyimini arkasına alan Bursa İshakbey; geleneksel 
iskender ve döner lezzetini müşterilerine güvenli ve taze bir şekilde sunarak, fast food 
formatı sayesinde uygun fiyatlı ve hızlı servis prensibiyle müşterilerine hizmet vermektedir. 
Bursa İshakbey restoranları AVM’lerin yemek katlarında 50-80 metrekare, caddelerde 
ise 100-120 metrekare aralığında alanlarda 
sahip olduğu self servis şube modeliyle küçük 
metrekareli alanlara sığarak inşaat, ekipman, 
işçilik gibi yatırım kalemlerini minimum 
seviyelerde tutmayı başarmaktadır. Buna paralel 
olarak ürün satış fiyatlarını da uygun seviyelerde 
sağlayarak, toplumun büyük bölümüne hitap 
etmektedir. Pandemide kafe ve restoranların 
yeniden açılma dönemlerinde hızlı ve pozitif 
şekilde müşteri sayılarına ve satış cirolarına 
tekrar ulaşan Bursa İshakbey, bu zorlu dönemde 
de başarılı bir sınav vermiştir. %5 royalty oranı 
belirleyen Bursa İshakbey, franchise yatırımcılarına restoranın açılış hazırlıkları sürecinde 
ve açılışın ilk gününden itibaren yoğun destek hizmetleri sağlamaktadır. Yeni ürün 
inovasyonu, pazarlama, satın alma, lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite 
kontrol gibi alanlarda işletmecilerine destekler vermektedir. Türkiye genelinde 14 ilde 
22 şubeye ulaşan Bursa İshakbey, yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürürken, şube 
sayısını arttırmaya devam edecektir. Bursa İshakbey, kendisini bu hedeflere uygun gören, 
yeniliklere, gelişime ve geliştirmeye açık, yatırdığı paranın geri dönüşünü hızlandırmaya 
katkı sağlayacak girişimcilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

The Baydoner Restaurants have behind them the Bursa ISHAKBEY brands experience 
for offering traditional Iskender Doner freshly cooked and trustworthy and by the fast 
food format maintains a reliable quick service together with reasonable prices. The 
Bursa Ishakbey restaurants are to be found on the food floors of shopping centers and 

are of 50-80 sq.m. while its restaurants in 
the streets are of 100-120 sq.m.the model is 
self service and it has successfully managed 
to place premises, its equipment and its 
personnel all in a small space and has kept to 
minimums. Parallel to this it has maintained 
its viable prices so as to appeal to most of 
the population. In the period of reopening 
after the pandemic restrictions on cafes and 
restaurants they have swiftly and positively 
returned to their usual sales turnovers. Bursa 
Ishakbey succeeded in passing through that 

very difficult time with flying colors.

The brand takes a royalty fee of 5% and offers constant support to its franchisees.It 
supports with product innovations, marketing, logistics, training, human resources, 
operations and quality control.Spreading through 14 provinces of Turkey it has a total of 
22 branches now and plans to increase that number. Bursa Ishakbey has set goals to bring 
these plans into action by being open to growth and development and by speeding up the 
return of investment capitals as they work together with their entrepreneurs.

1989 YILINDAN BERİ DEĞİŞMEYEN LEZZET; SAMPİ PİDE
SAMPİ PİDE: MAINTAINING ITS FLAVOURS SINCE 1989
Adını, Samsun’un tüm yurda ve dünyaya nam salmış Samsun pidesinden alan 
Sampi Pide, 1989 yılında Ankara Mesnevi’de başlattığı lezzet yolculuğuna, 2008 
başı itibariyle Metro Holding çatısı altında devam etmektedir. 1995 yılından itibaren 
franchise sistemiyle tüm yurda yayılmış zincir mağaza konsepti ve kurumsal 
yapısı ile sektördeki ilk ve tek zincir pide markası olma özelliğini tam 32 yıldır 
korumakta olan Sampi’nin en büyük hedefi Avrupa, Orta Doğu ve Arap Ülkelerinde 
de bayilikler açarak geleneksel Türk lezzeti olan 
“Samsun Pidesini” tüm dünyaya tanıtmak da yer 
almaktadır.

“ Damak çatlatan lezzetlerin sırrı, 
kullanılan malzemelerde saklı!”
Geleneksel Samsun Pidesini günümüzün modern 
ve hijyenik üretim yöntemleriyle sevenlerine 
sunan Sampi Pide’ nin benzersiz lezzetinin 
sırrı, sebzenin en tazesini, etin en kalitelisini 
kullanmasıdır. Düşük yağ oranına sahip %100 
dana eti ve günlük hazırlanan sebzeler ile yapılan 
pideler “ Sampi Pide “ restoranlarında enfes bir 
tada bürünmektedir. Tecrübeli pide ustaları, 
deneyimli yönetim kadrosu ve ilk günkü heyecanını hiç yitirmeyen girişimcileriyle 
Sampi Pide, lezzet ve hizmette kalitesini ortaya koymuş franchise şube ağı ve 
başarılı işletmesiyle, sektörde günümüzün ve geleceğin parlayan yıldızı olmaya 
devam edecektir.

The Sampi Pide brand has made the name of Samsun Pide famous throughout our country 
and the world. It began its journey in 1989 in the Ankara Mesnevi then from the beginning 
of 2008 it has continued under the auspices of the Metro Holding. Within the franchise 
system which was started in 1995 it’s chain and it’s corporate identity were formed. It has 
protected its position as the only chain maker of pide and the hopes of Sampi are focused 
on having dealers open branches in Europe, the Middle East and the Arab countries so that 

the traditional Turkish taste of “Samsun Pidesi” 
will become known world wide.

“The secret of the flavour which makes for 
such a mouth watering taste is hidden in 
its ingredıents!”
The traditional Samsun Pide is today produced 
under today’s modern and hygienic conditions 
and the secret of its unmatchable taste are 
the freshest vegetables and the best quality 
meat.100% Calf meat which has a low fat 
content and only the freshest vegetables are 
used which results in the superb tastes served 
in its restaurants. There are experienced chefs 

an experienced management team together with the brand which has never lost its 
enthusiasm and excitement of being an entrepreneur so that with the quality service and 
taste in its franchise branch network it continues to be the shining star of our today’s and 
of our tomorrows.
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ARMİYA TEKNOLOJİ, MARKALARI BÜYÜTÜYOR
ARMİYA TECHNOLOGY IS HELPING BRANDS TO ENLARGE
Teknolojiyi etkili kullanan firmalar büyüyor. Pandemi 
ile birlikte daha fazla teknoloji düşünmeliyiz. Pandemi 
hepimize bunu öğretti aslında. Daha fazla teknoloji 
altyapınızı güçlendirin dedi. Sadece temiz, tertemiz 
olun demedi. Bilgiye yatırım yapın ve daha güçlü 
olun da dedi. Hem bireysel hem de kurumsal olarak 
bu süreçten ciddi dersler alarak çıkmalıyız.  Bireysel 
olarak öğrenmeliyiz, kurumsal olarak öğrenmeliyiz. 
Ülkeler olarak öğrenmeliyiz. Hayat daha güçlü şekilde 
devam ediyor. Hepimiz daha güçlü olmak zorundayız. 
Güçlü olmanın yolu da marka olmak, markalaşmak. 
Günümüzün dünyasında markalaşmak için de teknolojiye 
yatırım yapmak zorundayız. 

Teknoloji üretemeyen, teknolojiyi yönetemeyen 
kurumlar markalaşmada ileri gidemiyorlar. Ülkeler 
açısından da maalesef bu söz konusu. Türkiye olarak 
“Teknoloji Düşünürleri” yaratmalıyız. Gençlerimizi, 
kızlarımızı ve çocuklarımızı teknoloji düşüncesinin 
içinde keşfe çıkarmalıyız. Onların enerjisi ve yaratıcılığı 
ile Türkiye teknoloji üslerine sahip olmalı. Bu 
farkındalığa eriştiğimizde ülkemizin her karışı değerlerini 
artırmaya başlayacaktır. Bu ülkemizin her köşesindeki yerel 
markalarımızın büyümesini de sağlayacaktır. 

Ülkemiz Coğrafi İşaret Cenneti
Bu coğrafi işaretlerimizi teknoloji ile ambalajlayarak 
markalaştırmak için çalışmalıyız. Armiya Teknoloji 
Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ: “Pandemi sürecinde yapılan 
Perakende Günleri hepimize umut ve heyecan oldu. 
Perakende Günlerinde ülkemizin değerlerinin bir araya 
gelmesiyle sevindik. Hepimize umut oldu gerçekten. 
Pandeminin psikolojik baskısının bittiğini görmek 
açısından da umut verici büyük bir organizasyondu. 
Armiya Teknoloji olarak tüm iş dünyasının pandemiden 
daha güçlü çıkacağına inanıyoruz. Ancak bunu 
başarabilmek için aynı şeyleri yapmak yerine farklı 
şeyler yapmalıyız. Özellikle teknoloji farkındalığına 
hepimiz daha fazla yatırım yapmalıyız çünkü korona 
pandemisi bizi birbirimizden fiziksel olarak uzaklaştırdı. 
Bu fiziksel uzaklığı teknoloji ile gidermeye çalıştık. 
Bunda da yaşadığımız aksaklıklar bizim teknolojik 
farkındalığımızı iyice artırdı. Bu krizden faydalı bir 
çıktıyla çıkmak bizleri daha ileriye taşıyacak. Bunun için 
teknolojik yatırımlarımıza odaklanmalıyız. Firmalarımız 
daha fazla teknolojik yatırımlarına giderken bireysel olarak 
da buna destek olmalıyız. İleride yaşanabilecek olası bir krizde aynı sıkıntıları yaşamamalıyız. 
Enerjik ve genç bir ülke olarak teknoloji yatkınlığımız çok yüksek. Bu yatkınlığımızı gençlerimizi 
teknoloji düşünürü yaparak pozitife çevirebiliriz diye düşünüyorum. Bilgiyi üreten ülkeler 
teknoloji de üretmeyi becerebiliyorlar.  Mesela Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler buna en 
somut ülke oldular geçmişte. Biz de bu pandemi ile birlikte teknoloji üretimine odaklanmalıyız. 
Gençlerimizi teknoloji düşünürü yapmalıyız. Genç kızlarımızı yazılım konusunda eğitmeliyiz. 
Bilgisayar mühendisliği konusundaki gücümüzü yazılım mühendisliği gücüne dönüştürmeliyiz. 
Küçük işletmelerimize bu teknolojik bilgiyle destek olabilirsek ülkemize ait coğrafi marka 
işaretlerimizi güçlendirebiliriz. Dünya bunu yapabiliyorsa biz neden yapamayalım? Bu noktada 
Armiya Teknoloji olarak özellikle franchise sistemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini 
görüyoruz. Bu sayede değerlerimizin kontrol edilmesinin ve standartlarının yükselmesinin 
sağlanacağına inanıyoruz. Böylece markalar büyüyecek, büyüyen markalar istihdam yaratacak, 
yaşam kalitemiz artacak.” dedi.

The number of companies that are using the effects 
of technology so as to enlarge is a constant. With 
the Pandemic we have had to think about further 
technologies. Actually the pandemic taught that fact to 
all of us.It was said that the foundations for technology 
needed to be strengthened. Clean was stated but not 
totally clean. Make an investment in information and 
become stronger. We all, institutionalized or individually 
should have taken serious lessons out of that period.

We must learn regardless of the type of our company. 
We as a country must learn.Life continues in a stronger 
fashion and we all must be stronger.Strength comes from 
being a brand so we need to brand. In order to become a 
brand today we are obliged to invest in more technologies. 
Those companies which do not produce by technology 
or be managed by technology cannot move forward. This 
is unfortunately true here. We must create “Thinkers of 
Technology “.We need to have our youths, our girls and our 
children discover its secrets. With their energy and their 
innovations we need to form bases of technology in Turkey.

It is only when we reach such a point that we shall become 
able to make the best use of every handful of ground in our 
country.Domestic brands will enlarge everywhere.

Our Country Is A Geographic Paradıse Sign
We must make use of technology to try to package and 
brand it. The Technology General Manager of Armiya Ali 
İhsan Tüğ stated “ During the period of the pandemic 
Retail Days gave all of us hope and excitement.On 
those Retail Days we loved coming together again.
It really gave us all encouragement.The lifting of the 
pandemic was great as it lifted the psychological 
pressure on the population and made us come out of it 
stronger. We believe that Armiya Technology will come 
out of it stronger than all the other business places.
However to be able to effect this we should not make 
the same actions again we have to make different ones.
Particularly investments in technological changes 
need to be made seeing that the pandemic separated us 
physically from others.We tried to rectify that separation 
by technology however the problems which we were 
faced with taught us a lot in how to improve and make 
us better than others.Making a useful recovery from this 
crisis will carry us further forward therefore we have 
to make more investments so that while other firms 

make technological investments we are able to help them. We must not be faced with the same 
problems if another crisis arises.As a young and energetic country we must ensure our closeness 
to technology is very high.I believe that positive action has to be taken by technological thinkers 
so that we can use our young people’s actions in a useful manner.A country which produces 
knowledge surely can manage to produce technological products. Such countries as South Korea 
and Japan were concrete examples of that. Therefore we need to produce technical instruments.
We need to have our young people become technological thinkers.We must train our girls in 
software. We must turn the knowledge of our computer engineers towards software programming 
engineering. We can help small businesses by teaching them to use more technology which will 
also help to strengthen the brand of our country. If the world can do this why can’t we? At Armiya 
Technology we can see that franchising systems need to be strengthened. Therefore we must 
take control of our capabilities and our standards and we believe by effecting these changes our 
brands will enlarge and that enlargement will produce more employment resulting in our having 
a higher living standard”
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POPEYES THE CHICKEN SANDWICH ŞİMDİ İSTANBUL’DA!
POPEYES CHICKEN SANDWICHES ARE NOW TO BE HAD IN ISTANBUL!
Enfes lezzeti için metrelerce kuyrukta beklenen Popeyes’ın eşsiz sandviçi “Popeyes 
The Chicken Sandwich” dünyadaki aynı lezzetiyle İstanbullularla buluşuyor, sınırlı 
süreyle satışa çıkan bu dünyaca ünlü lezzete yetişen tadına varıyor! Tavuğun en 
lezzetli hali Popeyes, Türkiye’de hızlı servis restoran 
zinciri sektörü lideri TAB Gıda bünyesinde hizmet 
vermeye devam ederken tavuk severleri lezzetiyle 
ikonik ürünlerle buluşturuyor.

TAB Gıda Lezzetlerine
Kesintisiz Erişim Sürüyor
Öncelikli sorumluluğu çalışanların ve lezzet 
severlerin sağlığı olan hızlı servis restoran zinciri 
sektörü lideri TAB Gıda, koronavirüse (COVID-19) 
karşı önlemlerini en üst düzeyde hayata geçiriyor. 
İlk günden itibaren #evdek®al hareketini 
destekleyen ve birçok uygulamayı hayata geçiren TAB Gıda markaları, kademeli 
normalleşme kararları çerçevesinde verilen talimatlardaki genel koşullara uygun 
olarak hizmet veriyor. Tıkla Gelsin® yenilenmiş mobil uygulaması veya www.
tiklagelsin.com web sitesi üzerinden, Yemek Sepeti’nin online ve mobil kanallarının 
yanında, Ara Gelsin sipariş hattı, Getir ve Trendyol üzerinden güvenli bir şekilde 
siparişleri alıyor. Online ve temassız olarak ödemesi yapılabilen ürünler, hijyen 
kuralları eksiksiz takip edilerek maske ile hazırlanıyor. Sipariş uygulamaları 
üzerinden ‘Siparişimi Kapıya As’ ve ‘Temassız Teslimat’ seçeneğiyle sosyal mesafe 
kuralına uyulurken, tüm paket servis siparişlerinde kullanılan ’Güvenli Paket’ 
uygulaması sayesinde, ürünlerin restorandan tamamen kapalı çıkması garanti 
altına alınarak en sağlıklı şekilde teslimatı gerçekleşiyor. 

The superbly tasty sandwiches which result in long queues throughout the world for 
“Popeyes The Chicken Sandwich “can now be found in Istanbul they are produced in 
only limited quantities but people here are now able to try them. The fast food sector 

leader is TAB Gıda which has Popeyes under 
its auspices where these iconic chicken 
products are served.

TAB Gida Ensures That People 
Are Always Able To Constantly 
Reach Tasty Foods
The company,leader of the Fast food chains 
sector TAB Gıda acts with responsibility 
for workers and for lovers of tasty food 
and during the ( COVID -19 )epidemic their 
precautions are at the very top level.From 

the first day of the pandemic it has supported and brought into being #evdek R-eating 
at home and TAB Gıda brands continue to carefully follow all governmental instructions 
while the normalization continues. Tıkla Gelsin R has a renewed mobile system or www.
tiklagelsin.com web sites are in action in addition to Yemek Sepet’s on line and mobile 
canals as are the Ara Gelsin order line, Getir and Trendyol which also make deliveries 
in a trustworthy manner. Online and contact free payment can be effected while the 
hygiene standards are followed down to their finest details and masks used by everyone. 
Included in actions there are also the ‘Hang the order on the door’ and the ‘No contact 
delivery’ systems which follow the rules of maintaining social distancing and the ‘Delivery 
Security’ method which guarantees that food leaves restaurants in a completely covered 
manner so that deliveries can be made under the most health safety manners.

COLD STONE CREAMERY
Bizler 2013 yılında çıkmış olduğumuz bu eğlenceli yolculuğumuzda, kişiye özel ve 
eğlendirerek hazırladığımız dondurma karışımlarımız ile öne çıkan bir konsepte 
sunumlarımızı yapıyoruz. Ana ürünümüzün dondurma olmasına karşılık yine 
‘Elde günlük hazırlanan kornet çeşitleri, Waffle çeşitleri, taze kahve çeşitleri, çay 
çeşitleri, soğuk içecek çeşitleri, pasta ve kek çeşitleri ile misafirlerimize hizmet 
vermekteyiz. Franchise modeli biliyorsunuz ticari gelişme noktasında tüm dünyada 
yaygınca kullanılan bir marka büyütme yöntemidir. Bizde bu modele bağlı ve büyüme 
konusunda inandığımız bir yoldur. Franchise şartlarımız konusunda birden çok kritik 
olmasına karşın genel olarak yatırımcı adaylarımızın gıda sektöründe deneyimli, 
girişimci ruha sahip, başarılı bir iş geçmişi ve iş tecrübesi olup, yatırımın gerektirdiği 
finansal kaynaklara sahip olmasına dikkat ediyoruz. İşletmecilerimiz ile 5 senelik 
franchise sözleşmesi yapmaktayız ve Franchise sözleşme bedeli olarak 35 bin USD 
talep etmekteyiz.

We set off on our amusing adventure in the year 2013, our concept is one of preparing ice cream to our 
customers own choices and amusing them at the same time. Our main produce is ice cream additionally 
we have assortments of waffles which are daily made and we have fresh coffee, choices of teas, cold 
drinks, cakes and pastries which we also serve our guests with. As you know the method that the world 
uses for business enlargement is the Franchise model. We also are attached to and believe in this model.
The conditions of our franchises are extremely critical but basically we need our candidates to have 
had some experience in the food sector, we wish them to be of an entrepreneurial mind, or a history of 
successful and experienced business along with the necessary finances for investment. We effect a 5 year 
contract with franchisees and as the price of the contract we demand 35 thousand USD.
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TÜRKİYE’NİN PİDEM’İNDEN YATIRIM FIRSATI!
PİDEM IS OFFERING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN TURKEY
Pide deyince akan sular durur! Üç kişi yemek için bir araya gelse akla ilk gelen 
seçeneklerden biridir. Tadıyla geleneksel, sunumuyla moderndir. Peki bu kadar çok 
sevdiğiniz pideyi bir yatırım aracı olarak hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz, 
şimdi düşünmeniz için en doğru zaman!

200’e yakın restoranında yılda milyonlarca misafiri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın ve en 
büyük pide zinciri Pidem’in 2021’de öncelikli hedefi franchise sisteminin de desteğiyle 
daha fazla kişiyi kaliteli, doyurucu, uygun fiyatlı Pidem lezzetleriyle tanıştırmak.  Pidem 
bünyesinde bulunan 2.000 çalışanın da sahip olduğu 3 önemli prensibi var: “Ürün kalitesi”, 
“misafir memnuniyeti” ve “her zaman uygun fiyat” odaklı olmak. Pidem; franchising 
sisteminde de yatırımcılarından bu 3 ana prensibe sahip olmalarını bekliyor. Şirketin 
franchise modeli kazan kazan stratejisi ile hazırlanan bir model üzerine kurgulanmış. 
Öncelikli hedef franchise alan yatırımcıların sistemden çok memnun kalarak ikinci ve 
üçüncü franchise restoran talepleriyle geri dönmesi. 

Restoranların lokasyon seçiminden başlayarak açılışına kadar yapılan çalışmalar Pidem 
ekipleri tarafından yürütülüyor. Açılış sonrasında ise kalite denetimleri ve gizli müşteri 
denetimleriyle verilen destek düzenli olarak devam ediyor. Ürün tedariği Pidem’in et 
işleme tesislerinden tüm denetimlerden geçerek sağlanıyor. Yatırımcılara pazarlama 
iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları ve çalışan yönetimi konularında da 
düzenli destek veriliyor. 

Pidem franchise başvuruları için öncelikle adaylar tarafından franchise ön başvuru formu 
dolduruluyor ve adaylarla görüşülüyor. Alan seçimi sonrasında mimari proje hazırlanarak 
uygulamaya koyuluyor. Personel alımı ve eğitimi Pidem tarafından yönlendiriliyor, 
her aşama operasyon ekibi tarafından desteklenerek kontrol ediliyor ve gerekli tüm 
yönlendirmeler yapılıyor.

Türkiye’nin en büyük pide zinciri olan Pidem; Türkiye’nin dört bir yanını kaliteli, doyurucu, 
lezzetli ve uygun fiyatlı pideleriyle buluşturuyor. Başarılarla dolu bu yolculuğunda, 
daha fazla kişiye ulaşabilmek, lezzetli ve uygun fiyatlı pidelerini daha fazla misafirin 
denemesini sağlamak için birlikte büyüyecek ve kazanacak yatırımcılarını arıyor.

İşte Pidem’e yatırım yapmak için sebepleriniz:
1. 7’den 70’e herkese hitap ediyor
Pideyi diğer yiyeceklerden ayıran özelliklerin başında her yaştan insanın tercih etmesi 
geliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu için 7’den 70’e hiç kimse pideden asla 
vazgeçmiyor. Bunu bir de güvenilir bir marka Pidem ile birlikte düşünün! Sizce de yatırım 
için her şey gayet uygun değil mi?
2. Pidem lezzetleri Fast Food dünyasının
ayrılmaz bir parçası
Hangi AVM’ye gitseniz en uzun kuyrukları Pidem’in önünde görmeniz gayet normal. Çünkü, 
taze ve günlük hamuruyla usta elinde hazırlanan 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!
3. Yatırımınız kısa sürede kazanca dönüşüyor
Yatırımcıların üzerine en çok düşündüğü konuların başında yatırımın geri dönüşü konusu 
geliyor. Pide üzerine franchise yatırımlar bu konuda pek çok yatırım aracından daha az 
riskle hızlı geri dönüş sağlıyor.
4. 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. 

When Pide is mentioned everything stops! Whenever three people come together 
among their first thoughts for food there is always pide. Its taste is traditional the 
manner of offering it is modern.In that case have you ever thought of the much 
loved pide for an investment? If you haven’t now is the right moment to think of it!

In Turkey in its almost 200 restaurants Pidem, the largest and widest pide chain in 
the sector, welcomes millions of guests. In 2021 supported by its franchise system 
it wishes to offer even more opportunity for all to enjoy this good quality, filling 
and reasonably priced food.The brand together with its 2.000 workers is focused 
on its three principles.” Product quality “, “ Guest satisfaction” and “Maintaining a 
suitable price”. Pidem insists that their franchise “investors also always maintain 
them. The franchising model has been formed on the win win theory.Their primary 
aim is that their  franchise investors when happy with a situation return again and 
again to request additional restaurants.

Starting with the choice of location up until its opening every step is effected by 
the Pidem team. After the restaurants opening there are on going quality controls 
which include the secret customer type.The product is made in the Pidem meat 
facilities under total control. The brand also gives on going support on such 
subjects as the management of the method of ordering the chain products, of 
marketing, Human Resources and management of staff.

When candidates apply for franchises first the candidate fills in the application 
form then a meeting is held with them. After the decision of location the architect 
puts the plans into action.Obtaining staff and their training is directed by Pidem 
every step of the way the operational team helps and controls and all the necessary 
directions are followed.

Pidem is the largest pide chain in Turkey and it offers its high quality, filling and 
tasty food to all the corners of Turkey. This journey has been filled with success and 
so as to allow even more guests to try it, it looks for people who wish to grow and 
profit together with it.

The reasons for investing with Pidem are
1.This food appeals to everyone from 7 to 70
The fact that separates this from other foods is that it appeals to people of all ages.
As it is both tasty and healthy people of every age never tire of it.Add these reasons 
to such a trustworthy brand as Pidem what a combination!
Don’t you believe it’s a suitable place in which to make an investment?
2.Pidem and tasty food are inseparable
Whichever Shopping Center you go to its normal to see that the longest queue is 
always in front of Pidem. The reason being the fresh tasty dough is made daily and 
when experts use their ingredients and cook them technically the are soon able to 
serve you.This also makes Pidem one of the most attractive choices in the fast food 
world!
3.Your investment can rapidly see its return
One of the primary thoughts of people who invest is how long will investment 
return take.An investment in this sector ensures a swifter and safer return than 
other sectors
4.The low investment attracts
In the food sector pide needs a smaller investment than the others do.
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SEKTÖRDEN.COM BAYİLİK SİSTEMİ İLE 
TÜRKİYE’DE TİCARET AĞINI GENİŞLETİYOR!
IN TURKEY SEKTÖRDEN.COM IS EXPANDING ITS BUSINESS NETWORK WITH THE FRANCHISE SYSTEM !

Biz Kimiz?
Sektorden.com, 12 yıllık Ar-Ge çalışmasının sonucunda alıcı, satıcı ve dijital 
işletme satıcılarını bir araya getirmek amacı ile oluşturulan ilk dijital kaskolu satış 
platformudur. Türkiye’ de ve 15 ülkede ürün ve hizmetlerinizin kolay ve hızlı satışını 
sağlar. Anında Al Sat modeli ile hem kendi ürünlerinizi hem de dijital işletme satıcılığı 
yaptığınız ürünleri ya da hizmetleri satabilirsiniz. Hemen al modeli ve kaskolu girilen 
ilanları sektorden.com güvencesiyle gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 

Sektörden.com nedir?
Sınırların olmadığı dijital dünyada, ticari 
anlaşmaların ve ticaretin bir tık kadar kolay olmasını 
sağlayan dijital satış platformumuzda satış hızını 
arttırıyoruz.
Sektorden.com alıcıları ve satıcıları ücretsiz ilanlar 
ve ücretsiz üyelik yoluyla bir araya getiren dijital 
işletme satıcıları yoluyla ürün ve hizmet satmalarını 
ya da almalarını sağlayan dijital bir köprüdür. 
Sektorden.com Dünya’da dijital işletme satıcıları için 
kurulmuş olan ilk ve tek kaskolu alışveriş sitesidir.
Misyonumuz
Gomeed Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak dijital 
projelerle her geçen yıl ülkemize ve tüm global 
ticari kuruluşlara fayda sunmak ve bu kuruluşların 
ticari karlarını en üst seviyeye ulaştıran bir teknoloji 
firması olmaktır.
Vizyonumuz
sektorden.com’u dünya pazarındaki ilk global 
e-ticaret Türk markası yapmak. Avrupa ve A.B.D 
olmak üzere tüm dünyada aracılı alışverişin adresi 
haline getirmek için kazançlı global bir ticaret ağı 
kurmaktır.
Yeni Dünyanın Lideri Olmak İster misiniz?
Yeni Dünyanın lideri olacak olan sektorden.com, bölge bayileriyle global bir satış ağı 
kuruyor. Bayi ağımızda bizimle çalışacak olan iş ortaklarımıza sunduğumuz hizmetleri 
öğrenmek ister misiniz?
Bayiler hangi hizmetleri verir?
sektorden.com‘da dijital işletme paketlerimizden size uygun olanı seçerek üye olanlar 
kendi paketleri doğrultusunda site üzerindeki ilan verilmiş tüm ürün ve hizmetlerin 
satışını yapabilirler. sektorden.com bayileri de işte bu noktada bulundukları il sınırları 
içerisinde emlak paketi, otomotiv paketi, satış danışmanı paketi ve işletme paketi olmak 
üzere dijital işletme aboneliklerini satarlar. Emlak ve vasıta kategorisindeki ilanlar için 
alıcı üyeler satın almak istedikleri ilanların yanına gitmeden ekspertiz, yer gösterimi, 
araç kontrolü gibi hizmet paketlerini bayilerden satın alabilirler. İş dünyasının yeni 
simgesi haline gelecek olan Sectorcard dijital kart satışını gerçekleştirebilirler.
Nasıl Başvurulur? 
Sektorden.com bayilik başvuruları son derece kolaydır. Hemen adınızı, soyadınızı, 
cep telefonunuzu ve e-posta adresinizi bize iletin, yetkililerimiz size bayilik detayları 
hakkında bilgilendirmede bulunsun. Mahallelere göre verilecek olan bayilikler ve bayilik 
şartları hakkında hemen başvurunuzu oluşturalım, siz de kârlı ticaretin konforunu 
sürün.

Who are we?
Sektorden.com, after 12 years of R&D work has formed the first insured platform 
with the capacities of bringing together buyers, sellers and digital business sellers.
It provides Turkey and 15 other countries with quick easy service and ensures rapid 
sales.In only a second with use of the Buy Sell model it is in action it has both its 
own products as well as digital business services.Immediate insured buying can be 
effected by entering the advertisements of the sektorden .com where one can be 
totally confident.

What is sektörden.com?
In the no boundaries digital world business 
agreements and actual business are easily 
effected as they are simply one tick away.Those 
buying or selling by Sektorden.com can use its 
advertising free of charge and become a non 
paying member it is a digital bridge which brings 
buyers and sellers of digital instruments and 
services together. Sektorden.com is the first such 
company to set up this insured system.
Our Mission
We at Gomes Bilgi Teknolojileri A.Ş.every 
passing year offer digital projects which help all 
businesses be it in the world or domestically to 
reach a high level of profit.
Our Vision
to make sektorden.com the first Turkish brand to 
be in the global online buying and selling.To form 
in Europe the U.S.A.and every world country a 
global profitable business network.

Do you wish to become a leader in this new world?
sektorden.com will become a world leader in the sector we are forming a global 
sales platform for our dealers. Do you wish to learn which services we offer to our 
dealers, our partners?
Which services do dealers offer?
From the sektorden.com digital operations packet you have the right to make 
members and have their own packages and can buy or sell products or services.
Dealers from sektorden.com positioned within the borders of that district can sell 
property packets automotive packets, consultancy packets and operational packets.
In the property and automotive sectors those members can be offered expertise and 
be shown positions or vehicle control which can all be bought on the new sign of the 
business world-the Sectorcard digital card.
How does one apply?
Application for a sektorden.com dealership is extremely easy.Immediately forward 
to us yr name, surname, hand phone number and e-mail address.Our authorities 
will tell you about our dealerships.They are given according to districts so let us 
immediately receive your request so that you also can effect profitable business in 
comfort.
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SUPER DUO, SÜPER İKİLİ! / SUPER DUO, A SUPER PAIR!
SUPER DUO ismi bir ikiliyi anlatıyor. Markanın ismi de bu tanımdan yola çıkıyor. Marka 
her anlamda ikililerden oluşmuş. İlk olarak üründe bir ikileme söz konusu, birisi tam 
otomatik yüksek basınçlı fritözlerde, on bir çeşit baharattan oluşan özel bir reçeteyle 
oluşturulan kaplama malzemesiyle kızartılan piliç ürünleri lezzeti, diğer tarafta özel 
bir ekmekle 200 gramlık dev hamburger köftesiyle ve tam anlamıyla gurme burger 
lezzeti. Yani piliç ve burger birlikte satılıyor.

Diğer yandan, müthiş gurme burgerleri tadabileceğiniz butik ürünleri, gerek self 
servisle gerekse dekorasyon anlamında bir fast food ortamında yiyebiliyorsunuz. 
Elbette bir diğer önemli özelliği de sosların ve içeceklerin sınırsız ve ücretsiz olması. 
Bir diğer ikili de yatırımcılardan kaynaklanıyor. İki Akhisar markası olan Köfteci 
Ramiz Grubu ile kuzu çevirmeyle yol restoranı olarak ünlenmiş Ziyafet Grubu bu 
projeyi birlikte tasarladılar. Bu ikilemeler ilk restoranların açılmasında da devam 
etmiş. İstanbul-İzmir Otoyolunun 320.km’sinde yer alan ve bu nedenle adı Oksijen 320 
Otoyol Tesisi olan yolun her iki tarafında da karşılıklı olarak ikisi birden açıldı. SUPER 
DUO, Ramiz Grubunun Akhisar’da bulunan modern et işleme tesislerinde üretilen 
kaliteli dana etlerinden burger köftelerini kullanıyor. On dört çeşit gurme burger ve 
gerçekten lezzeti kemiğine işlemiş piliç göğüs, piliç kanat, piliç but gibi kızartmalar 
SUPER DUO’nun tadılması gereken lezzetleri arasında. 

The name describes a twosome which is the reason for it. The brand from every point of 
view holds to this.In the  first two there is the totally automatic frying equipment where 
the taste of fried chicken has eleven different herbs added to its coating made to our own 
private recipe secondly a 200 gram huge hamburger meat ball which is of a really special 
taste.In other words chicken and burger are sold together.

On the other hand there are also boutique products which means that by self service or 
for additions they can be eaten in fast food outlets. Of course another advantage is that 
our special sauces and our beverages are not limited. Another twosome is to be seen for 
our investors as two Akhisar brands effect a joint venture one being the meat ball makers 
the Ramiz Group and the other the Ziyafet Group which offers their famous roast mutton 
in their restaurants. The two companies have formed this new project together.
Both of the companies maintain their first restaurants. On the main Istanbul- Izmir 
highway at the 320th kilometer of that highway the two companies have their premises 
one one side one the other side they both opened at the same time facing each other in 
the 320 Oksijen premises. SUPER DUO uses the quality meat which is produced in the 
modern production premises of the Ramiz Group in Akhisar to make their meatballs. The 
öwings of chicken really are the SUPER DUO foods which really must be tasted.
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“HOT DÖNER, YATIRIMINIZ 18 AY’DA GERİ DÖNER”
“WITH HOT DONER YOUR INVESTMENT RETURNS IN 18 MONTHS”
Ülke insanımızın çok sevdiği ve yurt dışında da en çok tanınan 
Döner sektöründe, düşük ürün fiyatları ile satış yaparak 
sürümden kazanmaya çalışan firmaların yanı sıra, kaliteli ve 
pahalı ürün satan başka bir kesim daha var. Biz HOT DÖNER 
olarak, kendi üretimimiz olan et ve tavuk döneri katkısız 
ve kaliteli hali ile son tüketiciye en uygun fiyatla satışa 
sürdüğümüz için daha farklı bir grupta yer alıyoruz.
35 yıllık başarılı geçmişiyle et piyasasında son derece itibarlı, 
kaliteyle özdeşleşmiş olan OKSİJEN ET firmasıyla aynı çatı 
altındayız. Kendimize özel doğal üretim tekniklerimizle, hiçbir 
katkı maddesi kullanmadan piyasanın en kaliteli, lezzetli ve 
hijyenik dönerlerini üretiyor ve bu tespitimizi tüketicilerimizden 
yoğun bir şekilde gelen geri bildirimlerle de pekiştiriyoruz.  
Franchise almak konusunda Çok fazla talep oluyor, çok fazla 
görüşme yapıyoruz, biz de daha detaylı analiz çalışmaları ile 
bayi adayımızı ve lokasyonu seçiyoruz. Hızlı büyüme amacında 
değiliz, hedefimiz daha dengeli ve sağlıklı büyümektir. Açtığımız 
şubelerin 10 yıldan daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak 
şekilde, doğru noktalara doğru kişilerle, yatırımı 18 ayda geri 
döndürebileceğimiz planlamalar yapıyoruz. Finansal Yatırım 
gücünün yeterliliği ve mental olarak sektörümüze uygun olması 
öncelikli iki koşulumuzdur. 
Çok tecrübeli bir saha kadrosuyla çalışıyoruz. Güçlü bir eğitim ve 
denetim sistemimiz var.  Ürün standartlarını tamamıyla merkez 
olarak biz sağlıyoruz. Merkezi tedarik ve lojistik sistemiyle 
çalışıyoruz. Şubelerimiz kendi inisiyatiflerini kullanarak farklı 
satıcılardan standart dışı ürünler almıyorlar. 

Pandemi süreci:
Biz HOT DÖNER olarak pandemi sürecini zarar görerek 
değil, fırsata çevirerek ciddi bir başarı ile sürdürüyoruz. Cirolarımız düşmediği gibi tam 
aksine yükseliş gösterdi. Biz paket servisi pandemi öncesinde de çok başarıyla yapan 
bir firmayız. Bu dönemde şubelerimizi yasaların müsaade ettiği çerçevede sürekli açık 
tuttuk.  Kapatan veya paket servis yapamayan çok fazla restoran olduğu için çok farklı bir 
müşteri kitlesine kendimizi gösterme fırsatını yakaladık. Lezzetimiz ve servis kalitemizi 
deneyen bu yeni kitleyi elimizde tutmayı başardık. Dolayısıyla eski müşterilerimizin 
üzerine pandemi döneminde gelenler birleşti ve bizim yeni portföyümüzü oluşturdu. 
Çoğu bayimizde ciromuzu iki katına çıkardık, hatta üç katına çıkardığımız şubelerimiz 
dahi oldu. 

Büyüme Hızı
Hali hazırda ayda 2 ile 3 şube açarak ilerliyoruz. Bu yıl hedefimiz 25 yeni şube açmaktı, 
10 şube Batı Karadeniz ve 10 şube Trakya bölgesine 2 Master Franchise anlaşması yaptık. 
Hedefimizi güncelleyerek 45 yeni şube olarak belirledik. Böylelikle 2021 yılını %80 
büyüme ile tamamlamış olacağız. 
Kontrollü büyüme tercihimize rağmen 2021 yılını 100 şube, 2022 yılını ise 150 şube ile 
kapatmayı planlıyoruz.  

Paket Servis
Paket servis konusunda en deneyimli ve güçlü markalar arasındayız. Her bir şubemiz 
iş yoğunluğunu ön görerek en doğru istihdamı planlıyor ve doğru sayıda personel ile 
çalışıyor. Doğru planlama sayesinde hızlı servis sağlanmış oluyor. Pandemi öncesinde 
de bizim için hijyen çok önemliydi, ancak son dönemde bizler de tedbirlerimizi artırdık. 
Üretimden paketlemeye ve teslimata kadar ‘temassız’ kuralına uyuyoruz.

In our country and abroad the food which we love so much and is 
most welknown is Doner. In that sector there are those who sell it 
with low prices and who hope to profit because of the sales volume 
and then there are the others who offer quality but expensive. At 
HOT DONER our doner is made with our own meat and chicken 
with no additives and as we sell to our every customer at a very 
viable price this sets us apart from the others. With our 35 years of 
successful business we are a company which is highly respected 
and we are under the same roof as OKSİJEN ET which is equated 
with quality. With our special natural product technologies and 
with absolutely no additives we manufacture the best quality, 
the most tasty and the most hygienic doners. We realize this well 
and this realization is re-enforced by the volume of the positive 
customer feed back we receive.On the subject of franchises there 
are many requests, we have many meetings with candidates and 
we effect a close analysis of the candidates themselves along 
with location positions. We are not attempting to obtain rapid 
expansion our aim is to effect more gradual and healthy growth. 
When we open a branch out plan is to maintain it longer than a 
10 year period, meaning that we must work with the right people 
who are in the right positions and have them see capital return 
in 18 months. An additional 2 of our criteria are their having the 
right mentality for this sector and their investment budget being 
suitable. We work with a very experienced field staff. We have 
strong Training and Checking up systems. Our product standards in 
total we supply from Central. We work with Central supply buying 
and logistics systems. Our branches use their own initiatives and 
do not obtain goods from other suppliers of a different standard.

The period of the pandemic:
We at HOT DONER did not see a loss on the contrary we turned it into an opportunity and had 
serious success we maintain that. Our turnovers did not decrease on the contrary they rose. We are 
a company which even before the pandemic was using packet service very successfully. During this 
pandemic period we kept our branches open as long as laws permitted. There were many restaurants 
which had to close and also those which could not  not effect packet service or did not use it. This 
brought to us a different customer group. When they had used our quality and our service we were 
successful in maintaining their custom. As a result this new group was added to our old group of 
customers and together formed our new portfolio. Most of our dealers doubled turnover there were 
even some which trebled it.

Speed Of Enlargement
Currently we move forward and are opening 2 or 3 branches per month. This year we aim to open 25 
new branches, 10 in the west of the Black Sea, 10 in the Thrace region and we have made 2 Master 
Franchise agreements as we said we hope  to have 45 new shops by achieving that we shall be 
completing 2021 having an 80% increase. Despite our wish to enlarge in a controlled manner we plan 
to  end 2021 having 100 branches and 2022 with 150.

Packet Service
On the subject of packet service we are amongst the strongest and experienced brands. Each of 
our branches is planned only after evaluation of potential customer numbers as is the number of 
personnel taken on. Thanks to our well thought out plans even prior to the pandemic we had set up 
our packet services. Hygiene is always of the utmost importance for us however in the last time period 
we have increased our precautions. From production to packeting and completion with the delivery 
we maintain the “NO TOUCHING” rules.
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COVID-19 ETKİSİNİ YENİLİKTE DE HİSSETTİRDİ
SOME OF THE EFFECTS OF THE COVID-19 VIRUS HAVE BROUGHT FORWARD CERTAIN INNOVATIONS

Dünyada etkisini devam ettiren COVID-19 sağlık, oyun ve e-ticaret alanlarında inovasyonun 
daha fazla hızlanmasını sağladı. Fast Company Dergisi Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 
araştırmasında ilk sırayı, Moderna ile Pfizer-BioNTech paylaşırken, e-ticaret alanında 
faaliyet gösteren Shopify ikinci oldu.

Pandeminin insanların temel alışkanlıklarında köklü değişimlere 
neden olduğunun altını çizen Adres Patent Genel Müdürü 
Cumhur Akbulut, “Fast Company Dergisi tarafından yapılan 
bir araştırmada bunu görmek mümkün. Dünyanın En Yenilikçi 
Şirketleri kategorisinde bunu görmek mümkün. Listede Moderna 
ve Pfizer-BioNTech geliştirdikleri COVID-19 aşılarıyla birinci 
sırayı paylaştı. Özellikle Pfizer-BioNTech’in COVID-19 aşısını 
rekor sürede geliştirmesi hem yenilikçilik hem de COVID-19 ile 
mücadele kapsamında son derece değerli” ifadelerini kullandı. 
Öte yandan bu iki firmanın sınai mülkiyet hakları alanında da 
önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Akbulut, “Moderna 
bugüne kadar 52 çalışmayı patentle koruma altına alırken, Pfizer-
BioNTech‘te 80 çalışmaya imza atarak hem şirketinin değerini 
artırdı hem de geliştirdiği ürünleri koruma altına almayı başardı. 
COVID-19 aşısının geliştirilmesiyle her iki şirketin de borsa 
değerleri katlandı” şeklinde konuştu.

Perakende de kayıplar kısmen e-ticaretle kapandı
Buna ilave kapanmaların başlamasıyla e-ticaret kanalında da hareketlenmelerin 
başladığını dile getiren Akbulut, “Pandeminin etkileri perakende sektöründe kendisini 
yoğun bir şekilde hissettirirken bazı firmalar bu krizi avantaja çevirerek tedarikçilerin 
ayakta kalmasını sağladı. Shopify, bu işletmelerin satış noktası terminallerini e-ticaret 
mağazalarına dönüştürerek bu alandaki kayıpların minimize edilmesini sağlayan bir 
sistem geliştirdi. Böylece zincirdeki birçok şirketi zararlarını bir nebzede olsa e-ticaret 
kanalıyla kapatabildi” dedi. E-ticaret alanına yönelen bazı firmaların iş hacimlerini 
yüzde 300’lere kadar çıkardığını anlatan Akbulut, “Bu firmada yaklaşık 12 tane patent 
başvurusu yapmış ve yıllar düzeyinde bu rakamın artış gösterdiğini görüyoruz” 
açıklamasını yaptı.

En kısa yol sınai mülkiyet haklarından geçiyor
Listede sırasıyla SpaceX, SpringHill Company, Epic Games, Netflix, Tock, Microsoft, 
Graphika gibi firmalarında yer aldığına işaret eden Cumhur Akbulut şunları söyledi: 
“Oyun ve medya alanında hizmet veren şirketlerin listenin üst sıralarında yer alması 
tüketici tarafından gelen taleplerin yeniliğe kapı açtığını gösteriyor. Bu yenilikleri 
sınai mülkiyet haklarıyla koruma altına almak bu firmaların bir yandan karlılıklarını 
artırırken diğer yandan da kendi pazarlarında tekel olmalarına da kapı açıyor. Bizim de bu 
örneklerden yola çıkarak globalde en yenilikçi firmalar arasına markalarımızı sokmamız 
gerekiyor. Bunu da en kısa yolu geliştirdiğimiz ürünleri sınai mülkiyet haklarıyla koruma 
altına alarak ticarileştirmekten geçiyor.” 

While the pandemic has been making itself felt throughout world health certain 
sectors have seen rapid growth. The Fast Company Magazine has effected a study on 
the most innovative companies in the world first place is shared by Moderna and the 

Pfizer-BioNTech brands and the second place is Shopify 
which acts in e-commerce.
Cumhur Akbulut who is General Manager of Adres 
Patent stated “The results can be seen in the survey 
which the Fast Company Magazine effected. In that 
survey list the first position is shared by Moderna and 
Pfizer-BioNTech which produced valuable vaccines for 
the war against COVID-19 in particular Pfizer-BioNTech 
produced the vaccine in rapid time additionally Akbulut 
drew attention to the useful work the two companies 
have effected in the field of industrial rights and 
patents he continued “Presently Moderna has effected 
52 protective patents for existing Pfizer-BioNTech 
products along with 80 working agreements which have 
both greatly added to the value of the company while 
protecting their developments. With the production of 
the COVID-19 vaccine the value on the stock market of 
both companies has doubled.”

In retail some of the losses have been
eradicated by use of e-commerce
Additionally when shops began to be closed then e-commerce started to come into 
action as Akbulut stated “Some retailers were even able to turn the closures into an 
advantage consequently some suppliers were able to survive. Shopify changed its 
system and became a central terminal of e-commerce and consequently minimized its 
losses. In the same manner many companies were able also able to decrease somewhat 
their losses.”Some by means of e-commerce were even able to achieve an additional 
300% turnover volume. Akbulut added “One company even applied for almost 12 
patents and as time passes we see that there is indeed an increase in volume.”

The shortest approach is by way of the patents of the 
industrial countries
In the order of the list of names Akbulut drew our attention to SpaceX, SpringHill 
Company, Epic games, Netflix, Tock, Microsoft and Graphika and stated “The companies 
in the Toys and Media sectors shows how much they increased their turnovers in 
answer to this new tendency. These innovations in the industrialized countries resulted 
in additional patent requests which on the one hand supplied profit increases while at 
the same time their becoming monopolies in their own countries. Paying attention to 
these examples we need to push our own innovations and thus enter the group of most 
innovative world companies. How can we most easily effect this? We must ensure that 
our rights are protected by industrial patents this is the sure way to being businesslike.

Pandeminin insanların temel alışkanlıklarında köklü değişimlere neden olduğunun altını çizen
Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut: “Pandeminin etkileri perakende sektöründe kendisini yoğun 
bir şekilde hissettirirken bazı firmalar bu krizi avantaja çevirerek e-ticaret ile büyüme sağladı.”

the General Manager of Adres Patent, Cumhur Akbulut has stressed that the pandemic has had a wide 
effect on certain basic human behaviors,”the retail sector was affected greatly during the pandemic 
however some brands were able to turn the crisis to their advantage and managed to enlarge by the use 
of e-commerce.”
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ELEGANCE PARFÜM ORTAM KOKULARI
ELEGANCE ENVIRONMENTAL PERFUMES
Yeşil Elma Reed diffuser (ortam kokusu)  ferah, yumuşak 
ve dengeli bir koku barındırdığı için sakinleşme sağlar. 
Elegance Yeşil Elma Kokusu sayesinde evinizde ya 
da ofisinizde özel bir kokuya sahip olabilirsiniz. Yeşil 
elmanın canlandırıcı kokusunu dengeli bir şekilde 
taşıyan bu özel ortam kokusu sayesinde mekandaki 
negatif enerjinin giderilmesine etki ederek, kendinizi 
daha iyi hissetmenize yardım edecektir.

Yeşil elma kokusu aynı zamanda ferahlatıcı yapısı 
itibariyle ortamda bulunan ve istenmeyen sigara, yemek 
gibi kötü kokuların da hızla dağılmasına etki etmektedir. 
Kullanımı itibariyle ortama hemen yeşil elmanın taze 
kokusunu yayacak olan ürün bu bakımdan her türlü 
alanda kullanıma uygundur.

Elegance Okyanus kokusu güneşli bir öğleden sonra 
plajda yürürken sizi yeniden canlandıran okyanus 
esintisinden ilham alınarak tasarlandı. Bir yer düşünün 
ki, orada sizin için yerçekimi yok. Sanki okyanusun tam 
ortasındasınız ve tüm endişelerinizden arınıyorsunuz, 
yeniden doğuyorsunuz... Okyanus Kokusu, odaklanma 
gücünü artırdığından dikkat dağınıklığı gibi durumlarda 
zihni güçlendirici etkisi bulunuyor. Öğrencilere ve 
yoğun çalışanlara tavsiye ediliyor. Stres azaltan koku 
diyebiliriz.

The Green Apple Reed diffuser has a fresh soft and 
balanced smell which helps to calm. Thanks to the 
Elegance Green Apple scents your home or your 
office will have this special scent. Green Apple has 
an energizing but also calming balance and because 
of it negative energy is  nullified which helps people 
feel better.

The Green Apple perfume at the same time gives a 
fresh feeling and rapidly aids in ridding a room of 
its disagreeable smells such as food or cigarettes. 
As soon as it is used its fresh smell pervades the 
atmosphere this being the reason that it is suitable 
for each and every space.

The Elegance Ocean Perfume is formed so that one 
will feel as though sauntering along the beach with 
the smell of the ocean in your nostrils. For a moment 
think of a position where there is no tug of gravity. 
Feel as though you are in the middle of the ocean 
and all your worries leave you and that you are being 
reborn the Ocean Perfume aims to strengthen your 
concentration so that you maintain your stronger 
thoughts. This is definitely advised for students and 
those working hard. Actually we can say it is a smell 
which reduces stress.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ PAKET RESTORANLAR
THE NEW FAVORITES IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR ARE PACKET RESTAURANTS
2020 yılının başından bu yana tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, iş dünyasını 
da dönüştürüyor. KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin %72’si hayatta 
kalmak için sektörlerinin yeni normalini arıyor. Bu sektörlerin başında da yeme-içme geliyor. 
Salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlara getirilen kısıtlamalar, sektör oyuncularının 
online yemek siparişi ve gel-al gibi hizmetlere odaklanmasına sebep oldu. Bu durum, restoran 
zincirlerinin franchise anlayışını da değiştiriyor. Daha küçük metrekarelerde hizmet veren, 
oturma alanları bulunmayan yeni işletmeler doğuyor. Türkiye’de bu uygulamaya geçen restoran 
zincirlerinin başında ise Sait Döner geliyor. 

Pandemi yeni bir iş modelini gerekli kıldı
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sait Döner Yönetim Kurulu Üyesi Eren Karabağlı, “Yüksek 
maliyetler, büyük metrekareleri yönetme zorluğu, hijyen ihtiyaçlarının yarattığı sıkıntılar, 
yeme-içme sektörünün zorlandığı başlıca konular. Yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Sait Döner 
olarak bizler de Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiğimiz yeni franchise paketiyle girişimci ve 
yatırımcılara, kurumsal kimliğinden lojistik ve teknolojik altyapısına kadar hazır yani her anlamda 
anahtar teslim bir model sunuyoruz. Oturma alanı bulunmayan, yalnızca ‘eve servis’ ve ‘gel-al’ 
konseptiyle hizmet veren bu franchise modeli sayesinde, en az yatırımla yüksek kâr sağlanmasını 
hedefliyoruz” dedi. 

The pandemic which the whole world is struggling with began at the beginning of 2020. According to 
a survey which the KPMG has effected 72% of the sectors are trying hard to survive and to find a new 
normal. At the head of these sectors comes the food and beverage sector. Under the protection rules 
against the pandemic the restrictions imposed on the cafes and restaurants forced them to focus on 
online orders and come and obtain services. This situation has changed the outlook of the franchise 
restaurant chains. Smaller sized serving premises without seating are now being set up. In Turkey at 
the head of the list taking this action Sait Doner appears.
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EKONOMiK DURGUNLUKTAN ÇIKIŞ MIKRO FİNANSMAN İLE MÜMKÜN
SOLVING THE RECESSION IS POSSIBLE WITH MICRO FINANCEMENT
Finansal hizmetlere herkesin erişimini kolaylaştıran mikro finansman hem fintech ekosistemi 
hem de ülke ekonomisi için büyük potansiyel taşıyor. Dünya genelinde zirveye ulaşan ekonomik 
belirsizlikle daha çok tercih edilen mikro finansman, ekonomik kalkınmanın itici gücü olma 
potansiyelini taşıyor. Çünkü Türkiye’de üç milyondan fazla KOBİ faaliyetlerine devam ediyor ve 
yeniliklere çok hızlı uyum sağlayan bir genç nüfus bulunuyor. 

Finansal riskleri doğru yönetirken fırsatların da değerlendirilebilmesini sağlayan mikro 
finansman; KOBİ’lerin büyümesi, dolayısıyla istihdamın artması ve ekonomik kalkınmanın güç 
kazanması için büyük önem taşıyor. Türkiye’de mikro finansman fintechlerinin sayısı hızla 
artarken, dijitalleşme ile genişleyen mikro finansman fırsatlarına değinen Finansal İnovasyon 
ve Teknoloji Derneği (FINTR) Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu, “Türkiye’ye yıkıcı 
değişim ve dijitalleşme sunan fintechlerin büyümesi için hala çok büyük bir potansiyel var. 
Bu noktadan hareketle FINTR’nin 2021 yılı planları arasında, KOBİ’ler için finansal ve dijital 
okuryazarlık çalışmaları yapmak yer alıyor” dedi ve mikro finansman fintechlerinin KOBİ’lere 
nasıl ulaşabileceğine yönelik ipuçları verdi:  Türkiye’deki mikro finansman kurumlarının 
fintechlere hazırlanmak için öncelikle temel faaliyetlerini müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde güçlendirmeleri ve kapsamını genişletmeleri gerekiyor.  Bunu pazar araştırması 
becerilerini geliştirme, mevcut ürünlerin kalitesini iyileştirme ve fintech uygulamalarıyla 
ilişkili yeni hizmetler (tasarruf seferberliği, mikro sigorta hizmetleri, tahsilat acenteleri vb.) 
sunma yoluyla gerçekleştirebilirler. Mevcut hizmetlerinin sayısını artırırken, hizmet kalitesi 
ile ürün ve hizmetlerin erişilebilirlik düzeyini de artırmaya dikkat etmeleri önem taşıyor. İnsan 
kaynakları kalitesinin iyileştirilmesi de Türkiye’deki mikro finansman kurumlarının sürdürülebilir 
büyümesi için kritik öneme sahip uzun vadeli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kurumların 
çoğunun kadroları sosyal organizasyonlar tarafından oluşturulduğundan, bankacılık ve finans 
operasyonlarının profesyonel nitelik ve bilgileri hala mütevazı düzeyde.  Teknolojik uygulamaların 
gereksinimlerini karşılayabilmek için mikro finansman kurumlarının insan kaynaklarını mesleki 
eğitimlerle geliştirmesi ve aynı zamanda nitelikli personeli çekip elde tutabilecek uygun 
politikaları benimsemesi esas. Öte yandan, çoğu mikro finansman müşterisi henüz fintech 
çözümlerine aşina değil. Mikro finansman sektöründe fintechlerin gelişimi için, dijital finansın 
öncelikle müşterilere finansal teknolojik ürün ve hizmetleri kullanma alışkanlığı kazandıracak 
şekilde aşamalı olarak uygulanması gerekiyor.  Müşteriler başlangıçta cep telefonlarındaki mikro 
finansman hesaplarına bağlı uygulamaları hesap bakiyelerini kontrol etmek, kontör yüklemek 
gibi küçük miktarda işlemler için kullanabilir.  Bunun gibi adımlarla, müşterilerin dijital finans 
çözümleri hakkındaki bilgileri ve bu çözümlere duydukları güven kademeli olarak artacaktır. Bu 
sayede online tasarruf, sigorta, para transferi ve ödeme gibi daha karmaşık hizmetler kullanmaya 
zamanla geçiş yapabilirler.

Financial services which make it easier for everyone to reach are important for the 
fintechs ecosystem and carry serious potential for the economy of the country.
Economic uncertainties have reached a summit throughout the world in general 
leading to micro economy which then has the potential to generate strengths.Turkey 
has more than 3 million KOBİS( SME ) that are active in addition to a young population.

When financial risks are properly dealt with micro economy makes it possible to take 
advantage of any arising opportunities ; consequently employment is increased and the 
economy gathers strength-both being of great importance.
Thanks to fintechs the uses of micro finance shows increases in Turkey.The 
Managing Chairman of FINTR (Financial Innovation and Technology Association) 
Demet Zübeyiroğlu said “ The destructive changes and digitization in Turkey need 
the continuation of the technologies which the fintechs provide there is still a large 
potential for it.Taking additional action at this point FINTR in its plans for 2021 wish 
to put into effect literate teachings for finance and digital software”and also offered 
pointers to the fintechs micro financiers how they can reach the KOBIS:
In Turkey what the micro finance organizations must get the fintechs to do is first of all 
strengthen the ability to deal with the different requirements of the customers. 
Improve market research, increase the quality of present products in addition to new 
subjects such as motivation savings, micro insurance services payment agencies etc.
While the number of their present services increase great importance must be 
attached to maintenance of upward quality actions.
The quality of Human Resources must be improved and this point comes through as of 
extreme importance over the long term. Because many of the existing associations are 
social organizations knowledge of banking and finance is very limited.
In order to be able to fulfill the requirements of technological practices the micro 
finance sectors associations must push to establish educational improvements for 
people in this sector and in order also to be able to draw then hold onto these people 
this policy must be established. On the other hand the majority of the customers of 
micro finance are not yet familiar with fintech remedies therefore the essentiality is 
that step by step they learn its uses. In the beginning customers could use their hand 
phones for the different ways to control their bank balances and obtaining of small 
amounts of top ups. With such steps customers will increase their knowledge of digital 
finance solutions and as they become aware they will feel more sure of themselves. 
Then as a result online saving, insurance, money transfers and payments and other 
more complicated services will become known.
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YÜKSELİŞ KOLEJİ
G E N E L  M E R K E Z İ

Yükseliş Kolejleri 1962 yılında Ankara Bahçelievler’de küçük bir binada 
öğretim hayatına başlamıştır. 1967 de uzun yıllar faaliyet sürdüreceği An-

kara Maltepe ve Söğütözün’deki modern tesisleri inşa edilerek, eğitim planını 
uygulama fırsatını bulmuştur. Bu plana göre; Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise 
kısımlarından oluşan Yükseliş Kolejleri, çok kısa sürede marka devi olma-
yı başarmış, Türkiye’de ilk kurulan özel okullar arasında yer almıştır. Yükseliş 
Kolejleri ortaokul ve lise bölümlerinde yatılı ve gündüzlü eğitimini uzun yıllar 
sürdürmüştür. Yükseliş Kolejleri 1967 yılında reorganize edilerek, Makine Mü-
hendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden oluşan Ankara Özel 
Mimarlık ve Mühendislik Okulu kurularak Yüksekokul alanlarında eğitim verme-
ye başlamıştır. 1969 yılında Türkiye’nin ilk Yabancı Diller Okulu da Yükseliş Özel 
Öğretim Kurumları bünyesinde yer almıştır. Yine 1962’de 31 öğrenci ile faaliyete 
geçen Yükseliş Kolejleri onbinlerce öğrenci mezun ederek, ülkemizin eğitim – 
öğretiminde binlerce bilim insanı, sanatçı, siyasetçi yetiştirmiştir. 2002 yılında 
TOBB Üniversitesine devredilmiş olup 2012’den beri Ankara(Polatlı, Eryaman, 
Batıkent, Bağlıca, Kızılay), Adana, Diyarbakır, İskenderun, İzmir, Malatya ve Şanlı-
urfa, Antalya, Van, Hatay (Samandağ) illerinde, geçmişten gelen yükseliş ruhunu 
geleceğe taşımaktadır.
➤  Modern eğitim donanımları
➤  Anaokulundan itibaren kodlama dersleri
➤  Stem – Maker Eğitimi
➤  Bilim ve Uzay Akademileri
➤  Yabancı Diller Akademileri
➤ Sanat ve Spor Akademileri ile ülkemizin geleceğini; bilimin ışığında
modern dünyaya uyumlu, bilimsel ve deneysel beceri kazanmış, analitik düşünebilen,
vatan, millet sevgisi taşıyan bireyler yetiştirerek bu kutlu yolculuğa devam etmektedir.

Konseptimiz
Yükseliş Koleji olarak kaliteli, özgün, Atatürkçülük ve Yenilikçilik iki değişmez 
prensibimiz vardır.  Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller 
geliştirir ve fark için çalışırız. eğitimde Türkiye markası olma vizyonumuz doğ-
rultusunda topluma değer katarak bireyler yetiştiririz.
Manifestomuz
Eğitimde Bir Türkiye Markası Olmak!

This college first began its teaching life in 1962 in a small building in 
Ankara Bahçelievler After continuing for a few years it had its modern 

establishment built in Ankara Maltepe and Söğütözü and it was there that it 
was able to put its real plans for education into action.
In accordance with this plan there are Pre School, Primary School, Middle 
School and the Lise parts which form the Yükseliş College which in just 
a short time was able to become successful and the leading name in the 
sector.It was among the first private schools to be established in Turkey.The 
Middle School and the Lise were boarding schools for a long period of time.
In the reorganization of the College effected in 1967 Higher Education in 
Machinery,Building and Architectural Engineering which formed the Higher 
Educational Ankara Special  Architectural and Engineering School was formed.
In 1969 Turkey’s first Foreign Language School was added into the formation.
Yükseliş College which began with 31 students in 1962 has now produced tens 
of thousands of graduates and educated thousand of scientists,artists and 
politicians. In the year 2002 it was turned over to TOBB University which from 
2012 carries the dreams of those who have the desire to rise in the future.
Universities are situated in Ankara( Polatlı, Eryaman, Batıkent, Bağlıca,Kızılay 
), Adana, Diyarbakır, İskenderun, İzmir, Malatya and Şanlıurfa and in the 
provinces of Antalya, Van, Hatay( Samandağ )
➤ Modern educational equipment
➤ Coding lessons starting in Preschool
➤Stem -Maker Training
➤Science and Space Academy
➤ Foreign Languages Academy
➤ Art and Sport Academy
➤ All are part of our manner of preparing for the future; in the light of science adjusted to the 
modern world, having gained the abilities of science and experiments, the ability to analyze, 
carrying a love of our country and its people these are the qualities which we hope to install 
as we continue our blessed journey.

Our Concept
Yükseliş College has two main principles those are love of Ataturk and of 
Innovation, quality and originality we never deviate from them.We constantly 
work to improve our standards of education by developing new methods.With 
the vision of our Turkish Brand Name we wish to add value to those entering 
our population.
Our Manifesto
To be the Turkish brand name in education!
Our Production
Offering our services in Preschool, Primary school,Middle school, Anatolian 
High school, Science High school, Science and Technology High school in many 
provinces of Turkey.

EĞİTİMDE BİR TÜRKİYE MARKASI:
YÜKSELİŞ KOLEJİ
EDUCATION BY A TURKISH INSTITUTE: YÜKSELİŞ KOLEJİ

50 HAZİRAN JUNE 2021



Ürünlerimiz
Anaokul, İlkokul, Ortaokul,  Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi 
olarak Türkiye’nin birçok ilinde hizmet vermekteyiz.
Firmaya Ait İşletme Adedi
Türkiye’de 17 okul, 9 Özel Öğretim Kursu
Franchise Adedi
Ankara ili Polatlı, Batıkent, Eryaman, Bağlıca, Kocatepe ilçesi, Adana, İskende-
run, Samandağ, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Van, İzmir, Antalya olmak üzere 
toplam 15 franchise bulunmakta.

Franchise Verilen Destekler
Yükseliş Kolejleri franchise’ınız için sürekli destek sağlar. Bu destekler; Danış-
manlık Desteği, Eğitim Kadrosu Desteği, Anaokulundan 12 Sınıfa Akademik İçe-
rik Desteği, İngilizce Desteği, Kaynak Desteği, Öğrenci Gelişim Odaklı Rehberlik 
Desteği, Marka Bilinirliği Reklam Desteği de dahildir.
Devam Eden Teknik Destek ve Rehberlik
➤ 2 ayda bir saha ziyareti ➤ Merkez ofisten sürekli destek Operasyon Kılavuzu
➤ Şirket operasyon el kitabı ➤ Kurumsal Kimlik Kitabı Yerinde Eğitim
➤ Kurum içi eğitimler ➤ Satış Teknikleri ➤ Sistem entegrasyonu ve yazılım kullanımı
➤ Reklam desteği ➤ Kazananlar listesi ortak açıklama Devam Eden Pazarlama 
Danışmanlığı ➤ Yıllık pazarlama planı desteği ➤ Okul içi sürekli rehberlik desteği 
Okul açma desteği ➤ Kayıt kabul için yerinde eğitim ➤ Yazılım kullanımı için yerinde
eğitim ➤ Okullar için yerinde eğitim ➤Rehber öğretmenler toplantısı, 
kurucu ve müdürler toplantısı.

Tahmini Yatırım Bütçesi
Yatırım için gereklilikler aşağıdaki gibidir;
➤ Gerekli projelendirmede gerekirse inşaat, tadilat sırasında Yükseliş kurum-
sal iletişim koordinatörü ve Şube geliştirme koordinatörü olarak rehberlik edici 
ve denetleyici rol üstlenir. Yükseliş Kolejleri veya Yükseliş Eğitim Kurumlarının 
Şartnamesine uygun olarak binanın yapılmasına destek olur.
➤ Franchise fee: Franchise modeline göre belirlenecek
Franchise Adaylarında Aranan Özellikler
İşini tutkuyla yapan, istekli, çalışkan ve başarma azmi yüksek
bir franchisee olmalıdır.
• Birden çok okul/kurum açılmasına yetecek mali kaynaklar
• Özel Öğretim için altyapıya sahip, bilgi ve birikime sahip olma,

The Number Of Establishments Which Belong To Us
In Turkey we have 17 schools and 9 Special Teaching Courses
The Number Of Our Franchıses
We have a total of 15 franchises they are found in The Polatlı district of Ankara, 
Batıkent, Eryaman, Bağlıca, the district of Kocatepe, Adana, İskenderun, 
Samandağ,Şanlıurfa, Malatya,Diyarbakır, Van, Izmir and Antalya.
The Support Given To The Franchises
The Yükseliş College gives on going support to them.Within it are Consultancy, 
Human Resources,   Academic from preschool up to 12th form, English, 
Source, Focus on the development of the student,Introducing the brand and 
its advertising.

Ongoing Technical and Guide support and also
➤ A  visit once every 2 months
➤ constant support from the central offices
The Operational Guide Book
➤ The handbook of the company’s operations
➤ The Corporate Identity book
On the spot education.
➤ Teaching within the premises
➤ Sales Technology
➤ Use of the integration and software
➤ Advertisement support
➤ Announcement of winning names
On going advertising consultancy
➤ Help with the plan for yearly advertising
➤ Guidance for the interior of the school
Support when a school is first opened
➤ On the spot training in the acceptance of enrollments
➤ On the spot training in the use of the software
➤ On the spot training for inside the school
➤ Guidance for teacher meetings, founders and managers meetings.

The Presumed Investment Budget
Needs are similar to these details
• Within our project if necessary the building of new premises has to be effected 
or the existing premises have to be repaired.The official Yükselış Corporate 
Communication and Coordination of branches takes on the role of guiding and 
ensuring that the building is in accordance with the specified requirements.
• The Franchise Fee is in accordance to the Franchise Model.
The Qualıtıes Whıch Are Searched For In Franchıse Candidates
The candidate must persistently effect the job, must be highly desiring of 
setting up such an enterprise and must have a strong will to succeed.
• Must have the available finances for the opening of such a school/institution.
• Must have had experience in special schooling educating and must have both 
knowledge and background.
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RESTORANLARDA SULU YEMEKLERE İLGİ ARTTI
RESTAURANTS SEE THE WISH FOR WATERY FOOD

SUBWAY’DE SODEXO İLE ONLINE ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI
SODEXO HAS BEGUN ONLINE PAYMENTS IN THE SUBWAYS

Normalleşmeyle birlikte, gel-al ve paket servis yapılan dönemde sıklıkla fast food, 
kebap gibi ürünler tercih eden müşterilerin restoranlarda çorba ve sulu yemeklere 
ilgisi yüksek.

Yasakların kalkmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ziyafe Kayseri Mutfağı 
sahibi Salim Yiğit “Salgın dönemi bizi çok zorladı. Restoranlar ciddi maddi kayıplar 
yaşadı. Yasakların kalkmasıyla müşterilerimizi tekrardan ağırlamaktan dolayı 
çok mutluyuz. Müşteriler de evde yemek yemeyi ya da ayak üstü geçiştirmekten 
sıkılmışlardı. Herkes dışarı çıkmayı, dışarda yemek yemeyi özledi. Bunu ilk günden 
anlamak mümkün” dedi.

Fast foodtan sıkıldılar
Kapanma döneminde paket servisine uygun olan fast food ve kebap tarzı kuru 
yemeklerin çok tercih edildiğini aktaran Yiğit, “Haliyle insanlar bu yemeklerden 
çok sıkıldılar. Bugün itibariyle gelen müşterimizden de bunu sık sık duyuyoruz. 
‘Türk mutfağını, sulu yemekleri, çorbaları çok özledik’ diyorlar.  Daha öncesinde 
paket servisi kolay olan kuru gıdalar yaparken biz de bugün restoranlarımızda sulu 
yemeklere ağırlık verdik” diye konuştu.

Yemek kartı sektörünün öncü firması Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 
104 ülkede 37.500’den fazla restoranıyla dünyanın en büyük fast food restoran 
zinciri olan Subway ile yeni bir iş birliğine imza 
attı. Sektörde bir ilk olan iş birliği kapsamında 
Sodexo’lular, subwaysiparis.com’dan verecekleri 
online siparişleri Sodexo bakiyeleri ile online olarak 
ödeyebiliyor. 

14 noktada geçerli bu hizmetten yararlanan 
Sodexo’lular, hem bakiyelerini değerlendiriyor, hem 
de birbirinden lezzetli sandviçlerin tadını çıkarıyor.

Sodexo, yemek kartı çözümü Restaurant Pass 
ile temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi 
vadediyor. Bakiyelerini tüketime hazır yöresel-organik gıda, kasap, su ve yemek 
alışverişinde değerlendirebilen Sodexo kullanıcıları 40’ı aşkın üye iş yerlerinden 
online sipariş verebiliyor. Üye iş yerlerine göz atmak isteyen Sodexo’lular, Sodexo 
Avantaj web sitesi ve mobil uygulama üzerinden üye iş yerlerine ulaşabiliyor. 1993 
yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Sodexo, 20.000’den fazla müşteriye 
yaşam kalitesi hizmetleri sunuyor. 

As we return to normal after the pandemic clients after having constantly eaten fast food 
from come and get and packet services show great interest in the restaurants to soups 
and watery food.
The Ziyafe Kayseri Kitchen owner Salim Yiğit said “The period of the pandemic was 
very difficult. Restaurants faced heavy losses. We are very happy to now welcome our 
customers again. They in turn are tired of eating home food or on foot snacking everyone 
wishes to go out to eat. It has been possible to see this from the first day of the change to 
normal.”

They are tired of fast food
During the close down food suitable for packing was the fast food or kebap dry food type. 
Yiğit added “They say they have became bored with such food and that they have greatly 
missed the Turkish type of foods and soups. We in our restaurant made food suitable for 
packet service but now we are again focused more on watery foods.”

One of the foremost companies in the food coupons sector is Sodexo Advantages and 
Reward Services it has more than 37,500 restaurants spread through 104 countries and 

is the biggest fast food restaurant chain in the world. The 
brand has now added a new business agreement with 
Subway. 

This new system is a totally new one under which 
those using Sodexo can now give online orders via 
subwaysiparis.com and can pay with their Sodexo 
balances on line.This service is available to users of 
Sodexo at 14 different points. With this possibility they 
can use up their balances by eating their delicious 
sandwiches. 

The Sodexo food card can be solved by rapid no contact payment so promises an easy 
online method, also users can finish up their balances by buying on line from the 40 
companies which have agreements for the use of Sodexo. Members using Sodexo who 
wish to see which companies have an agreement with them can visit the Sodex Advantage 
web site and then reach them online. Sodexo has been in action in Turkey since 1993 and 
has more than 20,000 customers to whom it gives its life facilitating services.
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SEKTÖRÜNDE LİDER BİR MARKA: RASYOTEK
A LEADER IN THE SECTOR: RASYOTEK

“Teknolojik İnsan” mottosuyla farklı sektörlerde 1000’den fazla kuruma hizmet veren 
Rasyotek, Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 
farklı holdinge birçok referans proje sunmaktadır. 2015 Nisan ayında kurulan Rasyotek, 
geliştirdiği Personel Teşvik Sistemleri (PTS) yazılımı ile şirketlere teşvikleri eksik ve 
hatasız kullandırmaya yönelik çalışmalara başlamıştır. Yaklaşık bir buçuk yıl süren 
yazılım çalışmalarının ardından matematiksel algoritmayı dijitale taşıyan Rasyotek, iş 
dünyasının önde gelen şirketlerine yaptığı ücretsiz pilot çalışma ile şirketlerin teşvik 
hesaplamalarına başlamıştır. Hizmet verdiği şirketlerin bilgilerini güven altına almak 
için 27001 belgesini alan Rasyotek, henüz Türkiye’de KVKK konuşulmazken kriptolu 
sistemler ile şirketlerin datalarını koruma altına almıştır. Yalnızca sektör lideri olmakla 
kalmayıp sektör kurucusu olan Rasyotek, SGK ve İŞKUR teşviklerinin yanı sıra Kurumsal 
SGK Danışmanlığı, Bordro, KVKK Danışmanlığı, KVKK Farkındalık Eğitimleri, Bilişim 
Hukuku, Veri Güvenliği ve Teknoloji, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, E-ticaret gibi 
farklı iş kollarında da başarılı girişimlerini sürdürmektedir. Rasyotek, Türkiye’nin ilk 
bilişim holdingi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Amerika, İngiltere başta olmak 
üzere ihracat çalışmalarına da hız kesmeden devam etmektedir. 2021 yılını “İnsana 
Değer Yılı” ilan eden Rasyotek başarısının sırrını, bugün için çalışırken yarını planlamayı 
da ihmal etmemesine bağlamaktadır.

Under the motto of “Technological Person” Rasyotek is serving its projects to more than 
1000 institutions, of which 150 companies and 40 holdings are in Turkey’s top 500 listed 
companies. Rasyotek  was founded in the April of 2015, with its Personnel Incentive 
Systems ( PTS ) software it aims to direct companies towards incentive fault free software.
It took near to one and a half years to effect the software and carries mathematical digital 
algorithms. Rasyotek in the beginning gave, to some of the top companies in the business 
world,services free of charge during its trial uses, and so it began.
In order to be able to maintain the security of company data Rasyotek,while Turkey was 
still not even discussing KVKK, obtained its 27001 license which guarantees security of 
data with its crypto systems.Rasyotek has become not only the leader of its sector it is 
actually the founder of it.In addition to its SGK and İŞKUR incentives it also continues 
its successful work in different branches of sectorial actions such as Corporate SGK 
Consultancy, Payroll,KVKK Consultancy,KVKK Differences Training,Cognitive Law,Data 
Security and Technology, First Aid Management Systems and E-Commerce.
As Rasyotek moves forward with strong sure steps towards being Turkey’s first cognitive 
Holding it continues its work in export setting up especially to America and England. 
Rasyotek has named 2021 as “ The Human Worth Year “ the secret of the company is that 
even while working it never stops making its tomorrow’s plans.
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TARLADAN SOFRA’YA, VİTAMİNYE
VİTAMİNS STRAIGHT FROM THE LAND TO THE TABLE
İstanbul merkezli VitaminYe, taze sebze ve meyve tedarikçiliği yapan Grup Vitamin Tarım 
Ürünleri Ticaret AŞ’ ‘nin bir girişimidir. Kadın eli ile özenle seçilmiş ürünler ile ürün gamı 
açısından oldukça zengin bir çeşitliliği sahiptir. Bünyesinde barındırdığı taze meyve ve 
sebzeleri, buna ek olarak ege otları, baharatlar, yenilebilir çiçekler de sipariş üzerine 
müşterilerine ertesi güne ulaştırılacak şekilde düzenlenmiş bir sistemdir.

VitaminYe, Hibrit Franchise iş modeli ile, online ve git al modelinin birleştirildiği yeni 
döneme uygun manav franchise satış noktalarını hayata geçirmeyi hedeflemektedir. 
Böylece, her dönem geçerli, teknoloji ile birleştirilmiş, müşteri odaklı, Türkiye’de 
daha önce gerçekleşmemiş iş modeli ile franchise vermeye başlamıştır. Girişimcilere 
Hibrit Franchise modeli ile online ve doğrudan satış yapan manav dükkanlarına sahip 
olma fırsatı sunmaktadır. Manav satış noktalarını, VitaminYe e-ticaret platformu ile 
desteklerken, VitaminYe manavları hem semtlerinde yaptıkları doğrudan satışlar hem de 
merkezden kendi bölgesine yönlenen e ticaret satışları ile cirolarının artmasına destek 
olmaktadır. 

The brand of Vitamin Ye ( Eat Vitamins ) is centered in Istanbul it is a new enterprise- the 
Vitamin Harvesting Products Business A.Ş. It has quite a wide range of products chosen 
with care by women in the country. It has in its range fresh fruit and vegetables additionally 
there are Mediterranean herbs and eatable flowers which reach the customer one day after 
their ordering.

Vitamin Ye works by the Hibrit Franchise work model a combination of online and go and 
get and wishes to give Franchises to suitable fruit and vegetable shops that will become 
their sales points. In other words a system always  workable combined with technology 
and customer focus. It has setup a work system for Franchising not previously used in 
Turkey,entrepreneurs by way of the Hibrit Franchise model which is offered to greengrocer 
shop owners. The greengrocer sales points will be supported by the Vitamin Ye on line 
platform in this manner the shops will be helped both by their own district sales but 
additionally will be able to make use of the on line directed sales resulting in enlarging 
volume.



Corona salgını 2020 yılı ve devamında sağlık krizinin dışında tüm sektörlere yönelik krizi 
de beraberinde getirdi. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada ile etkisi sayısal değerlerine 
ulaştığımız Amerika’da milyonlarca kişi işini kaybetti. Vaka sayıları tırmandıkça ülkelerin 
ekonomileri inişe geçti. Alıştığımız yaşam düzenini altüst eden pandemi, yeni normal ola-
rak tanımlanan sosyal mesafe kavramı ile çeşitli sektörlerde milyonlarca kişi ya işsiz kaldı 
ya da gelir kaybı yaşadı.

Devlet daireleri ve özel sektör çalışanlarının önemli bir kısmı evden çalıştı. Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler salgın yüzünden uygulanan kapanmalarla zora girerken, teknoloji şir-
ketlerinin önemi bir daha gözler önüne geldi, piyasa değerleri yükseldi. Özellikle her türlü 
dağıtım işi yapan şirketlerin hem pazarı tahminlerin üzerinde büyüdü dolayısı ile gelirleri 
ciddi oranda arttı.

Ekonomide yaşanan durgunluk, ülkemizde de kurlarda yaşanan sert dalgalanmalar dolayısı 
ile şirketlerin yakın gelecek planlarını çok olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde ekonomik ve 
sosyal şartların değişimine neden olan pandemi, bu kriz içerisinde kendi fırsatlarını da do-
ğurdu. Özellikle tüketim anlamında insanların bu dönemde sıklığı ve çeşitliliğinde değişim 
gösterse de devam ettiğini gözlemledik.

Mastercard tarafından yapılan araştırmada, salgın döneminde en hızlı sıçrama yapan kü-
çük işletmelerin; kasap, manav ve fırınlar olduğunu e-ticarette yaşanan ivmenin devam 
edeceğini ortaya koydu. Yine yapılan başka araştırmalarda ise, ülkemizde eve kapanma 
dönemi sonrası alışveriş yapan tüketicilerin yarıdan fazlasının kendi çevresindeki dükkan-
ları kullanmaya başladıklarını ve karantina başladığından buyana yakın çevrelerinde yeni 

The Pandemic in the year 2020 and its continuation in addition to the health 
problem it brought with it a crisis in every sector of business world. Just as we 
suffered the world did also in America millions of people lost their jobs. As the 
number of ill people increased the country’s economies plunged downwards. 
The pandemic turned our normal life styles upside down along with the social 
distancing millions of people in all sectors lost their jobs or lost their incomes.

A large part of those employed in state offices and workers in the private sectors 
began to work from home .Small and Medium businesses ran into difficulties 
when forced to close due to the pandemic but technological companies attracted 
more attention and their worth increased.All types of delivery service increased 
their business well above expectations and their profits rose immensely.

With the economic downfall our country saw serious changes in exchange rates 
which resulted in already made plans being negatively affected. However along 
with the economic and life style changes created by the pandemic there were 
certain opportunities which arose.Particularly consumers searched for fast and 
different choices and we see that these changes are continuing.

In the survey effected by Master Card it was found that some small businesses 
such as butchers, green grocers and bakeries increased their businesses by 
means of on line sales and they also appear to be continuing in this manner. In a 
different survey which was effected it was seen that during the lock down more 
than half the number of customers had searched for shops in their own vicinity 
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dükkân ve mağazalar keşfettiklerini belirtmişler. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde 
her üç kişiden biri yerel kafeleri özlediğini, yine yaklaşık üçte birinin maddi sıkıntılarından 
kurtulmalarına yardımcı olmak için gelecekte yakın çevrelerindeki kafe ve restoranları 
daha fazla ziyaret edeceklerini belirtmişler.

 Bu bilgiler ışığında bir başka yenilikçi düşünce ise ‘Evde kendin pişir kendin ye’ yaklaşı-
mında, birçok hazır gıda firmasının uyguladığı sistemde dondurulmuş gıdalar ayrı ayrı 
paketleniyor ve müşterilere bu şekilde teslim ediliyor. Müşteriler ürün ambalajlarını kişisel 
güvenlik tedbirlerini alarak açıyor ve ürünleri kendi imkanları ile pişirerek tüketiyorlar.
Pandemi döneminde uygulama şekli değişen ve fark yaratan diğer uygulamalarda ise tüm 
hizmetlerin internet üzerinden alınması yoğun internet kullanımı bilişim sektörüne yatı-
rım yapan firmaların bu süreçte kazananların en önemlileri olduğunu söylemeliyim. Online 
olarak verilebilecek hizmetlerin sayısı son derece fazla. Spor uygulamaları, sanal eğitimler, 
e-kitaplar, dergiler sanal müze turları kullanıcıların internet üzerinden kolayca ulaşabile-
ceği deneyimler arasında yer aldı.

En son olarak pandemi döneminde yukarıda belirttiğim online alışveriş hizmetlerinin 
yoğun ilgi görmesi, bu duruma hazırlıksız yakalanan firma/markaların sistemlerinin ol-
maması veya teslimatta yaşadıkları çeşitli sıkıntılar rakiplerinin çok işine yaradığını söy-
lemeliyim.  Bu arada evden çalışma süreci bu sektöre yönelik çağrı merkezlerinin de eve 
taşınması birçok sıkıntı yaşatsa da maliyet anlamında ciddi avantajları beraberinde getirdi. 
Özellikle büyük şehirlerdeki call centre hizmet çalışanlarının tüm Anadolu’ya yayılarak ele-
man sıkıntısını da avantaja dönüştürdüklerini belirtmeliyim. 

Bu süreçte kendilerini geliştiren firmalar/markalar ise ürün çeşitliliklerini artırarak, aynı 
gün teslim hizmetine imza atarak müşterilerinin beğenilerini kazandılar.

and now continue to use the shops which they did then.According to survey 
results one in three people miss most of all local cafes and again it is seen in one 
in three people in order to help become free from lack of finance they use local 
cafes and restaurants and still continue that trend. In the light of another attitude 
is people are effecting more of the’ You yourself both cook it and eat it’ many of 
the food businesses selling ready to eat food have set up the system of separately 
packaging frozen foods and delivering them to customers so that they themselves 
unpack the packet take their own precautions and then cook it. 

An additional system has been used during the pandemic that of ordering by 
the internet this has been the one which has brought in the most profit.Services 
given online are very varied. Sport implementations, artistic training, e-books, 
magazines and museum tours are all easy to reach.

I need to say that during the pandemic with online sales receiving so much 
attention the companies/brands which were caught unprepared, which did not 
have the needed systems or those which had delivery problems were a of great 
advantage to the ones which did. During this period of working from home 
even with its problems it brought important economic advantages. Those who 
are employed in the call centers of the big cities are now spread throughout 
Anatolia resulting in their not being personnel problems something else being 
advantageous.

Throughout this period of time the firms/brands which have shown development, 
which have increased their choices of products and which give delivery the same 
day have won the admiration of their customers.
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“Bargello, Türkiye ve 27 farklı ülkede 350’yi aşkın mağazayla devam ediyor. Yenilikçi ve sektöründe 
öncü marka olma vizyonuyla hareket eden Bargello, kolonya, araç kokusu, ortam kokusu, deodorant, 
body mist, el kremi ve sabun çeşitlerini sunmaktadır. Yüksek karlı ve hızlı geri dönüş sağlayan bir 
yatırım için Bargello, sektöründe ilk akla gelen marka olmanın gururunu yaşıyor.”

“Bargello continues with near to 350 shops which are in turkey and 27 different countries. 
Bargello with its modern approach and vision is the foremost brand in the sector and it offers 
colognes, car perfume, environmental perfume, deodorant, body mist, hand cream and soaps. 
It has a high profit margin which ensures speedy return of capital and when the thought of 
investment appears we are proud to say that we are the first brand which comes to mind.”

BARGELLo PARFÜM
BARGELLo PERFUME

BAŞARI ÖYkÜlERİ • sUccEss stoRIEs
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Temelleri 1950 yılında atılan Bargello geçmişten günümüze, koku dünyasın-
da kalitenin adresi haline gelmeyi başardı. Gonca Kolonyaları ile başlayan 
serüven bugün, Bargello markasıyla Türkiye ve 27 farklı ülkede 350’yi aşkın 
mağazayla devam ediyor. Yenilikçi ve sektöründe önce marka olma vizyonuyla 
hareket eden Bargello 2012 yılında kurduğu online alışveriş sitesi www.e-
bargello.com ile dijital dünyada da parfüm denildiğinde akla gelen marka 
olma iddiasını sürdürüyor. Üretimlerinin tamamını; Bursa’da bulunan 9000 
metrekarelik kapalı alandaki tesislerinde, en seçkin hammaddeleri kullana-
rak, ISO 9001 ve ISO 22716 standartlarının yanı sıra GMP, IFRA ve HELAL 
standartlarında gerçekleştirmektedir.

Marka, mağazalarında müşterilerine kreatif ve versiyon kategorilerinde 
300’den fazla parfüm alternatifinin yanı sıra kolonya, araç kokusu, ortam ko-
kusu, deodorant, body mist, el kremi ve sabun çeşitlerini sunmaktadır. 
Bargello Franchise anlaşmaları ile marka vizyonunu yansıtabilecek ve mar-
kayı doğru şekilde temsil edebilecek işbirlikleri kurmaya da özen gösteriyor. 
Yüksek karlı ve hızlı geri dönüş sağlayan bir yatırım için Bargello, sektöründe 
ilk akla gelen marka olmanın gururunu yaşıyor.

Ayrıca Bargello koku üzerine sahip olduğu tecrübe ve uzmanlığı ile farklı 
markların özel üretim çalışmalarını da yapıyor. Müşterilerine parfüm, kolon-
ya, ortam kokusu, araç kokusu gibi ürünleri, Ar-ge, Ür-ge gibi uzun ve mas-
raflı süreçleri beklemeden, büyük bir yatırım yapmadan, en kaliteli şekilde 
sunuyor. Böylece markalar, tüm testlerden geçmiş ve gerekli sertifikalara 
uygun olarak, markalarına özgü kendilerine özel üretilmiş ürünleri müşte-
rilerine sunabiliyor. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Firmamız bayilik vermeye 2007 yılında ilk olarak Batman iline bayilik vererek 
başlamıştır.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Mağaza ve bayilerimizdeki personellerle birlikte 1.000 çalışma arkadaşımız 
bulunuyor.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız 
standartlar nelerdir?
Franchise verdiğimiz  yerler  veya vereceğimiz kişilerde aradığımız özellikler 
şunlardır; Franchise vereceğimiz yerlerin ana cadde ve marka lokasyonlarına 
yakın olması veya yaya trafiğinin yüksek olması gerekmektedir,  Franchise 
vereceğimiz kişilerin daha önce perakende ticaretiyle alakalı tecrübelerinin 
olması gerekmektedir. Marka değerlerine sahip çıkmalı ve önemsemelidir.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Bargello sektöründe öncü, ürünleriyle ilgili kitlenin aklında yer etmiş bir 
marka. Marka bilinirliği yüksek, oturmuş müşterisi olan bir marka ile yola 
çıkmak yatırımın en hızlı şekilde geri dönmesini sağlayacaktır.

Will you please briefly introduce yourself?
Working ever since the foundations of Bargello were effected in 1950 we have become 
successful as the quality address of perfume. We began as Gonca Colognes and today our 
Bargello brand has almost 350 shops those are positioned in Turkey and 27 other countries. 
With modern approach and vision we have become leaders of our sector. In 2012 the Bargello 
brand formed an online buying city-www.e-Bargello.com and continued its success story.
Our products are all produced in Bursa where our 9000 sq.m factory is built and there we 
use only the very best raw materials, in addition to ISO 9001 and ISO 22716 standards we are 
also realizing the GMP,IFRA and HELAL ones.

Our brand is able to offers customers to the shops creative and different versions of 300 
alternative categories of perfume in addition to colognes, vehicle and environmental 
attractive smells, deodorants, body mists, hand creams and soaps.
Bargello when effecting Franchise agreements pays great attention so that the agreement 
will be with someone who is both able to offer to customers the brand’s vision and and able 
to correctly represent our brand. We are proud to say that when someone wishes to invest 
in this sector we are the first name to come to mind. The investment is one bringing a high 
profit margin with a swift return on investment. In addition Bargello with the experience 
and expertise that it has gained is also able to produce privately for other brands in the 
sector. Clients for the various categories of perfumes, soaps etc. are able to obtain without 
going through the long and expensive periods of their own Research Development and 
Production are able to obtain a best quality product. The result being that brands can 
obtain products which have passed the necessary tests and are compatible to certificates 
but are specially produced for them to offer to their customers.

When did your company first begin to give franchises?
In 2007 the first was to the province of Batman.

How many branches and personnel do you have?
Our workers, shop and branch workers make our total of working 
friends is 1000.

Which are the standards you search for in the persons you 
have given or will give to?
The qualities that we search for are those with previous retail 
trade experience. They must be aware of the value and importance 
of protecting our brand name. The position we are giving to must 
be on a Main Street or a near position.

Whıch do you believe are the reasons that entrepreneurs 
prefer your company?
Bargello is the leader of this sector, its products have made a 
place in the populations minds. The brand name is very well 
known so such a brand name ensures that a return on investment 
will be rapid.

In your franchise system what is the needed investment?
Presently the decoration of a 20 sq.m.costs around 75000 TL any 
alterations needed mean plus or minus this amount.The opening 
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Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Şu an için 20 metrekare bir mağazanın dekorasyon bedeli 75.000TL civarında 
çıkmakta ve tadilatın detaylarına göre rakamda +, - oynamalar olmaktadır.
75.000TL’ de ürün açılış paketi gönderilmektedir. 
Toplam 150.000TL bütçe gerekmektedir.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Franchise’larımızdan isim hakkı bedeli alınmıyor. Açılış döneminde 1 hafta-
lık personel desteği veriliyor. Bunun yanı sıra tüm mağazalarımıza görsel ve 
tanıtım çalışmalarında destek olunmaktadır. Ayrıca 2021 yılında yeni açılan 
lokasyonlarımıza 1 yıl süresince kira desteği vermekteyiz.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Her bölgede bulunan faal Bölge Satış Yöneticilerimiz sahada rutin kontrolleri-
ni, ziyaretlerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra gizli müşteri operasyonlarıyla 
düzenli olarak denetleme yapılmaktadır.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Müşteri profilimize baktığımızda her yaştan insanların markamıza ve ürün-
lerimize ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Özellikle parfüm insanların bağlılık-
la kullandığı ve kolay vazgeçemediği bir ürün. Girişimcilerin geniş bir hedef 
kitleye hitap ederken devamlı müşteriler kazanmasına imkan verebilmesi bu 
alanın en önemli artısıdır.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektör her geçen gün daha büyük bir kitleye daha geniş bir ürün yelpazesi 
sunarak büyümekte. Dijital dünyanın sunduğu nimetlerden doğru şekilde 
faydalanan ve bu dünyaya ayak uyduran markalar hızla büyümeye devam et-
mektedir. 

Sizden franchisee alanların başarılı olması için 
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Mağazanın açılacağı konum ve temizliği çok önemlidir. Her üründen uygun 
stok adetlerinde ürün bulundurmak ve müşteriye sunum konularına özellikle 
dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki süreçte yeni satış noktalarıyla daha da geniş kitlelere erişmenin 
yanı sıra sektörümüzdeki yenilikçi ve öncü marka algımızı pekiştiren projeleri 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Pandemi döneminde fabrikamız ve mağazalarımızda çalışanlarımız ve müş-
terilerimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bunun yanı sıra online 
alışveriş kanalımızda kesintisiz hizmet vererek mağazalarımızı ziyaret ede-
meyen müşterilerimize de ulaştık.

products packet costs 75000TL resulting in a 150000 TL budget being needed.

What kind of support do you gıve to your franchisees?
We do not take any fee for the use of our name. At the time of opening we give a one 
week support of personnel. Additionally we give help to all our shops in introductory and 
advertisement actions. Also beginning in 2021 to those opening new locations we help with 
their rent.

How do you check up on your franchısees?
In each district we have a District Sales Manager who make routine visits. In addition we 
also use the unknown customer method.

Why should entrepreneurs take a franchise in this sector?
When we study our customer profile sheet we see that people of every age are interested in 
our products. It is particularly true that people are addicted to perfume and do not easily 
stop using it. Entrepreneurs will already have a wide customer group to which our products 
appeal who in turn offer the potential of further customer additions which is a great plus.

How do you presently evaluate the posıtıon of your sector?
This sector has an ever on going widening range of items which appeal to all. The brands 
which are swiftly able to adjust and use the advantages that correct use of the digital world 
offer are constantly enlarging.

On which points should those taking franchises from you take care?
The cleanliness of shop they open is very important. They must maintain their stock levels 
and must take care with their approach to customers.

Which are your aims for the future?
We wish to enlarge the number of our sale outlets so as to reach even more people and also 
to put into effect the projects suitable to our sectoral position as leaders and innovators 
that we have.

Will you tell us of your actıons during the pandemic?
During the pandemic both in our factory and in our shops we effected all the necessary 
precautions for the safety of all personnel and customers. Additionally we gave ongoing  
packet service to the customers who could not shop.
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“Mağazalarda üretim yapılmadığı için hammadde temini, ustalık, işçilik gibi stresli uğraşların 
olmaması, ürünlerin bizim tarafımızdan üretilip sevk edilmesi franchising için büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Öngörülebilir aylık maliyetlerin olması birçok mağazamızın bir personelle idare 
edilebilmesi veya frachise alan işletmecinin mağazaya kendi bakabilmesi bizim bu alanda tercih 
edilirliğimizi artırıyor” diyen marka sahibi Naci Özkaya sorularımızı yanıtladı.

Naci Özkaya who is the owner of the brand answering our questions said “the branches do not 
produce for themselves they have no problems of obtaining raw materials, chefs, personnel 
instead we resolve everything effect preparation and forward to franchisees which is indeed an 
enormous help to them. One can see that they do not need to pay the expense of extra staff and 
can actually manage our premises or franchises themselves this is one of the main reasons 
they favor our brand.”

EklERİSTAN
BAŞARI ÖYkÜlERİ • sUccEss stoRIEs
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1986 Malatya doğumluyum. 13 yıldır gıda sektöründe
faaliyet göstermekteyim.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız okul kantinlerine alternatif ambalajlı gıda ürünleri üretmek üzeri-
ne 2011 yılında 60 metre kare bir imalathanede faaliyetlerine başladı. Üret-
tiğimiz ürünlerin okul kantinlerinde ciddi talep görmesi üzerine yıllar içinde 
kademeli olarak üretim kapasitemizi arttırdık. Şuan 3650 metre kare kapalı 
alanlı fabrikamızda 80 kişi istihdam ediliyor. Pandemi nedeniyle okulların 
uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle formatını ilk olarak yurt dışında gördü-
ğüm ve yıllardır bir hayal olan Ekleristan projesine ilk olarak Bursa merkez-
de üç şube olarak başladık. Müşterilerimiz markayı ve ürünü çok sevdiler. 
Açıldıktan kısa bir süre sonra Bayilik talepleri gelmeye başladı. Bugün itibari 
ile Ekleristan altı ayda 34 şubeye ulaştı.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
34 şubemiz mevcut. Şube çalışanları ile beraber istihdam ettiğimiz personel 
sayısı 100’ün üzerinde.

Franchise verdiğiniz vereceğiniz kişilerde standartlarınız nelerdir?
İlk önceliğimiz işletmecinin işinin başında olması. Yenilikçi olmaları ve Ek-
leristan markasına inanan, güler yüzlü, özgüvenli ve samimi iş ortakları se-
çiyoruz.

Sizce Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Öncelikle insanların dikkatini çeken ve 
hoş gözüken konseptimiz olduğuna inanı-
yorum. Mağazalarda üretim yapılmadığı 
için hammadde temini ve ustalık, işçilik 
gibi stresli uğraşların olmaması, ürün-
lerin bizim tarafımızdan üretilip sevk 
edilmesi franchising için büyük kolaylık 
sağlamakta. Öngörülebilir aylık maliyet-
lerin olması birçok mağazamızın bir per-
sonelle idare edilebilmesi veya frachise 
alan işletmecinin mağazaya kendi baka-
bilmesi, piyasadaki rakiplerimize göre fi-
yat avantajımız ve ürünlerimizin gördüğü 
ilgi bizi bu alanda en fazla tercih sebebi 
yaptığına inanıyorum.

Firmanız bünyesinde franchise
sistemi ile açılacak bir mağazanın 
maliyeti nedir?
Günümüz şartlarında 25 – 30 metre kare 
bir mağazanın açılış maliyeti 140 – 160 
bin tl arasında değişmektedir.

Will you please briefly introduce yourself?
I was born in Malatya in 1986.I have been active in the food sector for 13 years.

Will you please tell us about the founding and developıng of your company?
We began in 2011 in 60 sq.m. of production space where we produced differently packed food 
as alternative to school canteens.As time passed we found that the school canteens were 
receiving serious interest in our products so stage by stage through the years we enlarged our 
production capacities. At the present we have a 3650 closed area factory where 80 people are 
employed. When the pandemic began and education had to be effected out of schools I began 
a project which I had once seen the format of abroad and had dreamed of and so the Ekleristan 
project began first in Bursa with 3 central branches. Our clients loved both the brand and its 
products. In only a short time we began to receive requests for dealerships. Within 6 months 
Ekleristan has 34 branches.

How many branches and personnel do you have?
34 branches are in existence so workers and staff are more than 100.

Which standards do you search for in the persons to
whom you have given or will give franchises to?
Our primary concern is that the person be present to head their business. The person must 
believe in innovations must believe in the Ekleristan brand, must be a smiling faced individual, 
trustworthy and sincere are the type of people we look for.

Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your company?
Primarily I believe that our concept is both attractive and interesting. Because production 
is not effected on the shop premises the main reasons causing stress are obtaining the raw 

materials, chef ability and worker problems 
are eliminated we effect the production 
centrally and then forward it to the branches 
which is indeed making action so much 
easier for the franchisee. It is easy to see 
that many monthly expenses are eliminated 
and the branch can usually be run with only 
one person or the person who has taken the 
franchise can manage it himself in other 
words we offer a price advantage also our 
products are much liked these are the 
reasons I believe for their preference.

What would be the cost of 
openıng a shop under
your company franchising system?
By today’s standards the investment for 
a 25-30 sq.m. shop is between 140-160 
thousand TL

How do you check up on the franchises 
you have given?
We have an existing team of controllers which 
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Franchise verdiğiniz mağazaları nasıl denetliyorsunuz?
Bu alanda çalışan bir denetim birimimiz bulunmakta. Bu birim ürünlerin 
günlük satışı, tazeliği, soğutucu dolapların derecelerine kadar takip etmekte 
ve mağazaların temizlik, hijyen durumlarını kontrol amaçlı rutin denetimler 
yapmaktadırlar.

Girişimciler neden bu alanda franchising almalıdırlar?
Küçük maliyetli bir yatırım olması ve Türkiye’de çok yeni bir konsept olma-
sı müşterilerimizin ilgisini çekmektedir. Açtığımız birçok mağaza o bölgenin 
ilk eklercisi olduğu için üç dört ay gibi kısa bir sürede yatırım maliyetini çı-
kartmıştır. İşletmenin kolay olması ve yatırımın kısa zamanda yatırımcıya geri 
dönmesi bu alanda franchising alınması için teşvik edici unsurlardır.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gıda sektörünün Türkiye’de çok hızlı dönüştüğüne inanıyorum. Pandemi sü-
reciyle paket servise oluşan büyük talep hazır gıda tüketimini kısa sürede 
arttırdı. Bu artış tatlı ve pasta sektörüne de yansıdı. Bu kriz ortamında yatı-
rımcılara yeni fırsatlar doğdu. Biz de Ekleristan firması olarak bu fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum.

Sizden Franchise alanların başarılı olması için nelere
dikkat etmeleri gerekir?
İş ortaklarımız için en dikkat edilmesi gereken hususlar açacakları mağa-
zanın konumu ve o bölgenin potansiyelinin iyi araştırılmış olması. Daha son-
rasında tabi ki müşteri memnuniyeti. Müşterilere verecekleri değer onları 
başarıya ulaştıracaktır.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Tüm Türkiye’de tanınır ve güvenilir bir marka haline gelmek en önemli hedef-
lerimizden. Sloganımızda söylediğimiz gibi Türkiye’nin eklercisi olabilmek.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz? Ne gibi önlemler aldınız?
Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için hijyen ve temiz-
lik bizim için her zaman önemli olmuştur. Pandemi sürecinde de bu konuda 
hassasiyetimiz en üst düzeyde oldu. Devletimizin aldığı önlemleri uygulamak 
adına mağaza ve üretim alanlarımızda denetimleri arttırdık.

regularly controls daily sale figures, the freshness of the existing stock, the temperature of 
the cold cupboards cleanliness and hygiene of all the premises.

Why should entrepreneurs take out franchises in this sector?
The fact that the investment is small but it is a new concept for Turkey one which draws the 
attention of people. Many of the shops we open are the only ones of their kind in that district 
in only a very short time such as 3-4 months the investment is returned these are the reasons 
that investing here is an attractive proposition.

How do you evaluate the position that the sector in Turkey has now come to?
I believe that in Turkey the food sector in general turns very swiftly. During the pandemic the 
need for packet service of ready food has risen greatly. This increase is also being seen in the 
cake and pastry branch. During the pandemic new opportunities arose for investors. We at 
Ekleristan feel that we have tackled the situation very well.

What should those who take franchises from your
company pay particular attention to?
One of the most important factors is that the position for the shop and the potential of the 
district there is well studied. After that ensuring that the customer receives good service 
which results in customer satisfaction and is the road to success.

Which are your goals for the upcomıng period?
Becoming a well known much liked brand throughout our country so that we can live up to our 
name as -the Turkish suppliers.

Will you tell us about the precautions that you took during the pandemic?
As our company is in the food sector great attention to cleanliness and hygiene is a constant 
for us.However we added all new regulations which our government had decreed and ensured 
constant control of those in shops and in our production.
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Franchise sistemi dünyada başarı öyküleriyle tanındı ve yayıldı. Her ülkede tüketici-
ler kaliteli hizmeti marka güvencesiyle almak istiyor, franchise zincirlerinin yayıldığı 
sektörler değişiyor. Franchise sınır tanımıyor, işini iyi yapana dünyanın öbür ucundan 
talep geliyor.  
Franchise sisteminin dünyaya yayılması 1960’lardan sonra hızlandı. Amerikan zincirle-
rinin girdiği bazı ülkelerde yerel girişimciler yöntemi öğrenip yerel markalar çıkardılar. 
20 yüzyılda İngiltere, Fransa, Almanya, Brezilya, Japonya gibi ülkelerde girişimcilik or-
tamı ve büyük pazar olduğu için yerel zincirler çoğaldı. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta 
Asya gibi bölgelerde rekabet az, pazar küçük olduğu için yerel zincirler gelişmedi, 
yabancı zincirler yayıldı.  

Türk girişimciler zincir kurmada hevesli davranıyor. Biri yapınca herkes “benim neyim 
eksik” diye peşine takılıyor. Franchise zinciri sayısında Avrupa ülkelerinin önündeyiz. 
Ama zincir başına şube sayısında yabancıların çok gerisindeyiz. Sistemini kurmadan 
franchise veriyoruz. İşi tarif edip bilmeyene öğretmek yerine, bilene franchise vermeyi 
veya bileni çalıştırmayı tercih ediyoruz.  

Girişimcilerimiz konsept oluşturma konusunda başarılı. Gıda alanında iyiyiz, çünkü 
Türk mutfağı dünyanın ilk üçü arasında, tek bir ürünü bile zincir oluşturmaya yetiyor, 

The Franchising system is a success story which has become known and recognized 
throughout the world. In every country consumers wish to have the quality and security 
which buying a recognized brand offers, however the sectors in which franchise chains 
are now are  changing. The Franchise system now knows no boundaries, to those brands 
which effect their businesses well there is a demand for their product even from the other 
side of the world.
The Franchise system gathered speed and began to spread in the world after the years 
of 1960.Some of the American chains entered some other countries and developed there 
together with local entrepreneurs. In the 20th century in countries such as England, France, 
Germany, Brazil and Japan with an environment of entrepreneurship and consumerism the 
number of domestic brands increased.However in countries such as Eastern Europe,the 
Middle East and Middle Asia there was little competition the markets were small which 
resulted local chains not developing while foreign brands spread there.

Turkish entrepreneurs are extremely keen to set up chains and with their attitude of ‘I also 
am capable of doing that’ they jump on the band wagon. We are the at the head of the 
list in the number of franchise chains in the European countries however our number of 
chain branches belonging to companies show us to be far behind the foreigners. We give 
franchises before we’ve even formed our systems. Rather than teaching and explaining to 
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bir anlamda miras yiyoruz. Dekorasyonda iyiyiz, yatırımcılarımız adeta birbiriyle yarışı-
yor, mimarlarımız yenilikçi, deneyim kazandı, yabancıların sade konseptleri karşısında 
öne çıkıyor. Konfeksiyon, aksesuar, mobilya alanında iyiyiz, üreticilerimiz rekabetçi, 
artık modayı izlemiyor, yaratıyorlar.  

Bu nedenle yabancı zincirler Türkiye’ye gelince sert rekabetle karşılaşıyor. 
Masterfranchise alan eğer işe sıkı sarılmaz, para yatırmazsa, markanın başka ülkelerde 
kolayca kazandığı başarı Türkiye pazarında sağlanamıyor, birkaç şube açtıktan sonra 
pazardan çekiliyor. Master franchise alan işe sıkı sarılır, gerekli yatırımı yapar, güçlü 
ekip kurar, sabırla büyütürse, sistemli çalışmanın semeresini alıyor, yerli rakiplerini 
açık ara geçiyor. Türk franchise zincirleri hızlı büyümeyi seviyor, sisteme yatırım yap-
mayı erteliyor, büyüyüp para kazandıktan sonra eksiklerini tamamlıyor. İç pazarda 
iyiler ama dünyaya yayılmada aynı başarıyı yakalayamıyor. Binlerce yerli zincir var, 
gelişmiş ülkelerde yayılan birkaç tane. Nedenini doğru anlamak gerek. Ürün ve fiyat 
iyiyse yurt içinde yayılmak mümkün, bilen bilmeyene anlatır, tıkandığı yerde ustası ye-
tişir, iş yürür. Ama sistemsiz yurt dışına yayılmak mümkün değil. Türkiye’de yayılmayı 
başaran, franchise vermek için mağazanın para kazanması yeter sanıyor. Türkiye’de 
franchise alan, ürünün ve markanın bilinmesi yeter sanıyor. Biraz gayret ve şansla ye-
tiyor da. Ancak yurtdışında marka ve ürün tanınmıyor, ustası bulunamıyor, el kitabı 
yoksa, ekipmanlar otomatik değilse, işler kısa bir eğitimle herkesin yapacağı kadar 
basitleşmemişse, işletme verimli çalışmıyor. Yabancı yatırımcı franchise sisteminin 
niteliğine bakıyor.   

Buna karşın Türkiye’den yayılmayı başaran franchise konseptleri dünya çapında ba-
şarılı olabilecek düzeydeler. Ürün ve dekor açısından gayet iyiler, franchise altyapısı 
geriden geliyor. Master franchise alan işi biliyorsa konsepti kullanır, sistemin eksiğini 
deneyimi ve becerisiyle kapatır. Başlangıç yatırımı ağır değilse, bu kabul edilebilir ve 
para kazandıracak bir fırsat olabilir.  

Yurt dışına açılmak isteyen zincirlerin iyi hazırlanması gerekiyor. Öncelikle sistemini 
dünya pazarına hazırlamalı. Kendine hedef ülkeleri seçmeli, tescil, uyarlama gibi for-
maliteleri tamamlamalı. Devlet desteği olarak Turquality olmasa bile marka desteğini 
almaya çalışmalı. Hedef pazarda belli süreyle basın, sosyal medya, fuar gibi tanıtım 
olanaklarını kullanmalı. Hedef ülkede kendisini temsil edecek bir danışman seçmeli. 
Sonra Master franchise alacak yatırımcıyı bulmalı.  

people who don’t know the job we prefer to give franchises to those who know it or employ 
such persons.

Our entrepreneurs are successful at developing a concept. In the food sector we are 
good and as the Turkish kitchen is in the world top three, sometimes one product only is 
sufficient to be able to set up a chain in a manner of speaking we are eating our heritage. 
We are good at decorating and investors compete with others, our architects are extremely 
innovative, they have gained experience and offer much more than the plain concepts of 
foreign brands. We are good at confection, accessories and furniture where our products 
are competitive in fact they are not simply following fashions they are creating them.

For these reasons when foreign brands come to Turkey they are faced with our strong 
competition. Those who have Master franchises brands if they do not have tight control of 
the business and do not invest cannot easily be successful and earn as easily in the Turkish 
market so after opening a few branches they leave the market. However if the person taking 
the Master franchise carefully controls the business, effects the necessary investments, 
forms a strong team, patiently enlarges see the fruits of their methodical work then 
definitely pass the local competitors by a wide margin.

The Turkish franchise brands love to rapidly increase their chains, delay making additional 
investments instead wish to earn and then complete their systems. They are successful 
in the domestic market but not so when they attempt to enter the world markets. There 
are thousands of domestic chains but only a few abroad in the developed countries. 
This fact needs to be clearly understood when prices and products are good a chain can 
enlarge domestically those that know this pass it on to others and even where a craftsman 
is needed one can be found and business continues but it is not possible to spread our 
system abroad believing that giving franchises is sufficient to earn the money. Those who 
take on franchises in Turkey think it is enough for the product and the brand to be known 
added to that a little effort and a little luck. However the brand and the product are not 
known abroad, the craftsman cannot be found and if there is no handbook, if equipment is 
not automatic or if with only a little training anyone can do the job or if the system is not 
working efficiently problem. Foreign franchise investors evaluate the nature of the system.

Despite this Turkish concepts are of a level to be successful world wide. Our products and 
decors are really good however our founding groundwork is regrettably not at the same 
level. If the Master franchise takers know that business they can sometimes rectify those 
omissions by their own experience and capacities. If the initial investment is not too high it 
can be acceptable for an opportunity of profiting

The Turkish brands who wish to open their brands abroad must prepare well. First they 
must prepare their system for the world market. Must make their choice of country, have 
their brand registered and complete all required formalities for the country in question. 
Even if they do not have the Turquality which gives state support they must attempt to 
obtain some support for their brand. They must. make use of the press the social media 
and the fairs in their country of choice. They must choose a representative in that country.
Finally they must find an investor for their Master franchise.
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“Sürekli büyüyen pazarımızla, sürdürülebilir nakit geri dönüşü sağlıyoruz. Rusya, Amerika gibi büyük 
nüfuslu Ülkerlerde oturmuş bu sistem Türkiye’de ise daha yolun başında. Bu da bu sektöre atılan ve 
profesyonel altyapı ile ilerleyen herkese uzunca bir dönem kazanç sağlayacak” diyen marka yetkilileri 
sorularımızı yanıtladı.

Representatives of the brand answering our questions stated “In this ever enlarging market 
sector continuation is effected from the ready cash  return. In such large markets as Russia and 
America with their huge populations the brand already has a well established position whereas 
in turkey we are only at the beginning of the journey. here also moving forward with the brands 
professional infrastructure we shall be able to offer everyone a long standing profit.”

O’NAİl TIRNAk & 
ESTETİk cENTER
THE O’NAİL NAIL & ESTHETIC CENTER
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
O’nail, profesyonel ekibi ve altyapısı sayesinde bir yıl gibi kısa süre içerisinde 
adını duyurmayı başardı. O’nail insanların bir araya gelebilecekleri, sohbetle-
rine ev sahipliği yapabilecekleri ve alışagelmişin dışında bir mekan yaratmak 
amacıyla tarzını ortaya çıkartmıştır. Onail, kurulduğu tarihten itibaren kendi 
sektörü içerisinde farklı bir şirket olma yolunda ilerledi. Sadece tırnak ve es-
tetik alanında değil, ayrıca zengin bir hizmet yelpazesi ve deneyimde sunu-
yor. Hedefimiz ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olmak! 
O’nail Ailesi Bursa’daki mağazasıyla büyümeye başlamış ve Türkiye’nin dört 
bir yanına yayılmak için güçlü alt yapılar oluşturmuştur. Sektörün dünyadaki 
gelişimini yakından izleyen O’nail, Protez Tırnak, P. Nail Polish, Kalıcı Mak-
yaj, P. MakeUp, Manikür-Pedikür, İpek Kirpik, Lazer Epilasyon uygulamalarını, 
bünyesine kattığı ünlü markalar ve eğitimli uzman ekibi ile birlikte hizmet 
vermektedir!

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
2018 Yılında kurulan firmamız il franchise’nı 2019 Yılı son çeyreğinde 
Bursa’da açtı. Mağaza konseptimiz kurumsallaşma yolunda büyük bir 
hızla ilerlemektedir.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
2021 yılı itibari ile 4 şubemiz mevcut. Tüm şubelerimizde ki toplam çalışan 
personel sayımız 80’dir

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde
aradığınız standartlar nelerdir?
İşletmenin başında durabilecek, enerjik çalışmayı seven, takım çalışması ru-
huyla hareket edebiliyor olması ve dürüst olması bizim için yeterli. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Henüz yeni gelişen bir sektördeyiz Türkiye’de bu işi tam anlamıyla bilen yok 
bizim tarzımızda sektörde başka franchise veren bir işletme yok. Tırnak cen-
ter olarak bu işi ilk yapan biziz. Biz kazandıran fırsatlar sunuyoruz. Türkiye’nin 
1 Numaralı Tırnak Salonuyuz.   Sektörün digital yüzüyüz. 

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
400 bin Türk Lirası ile bir milyon arasında, açılacak metrekareye bağlı olarak 
maliyetler değişmektedir.

Will you please tell us about the founding and development of your business?
O’Nail thanks to its professional team and infrastructure in the short time of a year has 
succeeded in making its name known. O’nail is a place where people can come together 
to talk and to also meet also staff. Premises are very different to normal places. Since the 
day it was founded it has journeyed forward along the road in its sector by its being a totally 
different setup.It is not simply premises for nail and esthetics it also offers an additional 
wide range of services to try. The aim is to inspire and enrich people’s souls! The O’nail 
family began to first be enlarged in a Bursa shop and now so as to be able to spread to all 
parts of Turkey it has set up a strong infrastructure. The brand closely follows all world 
innovations it effects nail prosthesis, Nail Polish,On going Makeup Permanent Makeup, 
Manicures and Pedicures, Silk Eye Lashes and Lazer Epilation it has famous brand products 
and its specialized team effects the services!

When and how did your company first start to give franchises?
We founded our company in 2018 and in the last quarter of 2019 we opened in Bursa. We are 
a brand which has the concept of effecting rapid institutionalization.

How many branches and how many staff do you have?
From 2021 we have 4 established branches and the number of our personnel is 80.

Which are the standards you search for in the candidates you will give and have given 
franchises to?
They must be able to remain at the head of the business, they should be people who love to 
work, they must be able to effect team work and they must be honest. These are the qualities 
which we need.

For which reasons should entrepreneurs choose your company?
At present we are in a newly developing sector in Turkey and there are no others who know 
this work as we do nor are there any companies giving franchises in it. We are the first nail 
center in Turkey. We are able to offer profitable opportunities. We are the number 1 Nail 
center in Turkey. We are the digital face of the sector

What is the approximate investment needed so as to open a shop under your franchise 
system?
It is between 400 thousand and 1 million TL as costs vary according to the sq.m.of the 
premises.

What type of support do you gıve to your franchısees?
We deliver to them the ‘turn the key’ premises. In addition we give them the extra support 
of all social digital mediums. We also supply training on how they need to effect progress, 
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Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Franchiselarımıza anahtar teslim mağaza teslim ediyoruz. Bunun yanı sıra 
tüm sosyal mecralar, web sitesi ve bu sosyal mecraların yönetimi için ekstra 
destek sağlıyoruz. Nasıl ilerlemeleri gerektiğini, kampanyalar, fiyat politikası, 
reklam bütçelendirme, potansiyel müşterilerine ulaşmaları için en uygun ve 
hızlı yöntemleri, personel desteği ve bu personellerin eğitimlerini veriyoruz.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Tüm Bayilerimiz özel kamera sistemleri kurulu ayrıca, kullanmış oldukları 
rezervasyon motoru entegre olarak çalışmaktadır. Yıl içerisinde profesyonel 
ekibimiz en az 2 kez denetliyor ve gizli müşteri şeklinde de yıl içerisin de de-
netleniyor.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
O’nail Tırnak & Estetik Center’ın kanıtlanmış bir iş modeli var. Sürekli büyü-
yen pazarımızla, sürdürülebilir nakit geri dönüşü sağlıyoruz. Rusya, Amerika 
gibi büyük nüfuslu Ülkerlerde oturmuş bu sistem Türkiye’de ise daha yolun 
başında. Buda bu sektöre atılan ve profesyonel altyapı ile ilerleyen herkese 
uzunca bir dönem kazanç sağlayacak. 

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tırnak ve Estetik Sektörü Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. 2019 - 2021 
yılları arasında sektör % 150’lik bir büyüme yaşadı. Ve bu artış devam edecek-
tir. Halkımız ise Nail Art, Protez Tırnak, Kalıcı oje gibi işlemleri sosyal mecra-
larda ve günlük hayatta da popülerleşmesi ile birlikte ilgisi arttı. 2022 yılında 
ise bu sektörün popülerliğinin daha da artacağını ve önceki senelere göre 2 
katına çıkacağını ön görüyoruz.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere
dikkat etmeleri gerekir?
İşletmenin başında bire bir kendilerinin olması bizim için önemlidir. O’nail Ai-
lesi olarak bizden franchise alanların başarıyı kaçırmaları olanaksız.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
2023 Yılına kadar hedefimiz 35 Şube! İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yüksek 
potansiyel taşıyan şehirlerde şubelerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Dijitalleşen 
çağ ile birlikte E-ticaret Platformları, Online Randevu Sistemleri ve Mobil Uy-
gulamalar gibi dijital mecralarda da yerlerimizi almaya başlayacağız.

campaigns, pricing policies, advertising budgeting, the best and quickest manner to 
approach customers.

How do you check on your franchisees?
Each dealer has a special camera system mounted in their premises, this is integrated with 
the reservation motor. Our professional team makes at least 2 visits a year to them and we 
also test them by the ‘secret customer ‘ method.

Why should entrepreneurs take out franchises in this sector?
The O’nail Nail and Esthetic Center is a proven system. In an ever growing sector it has ready 
cash return. In the large countries such as Russia and America with their huge populations 
this is an already settled system while in Turkey we are only at the beginning of the road.
This means that those who are just now entering this sector by means of this brands strong 
infrastructure will be able to have a long profit period.

How do you evaluate the point that this sector has come to?
The Nail and Esthetic Sector is continuing its rapid growth in the years 2019 to 2021 it has 
seen an increase of 150% and in 2022 it will double that figure

What must those taking out franchises wıth your company do so as to be successful?
The owner of the business must be constantly present at the head of the business that is 
very important to us. Then those who take their franchises from us will be sure to succeed.

Which are your goals for the upcoming period?
We aim to have 35 branches in 2023 we wish to achieve that by having more branches in the 
big cities of Istanbul, Ankara and Izmir where potential is high.In this digitalization  century 
we shall have on line platforms for appointments and mobile applications together with all 
mediums.

BAŞARI ÖYkÜSÜ • SUccESS STORY
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Teknolojinin, günlük hayattan sosyal hayatın her alanında hissedildiği bir çağa girdik… 
Teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan markalar müşterilerine ulaşmak için gele-
neksel satış yöntemlerinden farklı bir alışveriş sistemini sunmak durumunda kaldılar. 
Alışverişte ortaya çıkan bu farklılaşma üreticilerin çeşitli alanlarda faaliyet gösterme-
leri ve satın alma biçimlerindeki değişim de yeni tek-
nolojik gelişmelere açık olmalarına zemin sağladı.  

Artık pazarda değişik bir süreç yaşanmakta ve değişi-
me ayak uyduran markalar bir adım öne geçebilmek-
tedir.  Franchise ekosistem ‘in de ki markalar Pande-
mi sürecinde teknoloji alt yapılarının güçlendirmeye 
başladı. Konsept güncelleme, ürün çeşitlendirmesi, 
hizmet kalemlerini güncellemek gibi birçok yeniliğe 
ve farklılığa odaklandı. Yeni dönem markalar için 
Hibrit Franchise tanımının da ekosisteme dahil ol-
masını sağladı… Hibrit kelime anlamına baktığımız 
da’ iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması’ ola-
rak bilinmektedir. Hibrit Franchise modeli, Fiziksel 
satış noktalarının aynı zamanda e ticaret satışları ile 
desteklenmesidir. Bu model ciroların artışını müm-
kün kılmaktadır. Özellikle hizmet sektörü ve ürün 
satışı odaklı Franchise modellerinde satış noktaları 
artmaya devam ederken teknoloji alt yapısını gün-
celleyen markalar Hibrit Franchise modeli ile daha 
da büyümeyi hedeflemektedir.  Daha fazla tüketiciye 
ulaşabilmek, satış noktası olmayan bölgelere hiz-
met verebilmek açısından faydalı iş modelini oluş-
turmaktadır. Yeme içme sektöründe restoranların 
paket servis alışkanlıklarındaki artışını gözlemler-
ken, sadece paket servis mantığı ile çalışan hayalet 
mutfak konseptlerinin de hızla arttığını görmekteyiz. 
Bununla birlikte katma değerli ürünler ile menüler 
üreten özellikli restoranlar, tüketicinin evde hazır-
layıp tüketebileceği şekilde birçok ürününü paketli 
hale getirerek satış kanalına sunmaktadırlar. Yöresel 
ürünler, paketli sebze -meyveler, organik ürünler, 
glütensiz ürünler vb birçok ürüne, tüketici daha hızlı 
ulaşabilmektedir. İş modellerini kurgularken, müşte-
ri deneyimi ve farklılaşmayı göz önünde bulunduran markaların ulaşılabilir olmaları 
da bir o kadar önemli hale gelmektedir. Franchise sistemi yeni dönemde de büyümek 
isteyen markaların en çok tercih edeceği sistem olmakla birlikte yenilikçi iş modelleri 
gün geçtikçe artmakta ve girişimcinin dikkatini çekmektedir.

We have entered a period of time where technology affects both our daily life and 
our social life... Technology has to fit in with the fact that it needs to be understood 
by companies so that they understand the  different new methods by which they 
can reach their customers.With the appearance of this period producers in every 

sector need to be able to format new models so as 
to be in the front of their sectors. The market place 
is now a different place and only those who realize 
it and take the necessary steps can be at the fore.
Some of the Franchise ecosystem brands during the 
pandemic began to strengthen the foundations of 
their technologies and began to pay attention to 
their product ranges, to changing certain items so 
as to meet the requirements of today. The system 
is now called the Hibrit Franchise System, when we 
look at the term hybrit we see it has the meaning of 
more than one or a mixture of different, strengths.
Here the strengths are actual sales points which 
are then aided by on-line sales.In this manner 
the turnover can be increased. Particularly in the 
service sectors and production sectors the brands 
which have modernized their systems are able to 
use the Hibrit Franchise model to enlarge further.

They now are setting up their technology models 
so as to reach a wider customer range and entering 
districts in which they are not presently placed. 
While we can see in the food and beverage sectors 
an increase in the new packet service schemes we 
can even see it in the ‘ imaginary kitchens’ sector. 
Additionally those producing value added products 
especially food for restaurant menus they even 
place the ingredients in packets so that customers 
can make them at home in fact many products 
are offered in such a manner.Especially regional 
products, packed vegetables and fruits, organic 
products, gluten-free products and many other 
such now can more quickly reach customers.
While brands are reviewing systems for customers 

to try out and also for more original items, it is essential they keep in mind how such 
goods will reach customers. In this new period of the franchising system the brands 
which wish to enlarge, in addition to their already favored system,  definitely must 
keep in mind that new methods attract interest and draw investors.

AYcAN
HElVAcIOĞlU
the Franchise
company Turkey
Genel Müdür
General Manager

SATIŞ NOkTAlARI İlE E-TİcARETİ 
BİRlEŞTİREN HİBRİT FRANcHISE, 
FRANcHISE EkOSİSTEMİNİN
YENİ TANIMI OlDU…
 WHEN SALES POINTS AND E-TICARET ARE JOINED TOGETHER 
THE RESULT IS WHAT THE FRANCHISE ECOSYSTEM HAS NOW 
NAMED HYBRID FRANCHISES

GÖRÜŞ • coNsIDERAtIoN
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OTO EkSPERTİZ
MARKALARINDA FRANcHIsING 
FRANcHIsING IN
tHE AUtoMotIVE EXPERt sEctoR
Eksper nedir ne iş yapar? sorusuna verilebilecek en kısa yanıt, hasarın maliyetini 
tespit eden kişiler olduğudur. Daha kapsamlı bir tanımlama yapılması gerekirse 
eksper; taraflar arasında yargı yoluna gitmiş veya sigorta anlaşmazlıkların çözü-
münde büyük bir rolü bulunan, herhangi bir şeyin değerini belirlemek veya kaza 
ya da farklı bir nedenden dolayı oluşan hasarı maliyetini tespit etmek için görev-
lendirilen bilirkişilere verilen addır. Oto ekspertiz ise, bu kişilerin otomobillerle il-
gili yaptıkları tespitlere ve görüşlere verilen isimdir. Yani eksperlerin otomobilleri 
detaylı olarak inceleyerek çıkardıkları sonuçlar ve görüş bildirimleri, oto ekspertiz 
olarak adlandırılır. 

Sigorta eksperleri arasında en fazla iş payına sahip olan oto ekpertizliğinde, eks-
perler, kaza veya farklı bir nedenden dolayı meydana gelmiş hasarın nedeninden, 
hasarın ortaya çıkardığı maliyete kadar geniş bir yelpazede tespit yapmakla görev-
lidirler. Oto ekspertizler sadece hasar sonrasındaki anlaşmazlıklarda değil, ikinci 
el araç alımlarında da, araç için verilen beyanların doğruluğu ve aracın gerçek de-
ğerinin ortaya çıkması için oto ekpertiz merkezlerinden rapor alınması gerekli bir 
durumdur. Görüldüğü üzere eksperlik oldukça sorumluluk gerektiren bir iş olarak 
karşımıza çıkıyor. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemi-
zin dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. 
Oto Ekspertiz işini yapan firmalar franchise sistemiyle Türkiye ve dünyaya açılmayı 
hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen 
firmalar, sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor ve 
türlü türlü yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bizde dergimizin bu sayısında 
Oto Ekspertiz firmalarına ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilen-
dirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren sektörün önde gelen firmaların-
dan görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık. 

What is an expert what kind of work is effected by them? The shortest answer to this 
question is those who evaluate the price of damage. If a more detailed explanation 
of expert is required it is those who have an important role in solving the situations 
which arise in court proceedings or in insurance disputes. It is the name which is 
given to those specifying the value of effected damages after accidents they give 
detailed information on the results of the damages in question. Thus the name of 
automotive expertise.

In insurance, automotive experts have the largest part of the work to. They have the 
responsibility of evaluating the damage and which party was at fault. Automotive 
experts do not only evaluate damage in accidents they also review the correctness of 
the statement detailing a second hand vehicle and evaluate its real worth, whenever 
a second hand vehicle is sold this is an essential formality. Reviewing these 
explanations it can be seen that this business is one that holds much responsibility.

With franchising strategies brands are now spreading to all parts of our country 
and in fact are playing an important role in employment. The Automotive Expertise 
companies are aiming to expand not only in our country but also in the world. The 
companies have the principles of working only with people who are capable of 
carrying correctly the brand name in addition to their interest in innovations. The 
sector follows carefully national and international developments and appears with 
all kinds of items so as to well satisfy their customers. In this edition of our magazine 
we wish to help in the understanding of this sector. We have had discussions with 
companies working in it so that we can be of help to investors.

SEkTÖR • sEctoR
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“Müşterilerimizin beklentilerini ve sorunlarını karşılayan, güvenilir ve tarafsız oto ekspertiz kuruluşu 
olmak yaklaşımı ile çalışıyoruz. Özetle yenilikçi, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla dünyada lider oto 
ekspertiz firması olmak hedefindeyiz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Önder Söken sorularımızı 
yanıtladı.

the Chairman of the Board Önder Söken answering our questions stated “We are an expertise 
enterprise which works in a trustworthy and unbiased manner to solve the expectations and 
problems of our customers. We are in particular innovators, principled and trustworthy and 
with this approach we hope to become world leaders in the auto expertise sector.”

Markanız kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
1980 yılında otomotiv sektörüne katılmamızla başlayan araç alım satım, Lpg/
Cng dönüşüm hizmetleri, bakım, tamir ve kontrol işlerimiz bizi otomotiv sek-
töründe bilgi ve tecrübe sahibi yapmıştır. 2005’te Türkiye’de öncü firma olarak 
oto ekspertiz faaliyetlerine başlayarak bu alanda hizmet vermeye başladık. 
2006’da, Türkiye’de yerli üretim oto ekspertiz hizmetinin eksik olmasının far-
kındalığıyla başlayan oto ekspertiz cihazları Dynobil markasıyla üretime baş-
ladık. 2015 yılında sektöre yön veren, güvenilir ve tarafsızlık ilkeleriyle tanınan 
Dynobil, “Güvenilir Ekspertiz Noktaları” sloganıyla kurumsal kimliğini ülkeye 
katmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise Dynobil geniş bayii ağı ve 550’den fazla 
kurulumunu gerçekleştirdiği, üretimini yaptığı oto ekspertiz merkezleriyle ve 
imza attığı bir çok kurumsal firmalarla sektörün lider firması ve markası hali-
ne gelmiştir. Aynı zamanda bu alanda uzman kadromuz ve personellerimiz ile 
AR-GE çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Üretmiş olduğumuz ekspertiz 
cihazları ve gelişimi için bir çok akademik çalışmaya da bünyemizde yer ver-
mekteyiz. Bilen, yapabilen ve yaptığını en iyi şekilde aktarabilen bir prensip ile 
sektörün ilerlemesini sağlamaktayız.
Günümüzde gerçekleşen ve gün geçtikçe daha çok rağbet gören ikinci el araç 
alım satım işlemleri ve buna bağlı olarak gelişim gösteren oto ekspertiz iş-
lemleri her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır ve kazanmaya devam 
etmektedir. Her geçen gün yeni araçların üretilmesi ve bu özellikler kapsa-
mında araç alıcıların buna paralel olarak talepleri artmaktadır. Ekspertiz fir-
malarının bu noktada hem alıcıya hem de satıcıya tarafsız tutum sergilemesi 
hassas bir terazi gibi hizmet vermesi gerekir. Dynobil ailesi olarak biz, alıcı 

Will you please tell us about the founding and the developing of your brand?
We joined the automotive sector in 1980 we effected vehicle buying and selling, Lpg/Cng 
exchanges, overhauling, repairs and control work the result being we gained our vast 
experience. In 2005 we became one of the foremost firms in the auto expertise sector, we 
became aware of the lack of expertise for made in Turkey cars and began to manufacture 
our own expertise equipment under our brand name Dynobil. By 2015 our company 
became known for being sector directors, trustworthy and impartial. Under our slogan 
of “Trustworthy Expertise Positions”and joined our country with a Corporate Identity. 
Today the point we have come to is that Dynobil has a very wide network of more than 550 
enterprises, has its own auto expertise centers and many corporate enterprises and we have 
become the leading brand name in the sector. At the same time we speedily continue R&D 
projects with our expert teams and personnel. We attach a great deal of importance to the 
development of our expertise instruments and great academic work is being effected for 
it. Knowledgeable, able to competently effect work in the best possible manner always 
maintaining our principles and always moving forward.
Constantly and as time goes on the importance of auto expertise becomes more and more 
required for the buying and selling and the formalities entailed for second hand vehicles. 
Every day new vehicles are being manufactured and customers especially have need of 
the equipment to meet new innovations. Expertise companies are obliged to act extremely 
impartially between buyers and sellers.We the Dynobil family ensure that business between 
the two parties is completed satisfactorily and to meet the necessities of the sector in the 
light of innovations and developing technology we effect our service under our domestic 
identity.Our expertise park tracks are tested mainly by the Gazi University Engineering 
Faculty but also by various other Faculties.

DYNOBİl OTO EkSPERTİZ
DYNOBIL AUTO EXPERTISE
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ile satıcı arasındaki ticaretin en verimli şekilde gerçekleşmesi için hassas 
bir şekilde hareket edip piyasa ihtiyaçları ve gelişen teknoloji doğrultusunda 
yerli kimliğimiz ile hizmet vermekteyiz. Başta Gazi Üniversitesi Mühendislik 
fakültesi olmak üzere birçok fakülte ile birlikte ekspertiz parkurlarımız test 
edilmiştir.  

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Dynobil olarak tüm Türkiye de 200’ü aşkın bayi ve Yerli Üretim Test Ci-
hazları imalatı ile yer tespiti, projelendirme, makine kurulum, eğitim 
ve TSE danışmanlık hizmeti firmamız tarafından, konusunda uzman 
kadromuzla sağlanmaktadır.
Amacımız, bayilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte koşulsuz müşteri mem-
nuniyetini sağlamak, araç almak isteyen tüm müşterilerimize alacakları oto-
mobil hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermek, oto ekspertiz cihazlarımızın 
sağlam, yenilikçi ve tasarımlarıyla dünyaya ilham vermektir. Müşterilerimizin 
beklentilerini ve sorunlarını karşılayan, güvenilir ve tarafsız oto ekspertiz ku-
ruluşu olmak yaklaşımı ile çalışıyoruz. Özetle yenilikçi, ilkeli ve sorumlu yak-
laşımımızla dünyada lider oto ekspertiz firması olmak hedefindeyiz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız?
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
2015 yılından itibaren franchising (bayilik) vermeye başladık. Bizleri bayilik 
vermeye teşvik eden unsurlar ise üretmekte olduğumuz ekspertiz makine-
lerini kullanan kişi ya da kurumların talepleri oldu. Bu talepler üzerine cihaz 
üzerinde güncellemeler ve gelişmeler sağladık. 
Yatırımcı adaylardan aradığımız bazı kriterlerimiz mevcuttur. Sektörel bazda 
bilgi sahibi olmalarını, ticari geçmişlerinde herhangi bir problem olmamasını, 
otomotiv sektörüne ilgi duymalarını, bizim şart ve kurallarımıza uyabilmeleri-
ni ve franchising sistemini kendi işletme ve iş prensiplerinde taşıyabilmelerini 
beklemekteyiz. 

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Bayilik sistemimizde çeşitli departmanlarımız bulunmaktadır. Departmanla-
rımıza içinde özellikle şikâyet yönetimi ve iş denetim departmanımız vasıtası 
ile hem gelen şikâyetlerden hem de iş denetim mekanizmamızın unsuru olan 
gizli müşteriler vasıtası ile bayii ağ kalite kontrollerimi sağlamaktayız. Eksik 
görülen hususlarda anlık reaksiyon göstererek gerekli tedbirleri firma yöne-
tim kurulu bünyesinde değerlendirerek gerekli tedbirleri almaktayız.

Presently how many branches do you have and where are they sıtuated?
Dynobil has near to 200 dealers and using our own instruments our expert team effects 
position choice, the project, the setting up of the machines, the training and the TSE 
consultancy.

Our goal is that our dealers and our personnel effect unconditional customer satisfaction, 
we supply correct, complete and unbiased information to the people who wish to buy 
a vehicle and added to that we offer sturdy, innovative, well designed world inspiring 
products. We are an enterprise which effects solutions to fulfill the customers needs and 
a trustworthy, impartial auto expertise foundation. To sum up we are innovative, principled 
and responsible with the goal of becoming a world leader in the auto expertise sector.

When did you begın to give franchises? Why the franchise system?
We began giving franchises (dealerships) in 2015. The reason behind our dealer incentive 
giving was the fact that the people who had being using our instruments requested 
it.With that demand we began modernizing and developing the expertise instruments we 
were manufacturing. We have certain criteria for investment candidates. They must have 
knowledge of the sector, there must have been no problems in their previous business 
lives, they must be interested in the automotive sector, they must be able to comply to our 
conditions and regulations, must be capable of maintaining their own premises under the 
franchise system as they carry out our principles of working.

How to you check up on them?
We have various different divisions for our dealerships systems in one division any incoming 
complaints are monitored and then our ‘ secret customer ‘method is used so as to control 
the quality of the dealers in the network. Should any missing conditions be found they are 
immediately rectified and evaluated by our board.

Within your franchise operations what is the average required investment?
Investment for businesses set ups varies beginning at 200 thousand TL up to 400 thousand 
TL (variations are dependent on the sq.m.size of the premises, the repairs needed and the 
machine parking facilities).We manufacture the 4x4 DYNO Test Systems, the 4x4 DYNO Test  
Synchronizators, the 4x4 DYNO Magnetic Brake Testers and any other required implements.

Which do you believe are the reasons that investors prefer your company?
People or institutions wishing to instal an Auto Expertise business much prefer our brand 
as we are the most well known brand in this sector we ourself manufacture our machines 
in other words we have a totally domestic production unit working with a totally domestic 
investment and ours is a 7/24 technical support. In our service contract we guarantee that 
should a mechanical repair be needed the same day with no waiting it will be effected 
Additionally by means of the social media on many platforms we give on going information 
to dealers along with detailed action of expertise activities. An additional reason is that 
under the stipulations of our contract with our dealers we have the ability to show them 
direction.

What do entrepreneurs need to do so as to be successful?
In our sector as in all sectors one of the foremost actions is ensuring customer satisfaction. 
Retail customers must be greeted by a smiling face so that after having had our service 
they leave extremely satisfied.First of all we must work under the principle of the customer 
always being right. One of the main reasons that entrepreneurs wish to enter our sector is 
that the investment is low but the profit margin high. If we take a general look at sectors 
even a tiny buffet set up needs an investment of between 250 and 300 thousand TL.
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Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortala-
ma maliyeti nedir?
Markamız bünyesinde açılacak olan işletmeler ile ilgili kurulum maliyeti deği-
şiklik göstermekle birlikte minimum 200 bin lira ile maksimum (işletme met-
re karesi, işletmenin tadilat rakamları, makine parkının kapasitesi) 400 bin 
liraya kadar oluşmaktadır. 4x4 DYNO Test Sistemleri, 4x4 Senkronize DYNO 
Test Sistemleri, 4x4 DYNO Manyetik Frenleme Test Sistemleri, 4x2 DYNO Test 
Sistemleri ve 4x2 DYNO Manyetik Frenleme Test Sistemleri gibi birçok çeşitte 
ve ihtiyaç doğrultusunda makine imalatı yapmaktayız.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Oto ekspertiz işletmesi kuracak olan kişi yada kurumların markamızı tercih 
etmelerinin en büyük nedeni tüm yurt da en çok bilinen lider marka olmamız, 
kullanılacak makinelerin yüz de yüz yerli sermaye ile kendimizin imal ediyor 
olmamız ve 7/24 teknik destek sağlıyor olmamız, hizmet şartnamemizde me-
kanik onarım gerekliliğinde arızada aynı gün bekleme süresi olmadan gerekli 
teknik desteği sağlıyor olmamızdır. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif olarak 
kullanarak gerekli ekspertiz bayiliği ve ekspertiz faaliyetleri hakkında detaylı 
bilgileri çeşitli platformlarla sizlerin hizmetine sunuyoruz. Tercih edilmemizin 
en önemli unsurlarından bir sebebi ise bayilerimize yapmış olduğumuz ku-
rumsal anlaşmalardan dolayı iş yönlendirebilme yeteneğimiz.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de başarının ilk koşulu müşteri 
memnuniyeti, müşteri memnuniyetini sağlamak adına ilk yapılacak şey bayile-
rimize gelen perakende müşterilerimizin güler yüz ile karşılanması verilen hiz-
metin doğru ve tarafsız olması, müşterilerimizin hizmet aldıktan sonraki süreçte 
de memnun olarak ayrılmalarının sağlanması. Müşteri daima haklıdır ilkesi ile 
müşteri öncelikle hareket edilmelidir. Bayii adaylarımızın sektöre girmelerinin en 
büyük nedenlerinden bir tanesi, kurulum maliyetinin düşük kar marcirahının yük-
sek olmasıdır. Ticarethanelerinin geneline bakacak olursak, ufacık bir büfenin bile 
kurulum maliyeti 250 bin lira ile 300 bin lira gibi bir maliyeti bulmaktadır.  

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Bayii adaylarımız oto ekspertiz merkezi kurulumunda bayilik dışı kurumsal 
olmayan isimler ile de hizmet vermeyi düşünmekteler. Ancak isimsiz ticaret-
hanelerin müşterilerin gözünde güven unsurundan yoksun, kurumsallıktan 
uzak, müşterilerin şahıs ticarethanelerini tercih etmiyor olmalarından dola-
yı markayla beraber kurumsallıkla birlikte güveni de elde ettikleri DYNOBİL 
markasını tercih ediyor.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Pandemi dönemimde işlerde oluşan düşüklükleri fırsata çevirip firmamız 
bünyesinde bulunan bayilerimiz ile eksik görülen teknik, eğitim ve ekspertiz 
konularındaki eksikliklerin giderilmesi üzerinde durulmuştur. İşlerin bir neb-
zede olsa artışını sağlamak amacı ile 50’i aşkın kurumsal firma ile Türkiye 
genelinde anlaşmalarımız hayata geçirilmiştir. Tabi bu dönemde çalışanlarımı-
zın salığını da düşünerek dezenfektan ve temizlik faaliyetlerine öncelik verdik. 
Çalışma şartlarını ve koşullarını bu pandemi dönemi kapsamındaki gereklilik-
lere istinaden harekete soktuk.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
Sektörde gelecek planlamasında işlerin artacağını, otomotiv sektörünün gidi-
şatı itibarı ile hybrit-elektirikli otomobil tercihlerinin artacağını ön görmekte-
yiz. Bu doğrultuda üretmekte olduğumuz makine parkurlarının ve ekipmanla-
rın Ar-Ge çalışmalarında dönemin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni teknolojilere 
de bağlı kalarak gelişim göstermeye devam etmekteyiz. 

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin her ili ve ilçesinde bulunmayı, bayi sayımızı 
400 adete çıkarmayı ve güvenilir ekspertiz noktalarını oluşturmayı hedefli-
yoruz. Dünya üzerinde 10 farklı ülkede marka parkurlarımız kullanılmakta, 
globalleşmenin gereği olarak bulunduğumuz ülke sayısını 50’li rakamlara 
erişmesini hedefliyoruz.

Why should entrepreneurs invest in this sector?
Dealer Candidates wishing to establish an auto expertise center often think of using 
unknown, non corporate firms. However unknown establishments do not give customers a 
feeling of security while well known brand names do. This is why they prefer Dynobıl.

Will you tell us of your actions during the pandemic?
What kind of precautions did you take?
We used the period of the pandemic and its consequential work loss to scrutinize if there 
were any lacks in the  technicalities, or in the trainings of our dealers. To somewhat rectify 
business losses we effected almost 50 understandings with corporate firms throughout 
Turkey,
obviously we gave extreme care to having disinfectionary and cleansing very correctly 
effected so as to protect the health of our workers. We changed our hours and conditions of 
work so as to fulfil the necessary conditions which the state put down.

What are your thoughts on your sectors future?
We plan to increase our businesses, the automotive sector shows more and more interest in 
hybrid-electrical cars and we feel this will be ongoing. In order for us to produce mechanical 
parking courses and equipment more time must be given to our R&D work so that we can 
further develop and supply the needs of our modern times.

Will you tell us of your plans for the future?
We intend to be positioned in every district and province of Turkey. We wish to have 400 
dealers supplying our secure expertise services. We wish our brand of parkour to be found 
in 10 different countries and then so as to meet global demands increase the number of 
countries to reach 50.
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“Bayilerimiz ve uzman personelimiz; gelişen otomotiv sektörü ile Oto Ekspertiz konularında gerek 
yurt içi gerek yurt dışı eğitim ve seminerlere katılarak her zaman teknolojik gelişmeleri takip 
etmeleri ve gelişen otomotiv sektöründen uzak kalmamaları sağlanmaktadır” diyen marka yetkilileri 
sorularımızı yanıtladı.

the responsible person from the company when answering our questions stated “We work in conjunction 
with our Franchisees and our expert staff and follow all subjects both within and outside of the country 
to be aware of everything happening in new technologies in the widening automotive sector by teachings 
and seminars both abroad and domestically.”

DYNOMARk OTO EkSPERTİZ
DYNOMARk AUTO EXPERTISE
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Dynomark, Genatech Mühendislik ve Yazılım A.Ş. çatısı altında kurulmuş 
oto ekspertiz işletmesi açmak isteyen girişimci ve yatırımcıların tercih ettiği 
franchise veren bir markadır.
Oto ekspertiz ekipmanlarının bir çoğunu kendimiz üretmekteyiz. Hizmet kali-
tesi memnuniyet oranı en fazla olan firmalar arasındayız. Öncelikli hedefimiz 
en kısa sürede Türkiye geneli tüm illerde ve ilçelerde Dynomark Oto Ekspertiz 
markasını yatırımcılarla buluşturmaktır.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Otomotiv sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz 2014 yı-
lında Dynomark ismi ile oto ekspertiz sektöründe markalaşma kararı alarak 
Türkiye genelinde garantili hizmet sunmaya başladı, bu yolda hedefimize hızlı 
bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Şu anda ülke genelinde 40 Oto Ekspertiz şubesi ile hizmet veriyoruz ve oto 
ekspertiz sektörünün önde gelen ismi olma yolundaki hedefimize kararlılıkla 
ilerlemeye devam etmekteyiz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız?
Neden Franchise sistemini seçtiniz?
2018 yılında Franchise alt yapısını tamamlayarak franchise vermeye başladık. 

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Yönetim, işletme, organizasyon, satış ve pazarlama konularında, temel bilgi ve 

Will you please briefly introduce yourself?
Our brand name is Dynomark, Genatech Engineers and Software A.Ş and we have formed an 
automotive expertise center which has become a favored brand for those investors and entrepreneurs 
who wish to take out a franchise in this sector. We make most of the equipment needed by this sector. 
We are amongst the companies most favored by clients for the quality of our service.Our primary aim 
is to have in the shortest time in all the provinces of Turkey investors of the Dynomark Automotive 
Expertize brand.

Will you please tell us about the foundıng and developing of your company?
Our company was active in various branches of the automotive sector and in 2014 we decided under 
the name of Dynomark to become a brand in this sector and so began to offer throughout Turkey 
guaranteed service work and we are delighted to be reaching our goal in such a rapid fashion.

Presently how many branches do you have and where are they placed?
At the present in our country in general we supply service in 40 Automotive Expertise branches and 
are extremely pleased to be forging ahead with great determination.

Which are the criteria you search for in the candidates who apply?
We consider those who are capable in management and organization, sales and marketing with basic 
knowledge and capabilities and who are interested in the automotive sector and who wish with us 
to offer quality service.

How do you keep a check on them?
Thanks to our special software program we are able to constantly keep a check on their performances. 
On Sistem we follow their sales and customer satisfaction and work constantly with them to effect 
improvement.

What is the average investment needed to take out a franchise with your company?
Inclusive of name rights the approximate key delivery is between 200-250TL.

Why do you believe entrepreneurs choose your company?
We have a young, dynamic and highly energized team. It is very important to us that we be able to 
form this energetic approach between us. The reason being that the franchise candidates wish to 
be a member of our family and our contact is always essential. The fact that we manufacture the 
automotive expertise machines ourselves and software is set up by us is very attractive to them. 
They are able to obtain machines, software and franchise all from us rather than having to contact 
three different firms.

What must entrepreneurs do in order to be successful?
Primarily they must be aware of sectoral and global changes and developments and be able to accept 
them. A successful business owner must be able to correctly analyze the sector and the marketplace. 
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beceriye sahip otomotiv sektörüne ilgi duyan ve bizimle birlikte kaliteli hizmet 
vermek isteyen adayları değerlendirmeye alıyoruz.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
 Özel yazılımlarımız sayesinde franchising birimi bayi performanslarını sü-
rekli takip eder.   Sistem üzerinde satışları ve müşteri memnuniyetini takip 
ederek karlılığın, verimliliğini arttırılması için sürekli şubeler için çalışır.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
İsim hakkı bedeli dahil anahtar teslimi ortalama maliyetimiz 200- 250 bin 
Türk Lirası aralığındadır.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Genç, dinamik ve enerjisi yüksek bir ekibimiz var. Yatırımcı adayı ile kurdu-
ğumuz iletişim, yakaladığımız enerji bizim için çok önemli. Çünkü franc-
hise alan adayımız ailemizin bir üyesi oluyor ve iletişimimiz sürekli devam 
ediyor. Kullandığımız oto ekspertiz makinelerinin de imalatçısı olmamız ve 
yazılımların bizim tarafımızdan yapılıyor olması girişimcilere cazip geliyor. 
Makineler, yazılım ve franchise için farklı farklı firmalarla değil hepsi için 
sadece bizimle irtibat halinde oluyorlar.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Girişimcilerin öncelikle hem sektörel hem global değişim ve gelişimlere 
açık olması gerekir. Başarılı bir işletme sahibi olmak, sektörü ve pazarı 
doğru analiz etmeyi gerektirir. İş geliştirme ekibimiz bu konuda; gelişen 
otomotiv sektörü ile oto ekspertiz konularında gerek yurt içi gerek yurt dışı 
eğitim ve seminerlere katılarak her zaman teknolojik gelişmeleri takip et-
mekte ve şubelerimiz ile paylaşmaktadır.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Düşük maliyetli yatırım avantajı ve oto ekspertiz makinelerinin imalatçı fir-
ması olmamız sebebi ile pazarda önemli rol oynuyoruz. Oto Ekspertiz yatırı-
mının geri dönüş hızı 12 ila 18 ay arasıdır, daha uzun süreceğini düşündüğü-
müz noktalara şube açmıyoruz Yatırım maliyeti dışında herhangi bir stok ve 
hammadde giderleri yoktur. Diğer sektörlere nazaran her an aktif, hareketli 
ve sürekli nakit girişi olan bir sektör. Kazanç ve karlılığın sürekliği açısından 
rakip sektörlere göre her zaman bir adım önde.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
Oto ekspertiz sektörü yeni ve hızlı gelişen bir sektör, Ticaret bakanlığının 
resmi gazetede yayınladığı Ekspertiz raporunun 2.el araç satışından hemen 
önce TSE belgeli istasyonlarca düzenlenmesi zorunluluğunun başlaması ile 
birlikte sektöre olan ilgi artarak devam edecektir. 

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Pazardaki rakam ve analizleri doğru okuyabilen tüketici karar mekanizma-
sını çok iyi anlayan profesyonel bir reklam/pazarlama ekibimiz var. Doğru 
pazarlama kanallarını kullanarak pandemi döneminde yatırım yapmaya 
çekinen yatırımcılara sektörün avantajları, karlılığı ve geleceği hakkında 
doğru bilgilendirmeler yaparak yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Mevcut 
Şubelerimizde önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve müşterilerimizin 
sağlığı oldu, Bütün şubelerimiz özel sertifikalı dezenfekte cihaz ve ürünle-
riyle her gün dezenfekte edilmektedir. Şubelerimizde maskesiz dolaşılma-
makta olup girişlerde temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılmaktadır.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
 Dynomark Oto Ekspertizin kaliteli hizmetini çok daha geniş kitlelere gö-
türmek amacıyla doğru lokasyon ve doğru yatırımcılarla 2021 yılsonunda 
50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonu hedefimiz 81 ilde hizmet 
veriyor olmak. 2022 yılında Dış pazardaki yerimizi almak için gerekli ça-
lışmalarımız tamamlandı.  Markamız 2022 yılında global pazardaki yerini 
almış olacak. 

On this subject our development team follows all these automotive technologies by being taught at 
seminars both domestic and foreign and shares all such knowledge with our branches.

Why should entrepreneurs take out franchises in this sector?
It has the advantage of a low investment and the fact that we produce the automotive expertise 
machines ourselves results in our having an important position in the market. The speed of return 
on investment in between 12-18 months, we do not open in any position should we feel that this could 
not be feasibly achieved. In addition to the investment itself no expense is needed by way of stock or 
raw materials. In comparison to other sectors this one is constantly active and has on going ready 
cash incoming. In fact in comparison with other sectors by way of earnings and profit ours is always 
one step in front.

What are your thoughts on this sector in which you work?
The automotive expertise sector is a new and rapidly developing one. When the Minister of Trade 
announced in the official newspaper that an expertise report had to be obtained for second hand 
vehicles and at stations the TSE license must be found the sector began to be even more interesting.

Will you tell us of your efforts during the pandemic?
What kind of precautions did tou take?
Our company has a professional team of advertisement and sales which is able to understand 
the actions of customers by correctly reading the analysis figures of market and sales. Correct 
marketing channels were used so that those not comfortable with investing during the pandemic 
who did not understand the correctness of investment at that time for future actions were made able 
to understand its advantages so that investments continued throughout. At our branches of primary 
importance was protecting the health of our staff and customers. At all our branches everyday 
special certificated disinfectant distributers were used. Masks had to be worn at all times and at the 
entrances temperatures were measured by distanced utensils.

Will you please describe your future plans for the company?
Dynomark Otomotive Expertise wishes to spread its high quality service even further. We hope to 
have by the end of 2021  a total of 50 branches in the right places and the right investors. At the end 
of 2022 we hope to be offering our services in 81 provinces. For the end of that year we shall have 
completed the necessary groundwork in order to take our place abroad in other words we enter the 
global market in 2022.
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“Amacımız Otomotiv sektörü içerisinde ister 2.el isterse sıfır kilometre araçlarda oto ekspertiz 
hizmetlerini kalifiye personel ve alanında uzman ustalarla, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı bir 
hizmet vermektir. Gelişen ve büyüyen bu teknolojiyle yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılan yazılım 
ve çipler ile  beraber sektöründe bu sisteme ayak uydurarak geride kalmaması adına kendimizi 
sürekli geliştirerek yenileniyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Öztürk sorularımızı 
yanıtladı.

Emre Öztürk the assistant to the chairman of the board answering our questions stated “Our aim it to offer 
expertise for new or 2nd hand vehicles we supply thıs by means of our qualified personnel experts in their 
field who serve by using the highest type of technology. With the enlarging and developing technologies 
for the new generatıon of electronic vehicles together with their software and chips we are constantly 
improving ourselves so as not to lag behind any of the new systems.”

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1986 Yılı Çorum Doğumluyum. 2004 Yılında Halkla İlişkiler Reklamcılık Bö-
lümünde İletişim Fakültesi ile başladığım eğitim hayatıma, ayrıca İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümünü de bitirdikten sonra devam eden esnaflık serü-
venine eğitimli ve alaylı olarak devam ettim. Teknolojiye ve girişimciliğe olan 
merakım ile çok farklı sektörlerde hizmet verdim. Ayakkabı, kuyumculuk, 
pazarlama, yazılım ve reklamcılık alanlarında hizmet vererek 2017 yılında 
otomotiv sektörüne giriş yaptık. Aile Şirketi olarak hizmet vermeyi özellikle 
tercih ediyorum. Çünkü kurumsal bir marka olsakta iş dağılımına bu sürece 
göre düzenliyoruz. Çalışanlarımızı da bu yönde tercih ediyoruz. Aile olarak bü-
yümek her zaman başarı getirmiştir. Şimdi de bu ailemizi daha da büyüterek 
geniş aile kavramı ile ustalarımızla beraber Türkiye’nin her noktasına bu aile 
geleneğini taşımak istiyoruz.

Experix markası nasıl ortaya çıktı? Neden Experix?
Marka ismimizi seçerken asıl mesleğim olan reklamcılık benim için büyük 
bir fark yarattı diyebilirim. Exper kelimesi zaten bildiğiniz üzere uzman anlamı 
taşıyor. Biz hem sloganımızla hem de ismimiz ile dikkat çekmeliydik. Nor-

Will you please tell us a little about yourself?
I was born in Çorum in 1986. I began my studies at the course of advertising at the Business Faculty 
and after completing that I began the adventure of becoming a seasoned craftsman. I was interested 
in technology and entrepreneurship and I worked in various sectors, footwear, jewelry, software 
and advertising and in 2017 entered the automotive sector.I prefer to work for a family company as 
corporate brands adjust staff requirements according to their own policies. Workers prefer family 
companies as improving in a family company brings success.Now we wish to further enlarge this 
family concept together with our craftsmen.We wish to carry this family concept to all parts of 
Turkey.

How did the experix brand come into beıng? Why experix ?
When choosing the brand name I can safely say that advertising had taught me a lot. As you know 
the word exper has the meaning of specialist. We needed to draw  attention to both our slogan and to 
our work. Normally a brand name is being used and one chooses a slogan accordingly, for us it was 
just the contrary my fathers work was tied into automotives so because of his experience being so 
valuable we said “Experience makes the difference” so from the English the meaning Experix came 
into being. The colors for our sign were carefully chosen the yellow for warmth together with light 
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malde isminiz hazır olur ve buna göre slogan üretirsiniz. Biz tam tersi bir yol 
izleyerek baba mesleğimizin de otomotiv ile bağlantılı ve bu yönde olmasından 
dolayı ve bu işte de deneyimin çok değerli olması sebebiyle “Deneyim Fark 
Yaratır” dedik. Ve deneyim kelimesinin İngilizce karşılığı olan Experix Ortaya 
çıktı. Renklerimizin sarı sıcak seçilmesi kullandığımız koyu renkleri de yu-
muşak antrasit renklerle herkesin bu logoya bakışını kendilerinden bir parça 
bulması için dikkatlice seçtik. Ve ortaya markamıza yurtdışı piyasasında ilgi 
gösterdiği bir Oto ekspertiz ismi çıktı. Yurtdışında autoexpertise.net domain 
ile gelen talepleri değerlendiriyoruz.

Oto ekspertiz franchising sürecinde ortalama kurulum maliyetleri nedir?
Bizim 3 farklı sistemimiz var birincisi sadece cihazları bizden temin edebilir-
ler ve bu konuda piyasa şartlarında fiyatlarımızın uygun olduğunu, bizi tercih 
eden no name işletmelerden görüyoruz. Bu cihazların maliyeti 70 bin lira ile 
100 bin lira arasında. İkinci seçenek genelde en çok tercih edilen eksiksiz tüm 
cihazları kurulumunu ve kurumsal tabelamızı biz takıyoruz. Bayilik için gerekli 
konsepti firmanın bize sunduğu yere göre tasarım yaparak iletiyoruz ve bayile-
rimiz bu projeye uygun işlemleri kendi şehirlerinde yaptırıyorlar. Tabi bu süre 
zarfında bizde kontrollerimizi devam ettirerek en iyi hizmet noktası oluşması 
için takip ederek gerekirse müdahalelerde bulunuyoruz.
Üçüncü seçeneğimiz ise eğer işletme yeri belli ise bunun üzerinden gidiyoruz 
ama yer belli değilse ilk fizibilite çalışması ile 1 haftalık araştırma yapıyoruz. 
Gerekli nokta bulunduktan sonra metrekare fiyatına göre işletme için fiyatla-
ma yapıyoruz, A’dan Z’ye tüm cihazlar işletme dekorasyonu, inşaat işleri ile 
bizzat ilgilenerek proje sonunda anahtarı teslim ederek çıkıyoruz. Bu sistem 
yaklaşık 150 metrekare alanda 350 bin lira civarında tutuyor. Tabi yerin fiziksel 
durumuna göre yine değişebilir

Girişimciler bayilik için neden Experix’i seçmeliler?
Bu konuya en iyi yanıtı şu şekilde verebilirim. Biz diğer sektörlerde aktif olarak 
da hizmet verdiğimiz için bu sektörleri ekspertiz tarafında çok güzel harman-
layarak kullanabiliyoruz.
Oto ekspertiz sektörünü çok iyi biliyoruz aynı zamanda reklamcılıkta biliyoruz 
aynı zamanda yazılımda biliyoruz yani bir müşteriye nasıl ulaşılır bu sektör-
den neler bekler, ne isterler çok iyi analiz yaparak tüm çalışmalarımızı buna 
göre şekillendiriyoruz. Bu işin reklamını dışardan hizmet alarak yapamazsınız 
çünkü işin içinde olmanız lazım. Rakiplerimizden ayrıldığımız ve bayilerimize 
sunduğumuz en büyük hizmet te bu olsa gerek.
Ulusal kanal reklamlarımız, radyo reklamlarımız, google Ads reklamları ve 
youtube reklamları ile başarıyı en üst noktaya taşıyoruz. Eğer reklam yapmı-
yorsanız ve yenilenmiyorsanız yenilmeye mecbursunuz çünkü hizmet sektörü 
tam bir kurtlar sofrası diyebilirim.

anthracite so that each person looking at our logo can find something of themselves in it and then 
influenced by abroad the words Oto ekspertiz were added. We are reviewing enquiries from abroad 
by autoexpertise.net domain.

In forming automotive expertise what are the average prices ?
We have 3 different systems the first people can obtain only their devices from us and our prices are 
in accordance with the rest of the market but we see that customers prefer us to the no name ones. 
The prices of devices are between 70-100 thousand TL. The second system is usually preferred as 
we offer the setting up of the devices together with the positioning of our sign. The third option is a 
franchise where the entrepreneurs have premises or will choose premises in another city and have 
necessary work effected locally which of course we control if the site is already chosen we control 
that it is in a good position for this service and if necessary we interfere if the position is not yet 
chosen we effect a one week survey before the decision of position then according to the sq.m of the 
premises we calculate the price. All machine devices, the decoration of premises and completion of 
building from A to Z we effect then give ‘key hand over’. By this system a 150 sq.m. position would 
cost around 350 thousand TL. Obviously that price can change according to the existing structure.

Why should entrepreneurs choose experix?
I can best answer that by saying. Mixing the usual activities in other sectors we join them together 
with our expert methods which means a good result. We know the automotive expertise sector 
very well while at the same time we know advertising and software in other words we know how to 
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Sektörün hızlı bir ivme aldığını düşünüyoruz
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Oto Ekspertiz sektöründe son 3 yılda hızlı bir yükselişle, açılan işletmelerin 
çoğaldığını net bir şekilde görüyoruz. Ancak şu da bir gerçek işin gereklilikle-
rini yapıp ve ustalığınızda da belirli bir yol gitmişseniz başarısızlık diye bir şey 
yoktur. Az çalışma, az araştırma, az öğrenme vardır. Biz bayilik sistemimizde 
bu konuda katıyız. Yani ustamız ne durumda olduğunu görmeden bilgisini ölç-
meden bayilik kesinlikle vermiyoruz. Yaptığımız iş, hizmet ve hak işi herhangi 
bir yanlışlıkta bedelini ödemek zorundasınız. Çünkü size aracını güvenerek 
teslim eden bir müşteri ile muhatapsınız ve bu çok önemli, işi baştan savmak 
gibi bir düşünce kesinlikle kabul edilemez. Daha işletmeler açılır, çoğalır ama 
bu sürecin oturması 5 yılı bulur. İşini iyi yapan ve yapmayan ayırt edilir ve ba-
şaramayanlar sistemin dışında kalır. Bu her zaman böyle olmuştur. İllaki bu 
sektör için değil her sektörde işinizi iyi yapmıyorsanız müşteri bunu çok iyi fark 
eder ve cezanızı keser.

Şirketinizin ilerleyen dönemde farklı projeleri var mı?
Burada çok önemli bir girişimimiz söz konusu: Biliyorsunuz sanayide çalışan 
çocuklarımız artık yok denecek kadar az ve her kesimde çocuğunu okutmak 
ve avukat, doktor yapmak istiyor. Yalnız çocuğun gerçekten böyle bir yeteneği 
mi var yoksa el yeteneği mi var işte tam bu sebeplerden dolayı sanayide biz ye-
tiştirecek çırak bulamıyoruz. Durum böyle olunca bu işin eğitimi ve yönlendir-
melerle Bazı Teknik Meslek Liseleri ile bir görüşmemiz oldu. Sektörün eksik-
liklerini ve kalifiye personel ihtiyaçlarını anlatarak neler yapılacağı konusunda 
bilgi alışverişi sağladık. Çokta yaralı oldu ve bu projemizi yakın zamanda bir 
üst boyuta taşıyarak sadece bizim değil tüm sektörün faydalanması adına bü-
yük bir adım atacağımız ve bu işin öncüsü olacağımız için sevinçliyiz.
 
Ayrıca kurumsal oto ekspertiz anlayışını yurt dışında pazarlama ekibimiz ile 
değerlendiriyoruz. İnternet sitemiz yapıldı ve gelen talepleri değerlendiriyoruz. 
2-3 firma ile de Ulusal Bölge Bayiliği konusunda görüşmelerimiz oldu. Ama bu 
yol nasıl devam edecek gelişmeleri ilerledikçe göreceğiz.

Şu andaki ilk hedefimiz 2022 son çeyreğinde 50 bayi ile hızlı bir giriş yapmak, 
Ulusal Bölge Bayiliğinde de en az 5 ülkede anlaşma yapmak.

approach customers, what they expect and what they wish we analyze all of those so that we effect 
all our business accordingly. One can’t advertise this sector with use of outside advertising one needs 
to be in the sector itself. This is what separates us from our competitors and the all important service 
which we offer to our dealers.
We carry our advertising throughout the nation, by radio by Google adverts and by you tube 
consequently we are able to forge ahead. If you are not advertising and you are not renewing you are 
sure to be beaten as the service sector can be described as wolves at the table.

Your sector has speeded up greatly how do you evaluate this?
We can see that the Automotive Sector has greatly increased in the last 3 years new businesses 
opening up in it are clearly seen. It is absolutely true if you effect work with the necessary care and 
you are carrying your expertise on the right road there is no way that you don’t succeed. Then there 
is working little, researching little and learning little. Within our dealerships we are definite and we 
do not give dealerships without first seeing how the expert workers are. The work you effect means 
that anything you do you are responsible for it and obliged to pay the penalty. The reason being you 
are in contact with the customer who has trusted his vehicle to you this is a very important fact and 
any kind of thinking of dodging can simply not be accepted. More businesses open then more but it 
takes at least 5 years for them to become well established. It is easy to differentiate those working 
well and those who are not and those who are not get left behind. This has always been true not only 
for this sector but for every sector the customer is rapidly able to judge and accordingly they fine you.

Does your company have dıfferent projects for the future?
Here we wish to discuss a very important project which we have. You are aware that there are almost 
no youths working in this sector and children are made to study to become a doctor or a lawyer. 
Parents do not evaluate if their child has those kinds of capacities or does their strength lie in 
working with their hands? It is exactly for this reason that we cannot find young people to work as 
apprentices. The situation being so we have contacted certain Technical Profession High Schools.We 
have discussed with them the lacks in our sector and our need for qualified personnel.This has been 
very useful and the project will be carried forward and will rapidly reach fruition advantaging not 
only our company but the whole sector.We are happy that we will be the pioneers.

We are also evaluating our automotive expertise for the foreign markets. Our internet system is 
already set up and we are evaluating in coming approaches. We have had meetings with 2-3 of the 
companies related to their taking a national master franchise as time goes on we shall see how this 
evokes. Our primary goals are that by the last quarter of 2022 we shall have domestically 50 dealers 

SEkTÖR • sEctoR



00HAZİRAN JUNE 2021



84 HAZİRAN JUNE 2021

“Oto Ekspertiz konusunda kendisine güvenen işletmemiz; müşterilerimize her zaman doğru, hatasız, 
güncel ve teknolojik bilgileri dürüstlük ilkesi kapsamında vermeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu 
kapsamda müşterilerimizin güven duygusu içinde aldıkları araçları test etmeleri sağlanmaktadır” 
diyen marka yetkilileri sorularımızı yanıtladı.

SEkTÖR • sEctoR

GARANTİlİ ARABAM 
GARANTİlİ ARABAM 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Garantili Arabam, Türkiye’nin en yaygın bayilik ağı 
olan Oto Ekspertiz markası. kurumsal kimliğimiz-
le, sorumlu bir marka oluşumuzla hem müşteri-
lerimize hem de bizden franchise almak isteyen 
paydaşlarımıza güven verdik. Güncel teknolojik 
ilerlemeleri takip etmemiz, bizi bugünkü seviye-
mize yükseltti. Garantili Arabam, bugün sadece 
oto ekspertiz hizmeti veren bir marka değil. Devlet 
destekli, patentli ve dünyanın en gelişmiş oto eks-
pertiz cihazlarının üreticisi konumunda. Ar-Ge Ça-
lışmalarımız ile oto ekspertiz sektöründe liderlik 
konumumuzu sürdürmekteyiz. Yenilikçi yapımız ile 
ülkemizde olmayan cihazları yerli ve milli adımlar 
ile üreterek ülkemize kazandırıyoruz.

Firmanızın kuruluş ve gelişim
süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Garantili Arabam markası 25 yıllık bir tecrübe-
nin ortaya çıkışı aslında. 1996 yılından beri, iş-
letmemiz daima sektörün sorumluluk sahibi 
yönlendiricilerinden biri oldu. Garantili Arabam 
ismi ise, “Türkiye’de oto alışverişinin Garantili 
Markası Olma” vizyonuyla geliştirildi. 2010 yılın-
da markalaşmasını ve kurumsal kimliğe ulaş-
masını tamamladı. Bugün Garantili Arabam, tüm 
Türkiye’de en çok oto ekspertiz bayilik sayısına 
ulaşan kurumsal bir Türk markasıdır. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde
hizmet veriyorsunuz?
200’den fazla sayıda bayilikle tüm Türkiye’de hiz-
met veriyoruz. Her şehirde ve her coğrafyada ba-
yilik vermiş olmanın avantajlarını müşterilerimize 
sunuyoruz. 

Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden 
Franchise sistemini seçtiniz?
Garantili Arabam ismini oluşturduğumuzdan beri 
diyebilirim. Sektörde güvenin markası olmayı iste-
dik. Otomobil almak isteyen müşterilerine %100 
doğrulukla tüm bilgileri veren, araçla yüzleştiren 

raporlar sunan, son teknolojik gelişmeleri takip 
eden, yurtiçinde ya da yurtdışında eğitimlerle 
kendisini daima geliştiren ve gelişime açık tutan, 
vizyon sahibi herkesi de bize katılmaya davet ettik. 
“Otomobil denilince akla ilk gelen ismin Garanti-
li Arabam olması” misyonuyla yol almaya devam 
ediyoruz.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Öncelikli beklentimiz aslında çok temel bir istek: 
“Bu işi yapmaya karar vermeleri”. Oto Ekspertiz, 
elindeki aracı sadece satmaya odaklanan bir satıcı 
anlayışına karşı, alıcı konumundakini koruyan ol-
dukça önemli bir mekanizma. İkinci el piyasasında 
güvenli alışverişe yatırım yapmak konusu bu yüz-
den sadece ekonomik önemlere sahip değil, gü-
ven atmosferini korumaya hizmet vermenin sos-
yal sorumluluk yanları da var. Bu yüzden bizimle 
çalışmak isteyenlerden temel beklentimiz, “Bu işi 
tam zamanlı işleri” olarak görmeleri. Sonrasında 
müşteri memnuniyetine çok dikkat etmek, oto-
motiv sektörüne ilgi duymak ve daima öğrenmek, 
daima kendini yenilemek, eğitime ve yeniliklere 
açık olmak geliyor. Yönetim, işletme, organizas-
yon, satış ve pazarlama konularında temel bilgi ve 
becerilere sahip olmak, marka kalitesini yüksel-
tecek kurumsal kimlik ve sorumluluk duymak da 
sayılabilir.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Garantili Arabam olarak, beraber çalışmak için 
anlaştığımız yatırımcılarımız için, güncel teknolo-
jileri ve modern teknikleri deneyimleyebilecekleri 
eğitimler ve kurslar sağlıyoruz. Eğitimler sonrası 
denetimlerimiz başlıyor. Ayda bir ve 3 ayda bir şek-
lindeki farklı denetimlerimiz var. İşletmenin karlı-
lık hesaplaması, personelin yeterliliği ve müşteri 
memnuniyetinin durumu böylece tespit ediliyor. 
“Müşteri memnuniyeti denetleme ile nasıl tespit 
edilir?” diye soracaksınız, hemen cevaplayayım.  
Kalite kontrol amaçlı, belirli zamanlarda gölge 
müşterileri tarafımızdan bayilere yönlendiriyoruz, 

standartlara uygunluk tespitini yapıyoruz.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Yatırımcılar franchise alacakları tüm markalarda 
olduğu gibi Garantili Arabam’da da bir franchi-
se bedelini karşılamak durumundalar. Garan-
tili Arabam’ın sistemine, tüm Türkiye’ye yayılan 
oldukça büyük pazarına ve tabi ki de Garantili 
Arabam ismi ve itibarına dahil olabilmek için bir 
franschise pazarlama bedeli ödemekteler.

Girişimcilerin firmanızı tercih
etme nedenleri nelerdir?
Garantili Arabam’ın franchise ortaklığı için en ger-
çekçi tercih sebebi disiplindir. Franchise da olmaz-
sa olmazımız nedir sorusunun tartışmasız cevabı: 
“Disiplin”! Garantili Arabam markası ile franchise 
olmak isteyen yatırımcımız arasında uzun soluklu 
anlaşmalar yapıyoruz. Sistemimiz, standartları-
mız ve işi başarıya götüren çalışma esaslarımızı 
aktarıyoruz. Hizmet kalitesini sağlayabilmek için 
eğitimler veriyoruz ve eğitim sürecini devam ettiri-
yoruz. Bu disiplin yatırımcımızın bizi tercih etmesi-
nin esas sebebidir.

Yatırımcımıza kolaylık ve ayrıcalık sağlayan Garan-
tili Arabam farklılığını sağlıyoruz. Örnek olarak, 
Garantili Arabam markasının yazılımcı kimliği ile 
franchise yatırımcılarımızı destekliyoruz. Ne de-
mektir bu? Dünyada yerli ve yabancı rakiplerinin 
tamamını geride bırakan 5. Nesil Oto Ekspertiz 
Cihazlarını Kosgeb, AR-GE İnovasyon desteği ile 
yatırımcılarımızın kullanımına sunuyoruz.

50 bin kişilik nüfusu aşan her ilçede Garantili 
Arabam Oto Ekspertiz proje kapsamında devlet 
destekli hizmet veriyor. Ayrıca Garantili Arabam, 
franchise verdiği bölgede başka bir franchise orta-
ğı ile anlaşmayarak bölgeyi ve bayiliği de koruyor. 
Kurumsal kimlik ve yatırım/işletme danışmanlığı 
veriyor, planlamadan açılışa kadar proje ve deko-
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rasyon danışmanlığı yapıyor, portföy desteği sağlıyor, ulusal ve bölgesel rek-
lamlarla bayilerimizi tanıtıyor, düşük oranda franchise kredi alma imkanı için 
KOSGEB ve Bankalar ile görüşmeler sağlıyoruz.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Garantili Arabam başarıyı sağlayabilmek için eğitim, standartlar ve denetim-
lerle daima yatırımcılarının yanındadır. Başarı beklentisini netlikle karşılaya-
bilmek için garantili arabam bilgisayar yazılımıyla yatırımcılarımıza tüm süreci 
raporlamakta, günlük/haftalık/aylık ciro, kar/zarar ve maliyet dökümlerini 
tek yerden sunmakta, müşteri tercihlerini tespit etmektedir. Özetle, Garantili 
Arabam’da başarı da garantidir!

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Çünkü Garantili Arabam oto alışverişindeki realitede yaşanan eksiklikleri en 
gerçekçi çözümlerle telafi eden bir marka.  Araç satıcısı konumundakiler ra-
hatlıkla “hatasız- değişensiz-kazasız” diyerek araçlarını nitelendirebiliyorlar. 
Bu eğilimdeler. Oysaki gerçekte aracın durumu çok farklı olabiliyor, acı sonuç-
larla karşılaşmak alıcının sektöre inancını kırıyor. Bu yüzden, böylesi üzücü 
neticelerle karşılaşmak istemeyen, güvenli oto alışverişi yapmak arzusundaki 
her alıcı için Garantili Arabam bir güven markası! Ülke genelinde 200’den fazla 
bayimiz bunun apaçık ispatı. Garantili Arabam’ın kendine güvenini ve işinde 
yetkinliğini de gösteren gerçekçi bir sonuçtur bu. Markamız, kendi sektöründe 
lider konumuna tecrübelerini yeni gelişimlerle harmanlayarak ulaşmıştır ve 
sadece bu konumumuz bile yatırımcılarımıza yeterli bir güven unsurudur.

Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
Garantili Arabam, yerli ve yabancı tüm rakiplerinin önüne geçen, doğrudan 
kendi üretimi ve tasarımı yazılımlarıyla, aslında “yeniliğin üretim yeri” denile-
bilir. 5.Nesil Oto Ekspertiz Cihazlarımız sektörün tüm isteklerini tek kalemde 
karşılamakta. “Ne gibi?” derseniz detaylı anlatayım. 
505 Nokta Garantili Ekspertiz Raporlarımız aracın DNA’sını ortaya döken bir 
rapor. Kaporta Boya, Araç Altı, Motor, Fren ve Süspansiyon, Yanal Kayma ve 
Dinamometre Testi, İç/Dış Ekspertiz Dökümleri ile araç A’dan Z’ye size ra-
porlanıyor. Kaporta ve Boya Ekspertiz Raporlarında 101-1001 nokta Test diye 
adlandırılan çok noktalı kontroller yapılıyor. Plaka tanıma sistemi ile aracın 
plakası işleniyor. Ruhsat okuma sistemi ile de ruhsattaki bilgileri hataya yer 
vermeksizin sistemimize girişini yapıyoruz.  Ve 21 sayfalık tüm rapor ve so-
nuçlar, doğrudan müşterinin cebine gönderiliyor. Önce müşteri ekspertiz ra-
porunu okuyabilsin diye. Ezik ve çiziklerin resimleri, motor ve alt kontrollerin 
görüntüleri müşteriye ulaştırılıyor. Şehir dışındaysa ve uygun bir araç bulduy-
sa, Garantili Arabam online randevularla süreci müşterileri için kolaylaştırıyor.
Yakıt cihazını temel olarak şu şekilde ifade edebilirim. Aracınız saatte 100km 

hızla giderken tam olarak 1 km de harcadığı enerjiyi yazılım ve kimya formül-
leriyle hesaplayarak bizlere kuruş olarak raporunu veriyor. Bunun yanı sıra 
raporda araç; yakıtı ne ölçüde verimli kullanıyor, kullanılan yakıtın kalitesi 
lambda durumu, tutuşma oranı ve aracın atmosferde bıraktığı etki yüzdesel 
verilerle karşımıza çıkıyor. Firmamız otomotiv yazılım sektöründe yaptığı ça-
lışmalarıyla dünya teknolojileriyle yarışarak bir Türk firmasının nerelere gide-
bileceğini gösteriyor. Bu cihazda da gösterdiğini düşünüyorum.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
İkinci el piyasasında, “Aracını Güvenilir bir Oto Ekspertiz Yardımıyla Alma” 
fikri her geçen gün güçleniyor. Araç satın alırken doğru, yetkin bir Ekspertiz 
Markası daima alıcının faydasınadır. Sektörün yarını için şunu söyleyebilirim, 
“çok daha tercih edilir olacağı” yönünde! “Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Gel-
di.” sloganıyla başlamış olduğumuz garantiliarabam.com patentli projemiz ile 
ekspertiz raporlu araçların olacağı platformu herkesin kullanımına açacağız. 
garantiliarabam.com gerçek alıcı ve satıcının buluşma noktası olacak.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Covid-19 ile gelen tüm “yeni normal” gereklilikleri bayiliklerimizde titizlikle 
uygulandı. Hijyen ve mesafe önlemleri gözetildi. Şimdilerde de aşı süreci takip 
ediliyor ve uygulanıyor. Çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın sağlıkları, müş-
terilerimizin emniyeti, bizim için kıyas kabul etmeyecek önemde bir konu. 

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Garantili Arabam franchise bayilik sayılarını arttırmaya devam edecektir. Sek-
törün ihtiyaçlarına göre yazılımlar üretmek ve patentli cihazlar keşfetmek de 
amaçlarımız arasında. Oto tomografi cihazı yine patentli olan bu ürünümüz ile 
araçların kaporta boya durumunu artık bir cihaz tek başına insansız yapacak 
ve hata oranını düşürecektir. Çok yakında piyasaya çıkarmayı hedeflediğimiz 
“Oto Tomografi Cihazı (X Ray Ekspertiz Cihazı)” Oto Ekspertiz sektöründe çağ 
kapatıp, yeni bir çağ açacaktır.
garantiliarabam.com ekspertiz raporlu araçların olduğu ilan sitemizi de en 
yakın zamanda açmayı hedeflemekteyiz. Ekspertiz raporlu oto ilan sitemizi 
yayına girdiği günden itibaren oto alım-satımlarında kullanıcılar ekspertiz ra-
poruna göre yani aracın gerçek durumuna göre araçlarını güvenle satın alabi-
lecekleri bir platformla buluşturacağız.

SEkTÖR • sEctoR
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“İlk şubemizi 2012 yılında, Bağcılar bölgesinde açtık. Küçük bir işletme olarak kurulan firmamız, 
bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerimiz doğrultusunda her geçen gün büyümeye, gelişmeye ve birçok 
konuda sektörde öncü olmaya devam ediyor” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özer sorularımızı 
yanıtladı.

the President of the Management Board Fatih Özer when answering our questions stated “We opened 
our first branch in 2012 in the Bağcılar region. Our company was founded in small premises but under 
our principles of independence and fairness we enlarge and develop daily and in certain subjects we are 
among the leaders in our sector”.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Aslen Elazığlıyım fakat 1981 yılında İzmir de doğdum. 9 Eylül Üniversitesi Ada-
let Yüksek Meslek Okulu mezunuyum.
 
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Galerici bir babanın oğlu olarak tüm çocukluğumu arabalarla geçirdim diyebi-
lirim. İlk meslek hayatıma araba yıkayarak başladım. İlerleyen yıllarda araba 
alıp satmaya başladım ve 2009 yılına kadar İzmir’de galericilik yaptım. Daha 
sonra İstanbul’a taşınıp mesleğimi burada yapmaya devam ettim ve bunu 
yaparken benim ve tüm meslektaşlarımın yaşadığı sıkıntı ve aksilikleri çok 
yakından gözlemleme ve deneyimleme fırsatı bulmuş oldum. Dolayısı ile bu 
sektörde, tüm insanlara düzgün ve kaliteli hizmet verebilmek adına firmamı 
kurmaya karar verdim. İlk şubemizi 2012 yılında, Bağcılar bölgesinde açtık. O 

Will you please briefly introduce yourself?
I was born in 1981 in Izmir actually I am from Elazığ. I am a graduate of the 9 of September University 
Higher Professions School.

Will you please tell us of the foundation and development of your company?
I am the son of a father who had a show gallery so I can say that I have spent my whole life with cars. 
I started my work life washing cars. As the years passed I started to buy and sell cars and until 2009 
I worked in Izmir in a show gallery. Later I moved to Istanbul and continued my profession here while 
making these moves I was able to see the problems and upheavals I and my friends in the sector were 
having from close range.Based on those and so as to be able to offer the customers a correct,fair and 
top quality service I opened my own company. Our first branch was opened in Bağcilar. Our company 
was set up on small work premises however under our principles of independence and fairness we 
enlarge and develop daily and in quite a few subjects of the sector we have become leaders.

SEkTÖR • sEctoR
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zamanlar küçük bir işletme olarak kurulan firmamız, bağımsızlık ve tarafsız-
lık ilkelerimiz doğrultusunda her geçen gün büyümeye, gelişmeye ve birçok 
konuda sektörde öncü olmaya devam ediyor.
 
Şu an kaç şube ile ve nerede hizmet veriyorsunuz?
Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri olarak hedefimiz 81 ilde şube aç-
mak ve her geçen gün hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Hizmet veren şube 
sayımız 62 fakat yapım aşamasında olan ve yakın zamanda hizmet vermeye 
başlayacak birçok şubemiz var. Umran ailesi olarak her geçen gün daha da 
büyümüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Franchise sistemine ne zaman başladınız ve nede bu sistemi seçtiniz?
Franchise sistemine 2016 yılında başladık. Bu işe başlarken bayileşmek gibi 
bir düşüncemiz yoktu. Sürekli almış olduğumuz yoğun talep üzerine bayileş-
mek zorunda hissettik. Türkiye’nin dört bir yanından araç almak veya satmak 
için İstanbul’a gelen müşterilerimiz ekspertiz için bize geldiklerinde verdiği-
miz hizmetlerden o kadar çok etkilendiler ki kendi illerinde de şube açmamızı 
şiddetle istiyorlardı. Biz de Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri olarak 
bu talepleri karşılamak zorunda hissettik.
 
Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler nelerdir?
Adaylarımızda aradığımız kriterler öncelikli olarak markamızın misyon ve 
vizyonunu en iyi şekilde temsil etmesi, takım çalışma şartlarına uyumlu ol-
masıdır.
 
Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Aylık düzenli bayi toplantılarımız ve bölge müdürlüklerimiz ile birlikte bayile-
rimizin tüm sorunlarıyla ilgilenip, iş geliştirme süreçlerinde yanlarında oluyo-
ruz. Türkiye çapında hizmet veren 5 bölge müdürlüğümüz aracılığıyla düzenli 
olarak şube ziyaretleri gerçekleştiriyor ve bu ziyaretlerde şubelerin teknik alt 
yapısından temizliğine, cirolarından, rapor analizlerine kadar 360 derece tam 
bir takip sağlıyoruz. Denetim aksiyon planı hazırlayarak şube iyileştirmelerini 
gerçekleştiriyor ve takip ediyoruz. Şubelerin sosyal medya ve Google hesapları 
Reklam ve Medya departmanımız tarafından an be an takip edilmektedir. Çağ-
rı merkezimiz tarafından tüm şikayet ve öneriler günlük takip edilir ve kayıt 
altına alınır.  Çağrı merkezimizdeki teknik personel tarafından öneri ve şika-
yetlere anında çözüm üretiyoruz. UMRAM bilgi işletim ağı üzerinde kurduğu-
muz takip ve denetim sistemiyle şube şube daha da özele giderek personelin 
tüm rapor değerlendirmelerini inceliyoruz. UMRAM bilgi işletim sistemine 
tanımlanan kodlamalar sayesinde raporlamalarda herhangi bir sapma olması 
durumunda sistem uyarı vermektedir. Her şubemizde bulunan müşteri tem-
silcilerimiz düzenli aralıklarla müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir ve şubeye 
özel umran.online portalımıza girerek tüm görüşme detaylarını yazar. Portal 
üzerinden bayilerimiz ve müdürlerimiz şubelerinin müşteri görüşme detay-
larına anlık ulaşabilirler. Müşterilerinin şubeleri hakkındaki düşüncelerini ve 
önerilerini öğrenme imkanı bulur ve böylelikle şubelerimize daha kaliteli bir 
hizmet verme imkanı sunmuş oluruz.  Müşterilerimize özel web sayfamızda 
tanımladığımız Online İşlem Merkezi portalından giriş yaparak aldığı araçların 

Presently how many branches do you have and where are they positioned?
We at Umran Independent Vehicle Expertise intend to open in all the Turkish Provinces so to have 
81 branches each day we move nearer to our goal. Presently we have 62 but we also have quite a few 
taking opening actions. We, the Umran family are happy to see this growth.

When did you begin with franchises and why did you choose this method?
We began with this method in 2016.When we first founded our company we had no intentions of 
having branches. However we were constantly receiving requests so because of that we felt we 
should offer franchises. Customers which came from all parts of Turkey to buy and sell vehicles were 
so impressed by our services that they really desired to set up a branch in their own region. We at 
Umran Independant Vehicle Expertise Centers felt that we were obliged to meet their requests.

Which criteria do you wish your candidates to have?
We primarily need that they work under the principles and missions of our brand and they must be in 
accord with effecting team working.

How do you check up on your franchises?
We hold monthly dealer meetings the regional managers are present and any questions which the 
dealers have are clarified and while they are developing their business we are by their sides. We have 
5 regional managers who make regular visits to all the branches and during those visits a careful 
analysis is made of everything from the cleanliness of their technological infrastructure to their 
turnovers and report analysis is made which results in a 360 degree control. A plan of action is 
formulated so that the branch is improved we follow that up. The branch social media and Google 
accounts are followed up by our Advertising and Media departments. At our central any received 
complaints or suggestions are followed daily and our technical personnel effect immediate 
solutions. UMRAM with its operational network system which effects follow up and controls branch 
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raporlarını, sattığı araçların raporlarını, sistem üzerinden sorguladığı araçla-
rın raporlarını ve Plus Kart işlemlerine süresiz olarak ulaşabilir. Ayrıca müşte-
rimiz isterse mobil uygulamamızı indirerek kendilerine tanımlanan portaldaki 
işlemleri ve daha birçok işlemi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilir.
 
Girişimcilerin firmanızı tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?
Bunun birçok nedeni var fakat en önemli nedeni kurumsal bir firma olma-
mız. Biz Umran Bağımsız Araç Ekspertiz firması olarak uzman kadromuzla 
müşterilerimize güvenilir ve profesyonel hizmet sunuyoruz. İlk kullanıcıdan 
son kullanıcıya kadar araçta meydana gelen değişiklikleri tespit ediyoruz ve 
Uluslararası standartlara uygun olarak gerekli testlerini yapıyoruz. Ayrıca ba-
yilerimizi koruyan bir bakış açısıyla 4 km içinde ikinci bir bayi açılmasına mü-
saade etmiyoruz. Şubelerimize açılışından itibaren  makine, teçhizat ekipman, 
inşaat, reklam ve teknik destek veriyoruz. Şubelerimize açıldığı günden itiba-
ren eğitim ve personel desteğini kesintisiz vermekteyiz. Yeni açılacak şubele-
rimizin araç kabul, servis müdürü, müşteri ilişkileri temsilcisi ve ustalarını en 
az 3 haftalık eğitime alıyoruz. Bu süreçte başarılı olan çalışanlarımıza serti-
fikalarını vererek şubelerine uğurluyoruz. Bayilerimize ise Genel Müdürlükte 
3 gün işletme eğitimi veriyoruz. Kalitenin sonu olmayan bir süreç olduğunun 
farkında olarak tüm bayilerimize her alanda destek vermekteyiz. 9 yıllık dene-
yim ve tecrübemizi bizi temsil edecek bayilerimize ve çalışanlarına seve seve 
aktarmaktayız. Bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla şubelerimizin analizlerini 
düzenli olarak paylaşıyoruz ve aksiyon planlarını birlikte alıyoruz. Çağrı mer-
kezimizle, Reklam ve Medya departmanımızla, Finans ve Muhasebe çalışan-
larımızla, Mimarlarımızla, Teknik Departmanımızla, Bölge Müdürlerimizle, 
Yöneticilerimiz ve Eğitmenlerimizle kısacası uzman kadromuzla buradayız.
  
Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Dikkat etmeleri gereken en önemli husus bu işi kolay bir iş gibi görmemele-
ridir. Dışarıdan bakıldığında kolay bir iş izlenimi verebilir bu sektör fakat çok 
fazla dinamikleri olan ve en ince detaylarına kadar ilgilenilmesi gereken bir iş. 
Tüm bunları göze alarak, ilkelerine bağlı kalarak ve memnuniyet odaklı olarak 
başarılı olacaklardır.
 
Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar neler? Aldığınız önlemler neler?
Tüm sektörlerde olduğu gibi 2.el araç satışları da düşmüştü, bu durum ekspertiz 
sektörünü olumsuz etkilemiştir. Krizin etkilerini azaltmak amacıyla pandemi dö-
neminde Ulusal Kanal da TV reklamları verdik. Bayilerimizi korumak için Genel 
Merkez olarak esnek kararlar alarak bayilerimizin yanında durduk.
 
Önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
Bizim tek bir işimiz vardır o da Ekspertiz. Bizler asla araç alım satımı, tamir 
vs. işlerle ilgilenmiyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bizler sektörün en iyi 
firması olmak için bu yola çıktık. Hedefimiz ise ‘’ Hedef 81 İl, Hedef Tüm Tür-
kiye’’ sloganı ile tüm şehirlerimizde hizmet vermektir.

by branch and more privately reports on personnel is able because of its coding system to receive a 
warning of any deviations from the system. Every branch has a customer representative who makes 
regular periodic visits to customers and then entering the private Umran. Online portal they detail 
their interviews. From this portal we are able to reach our dealers and managers at any second. They 
then have the opportunity to review their customers feelings and suggestions on their services so 
that even better service can be offered there. Our customers can enter our private Online Action 
Center portal where they can find reports on the vehicles bought or sold and by means of their Plus 
Card can reach reports immediately. Additionally should the customers so wish they can call down 
the portal and comfortably effect any action.

For which reasons should entrepreneurs prefer your company?
There are many reasons for this but one of the main ones is that we are a Corporate company. As 
Umran Independant Vehicle Expertise we together with our experienced staff offer a trustworthy 
professional service.Any changes to the vehicle made by the first to last user can be discovered 
and we effect the necessary tests dictated by International Standards. Additionally on the point of 
protecting our dealers we do not permit a secondary branch to open within a 4 km radius. From the 
moment of a branch opening we supply all instruments of machinery and mechanical equipment 
and we also give support on technicalities and adverts. From the day of the branch opening we give 
ongoing training for the personnel.The managers of vehicle admission,the company representative 
and the mechanics all receive a 3 weeks long training prior to opening. The ones who have been 
successful receive their certificate as they return to the branch. As for our dealers they receive a 3 
day work training at the Central Management. We know we are in a period when there is no limit to 
quality and we give all our dealers support on every subject. We are happy to share the experience and 
knowledge we have gained from being in this sector for 9 years with the dealers and their personnel 
who are representing us. We study with our Divisional Managers the analysis of the dealers and 
together effect our plan of action. At our Call Center, we have the Advert and Media departments,we 
have the Finance and Accounting people, our Architects, our Technical department, our Divisional 
Managers, our Directors and our Trainers in other words all our expert staff.

What should entrepreneurs pay close attention to in order to be successful?
The most important thing is that they must not see this work as easy work.Looking from the outside 
our sector may give the impression of being an easy one but it has many facets to its dynamics 
and down to the most minute detail of them they must be attended to. Bearing this in mind and 
working under our company’s principles, always keeping customer satisfaction to the fore they will 
be successful

SEkTÖR • sEctoR
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Dünya değişti. Normallerimiz gitti ve yeni normaller geldi. İş dünyası da bu değişimden ka-
çınılmaz olarak etkilendi. Daha da etkilenecek. Yakında iş dünyamızın tüm aktörleri olarak 
bu değişimi daha fazla yaşayacak. Değişmeyen tek şey değişimdiri çok canlı olarak yaşadı-
ğımız günleri yaşıyoruz aslında. 

Pandeminin uzun sürmesi ile birlikte sıkışan iş dün-
yası kendini değiştirerek bu sıkışıklıktan kurtulacak. 
Birbirimize daha fazla anlayış ve destekle bu değişimi 
lehimize çeviririz diye düşünüyorum. 

Daha fazla iletişim daha fazla değişim ve daha fazla 
başarı. 
Başarılı iş yapmayı özledik hepimiz. Hastalığın psiko-
lojik baskısını üstümüzden atar atmaz yeni projeler 
ve yeni hedeflerle değişimi birbirimize pozitif olarak 
bulaştırmalıyız.
Dijital çağda zihnimizdeki virüsleri anında temizleyip 
güncellemeleri yapma zorunluluğumuz var. 

Türkiye gibi müthiş potansiyeli olarak ülkemizin her 
köşesine daha farklı projelerle gitmeli iş dünyası. Han-
gi sektör olursa olsun daha farklı değer yaratmalıyız. 
Ülkemizin potansiyelini yeni normal çağda daha fazla 
dünyaya göstermeliyiz. Bu değişim ancak bağlantılı iş 
yapma kültürümüzü maksimum seviyeye getirmekle 
sağlanabilir. Özellikle “tek şubeli” küçük olsun benim 
olsun diyen iş yapış biçimimizi bu pandemiden sonra 
hemen terk ederek “çok şubeli” yine küçük olsun ama bizim olsun diyen çok bağlantılı iş 
yapış biçimine dönüştürmeliyiz.    Şubeleşmeliyiz. Büyümeliyiz. Daha fazla iş ve istihdam 
yaratmalıyız.
Bunun için de daha güçlü iletişim anlayışına sahip olmalıyız. Ülkemizin her bir değerini 
marka değerine ancak bu şekilde dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Daha güçlü iletişim 
kurabilecek teknik altyapımız var. Bunu etkili hale getirmek için dijital çağa uygun dijital 
iletişim anlayışına geçiş yapmalıyız. Sadece bizde değil tüm dünyada var olan bu sıkışıklık-
tan hem kurumlar olarak hem de ülke olarak daha güçlü dijital iletişim kurarak kurtula-
bileceğiz çünkü. Bu krizi fırsata çevirmek için tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlar olarak 
ortak hedefler doğrultusunda yeniliklerin peşine düşmeliyiz. Teknoloji konusunda çalışan 
bir uzman olarak teknoloji hizmetlerinde eşsiz projeler yaratabilecek güçte bir ülke potan-
siyeline sahip olduğumuzu görüyorum. Bu sebeple bu heyecanın bu yılla birlikte atılıma 
dönüşmesini gönülden diliyorum. Armiya Teknoloji olarak Anadolu’nun her köşesindeki 
eşsiz güzellikleri ve değerleri pazarlama aklıyla birleştirmenin bizleri bu krizden alıp çı-
kartacağını da inanıyorum. Küçük olsun benim olsun yerine “bizim olsun” diyerek büyüyen, 
büyüten iletişim stratejisine tüm bileşenlerimizle sahip çıkmalıyız. 
Biz yapabiliriz, yapmalıyız.

The world has changed. Our old habits have changed and have been replaced 
by new ones. These new changes have had considerable effect on the business 
world.In the near future all the actors in the business world will become 
even more aware of them and of the fact that the only thing not changing is 
change itself. The pandemic which lasted so long caused vast problems for the 

brands and so as to become free of them more 
changes are needed. I believe that if we offer 
more understanding and support to each other 
we can change for the better. Additional contact, 
additional changes and additional successes.

We have all longed for business success. Now we 
need to escape from the psychological pressure 
we have all felt and start again to plan new 
projects, new changes and having contact with 
others in a positive manner.
In this digital century we are obliged to wipe the 
virus out of our heads and deal with today’s daily 
situations.

We are in Turkey a country with immense 
potential and our business world needs to 
carry different projects to every corner of it. 
Regardless of sector we must bring into being 
more value.We need to show to the world our 
capacities and potentials in the new normals of 
this century.

This change can only come about by maximizing a chain culture. Especially 
after the pandemic we need to forget the “ One only “ let it be small but let it 
be mine mentality and turn to the  “Many branches “ mentality. We must have 
branches. We must enlarge. We must effect more work so as to produce more 
employment.
To do this we need to be aware of the need for better communication lines.
The crisis in business is not only in our country but throughout the world. 
The solution to turn them from being a problem into being an opportunity is 
effecting innovations. I am an expert in technology and am aware that we have 
the strengths and potential needed to give birth to unmatchable projects. I 
sincerely hope that this year together we shall use this enthusiasm and this 
potential. As Armiya I hope that we shall together introduce superb projects to 
every corner of Anatolia when we manage to do this we shall be out of the crisis.
Rather than it being “ It’s small but it’s mine Let it be “ours” and enlarging 
joining this up with good communication strategies.
We can do ıt, we must doiıt.

Özgen kart
Armiya Teknoloji
Genel Müdür 
Yardımcısı
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Mevzuat gereğince bütün işverenlerin gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın 
birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Hem işçiyi hem de işvereni kanun önünde koruyan iş 
hukuku işverenin yükümlülüklerini de belirler. Ücret ödeme yükümlülüğünden çalışanlara eşit 
davranma ilkesine kadar birçok sorumluluğu bulunan işverenin vekil sıfatıyla atadığı işveren 
vekilinin de belirli başlı sorumlulukları, hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. 

İşveren vekilinin hukuki sorumluluğu incelenirken 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun 
ve 6331 sayılı Kanun birlikte incelenmelidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki işveren vekilinin 
sorumluluğunun doğrudan sahip olduğu vekil ile ilgili olduğu; yönetim ve temsile ilişkin yetki 
ve görevi ile sınırlıdır. Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca, temsil yetkisi kapsamına girmeyen 
konulardan işveren vekili sorumlu olmayacaktır. Bu itibarla işveren vekilinin, işveren için 
öngörülen her türlü yükümlülük ve sorumluluğa tabi olduğu düşünülemez.
İş hukuku mevzuatı gereğince işveren vekilinin sorumluluğu cezai yaptırıma bağlanmış 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Aykırı davranış halinde 
doğrudan işveren vekilleri hakkında idari para cezaları öngörülmüştür. Ancak yasaya 
aykırılığı oluşturan eylemin, işveren vekilinin sorumluluk sahasında olması ve bu eylemin 
gerçekleşmesinde kusurunun bulunması gerekmektedir. Buna göre İş Kanunu uyarınca, işyeri 
bildirme yükümlülüğüne, eşit davranma ilkesi ile geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere, 
çalışma koşullarının gösterir yazılı belgeyi işçiye verme, çalışma belgesi düzenleme, toplu işçi 
çıkarma, engelli işçi çalıştırma ücret ödeme, yıllık ücretli izin gibi hükümlere aykırı davranan 
işveren vekili, işveren gibi sorumlu olmaktadır. Bu sorumluluk ise para cezasıdır.

İşveren vekilini sosyal güvenlik açısından ele aldığımızda ise işverenin en önemli 
yükümlülüklerinden biri olan prim ödeme yükümlülüğü karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
5510 sayılı Kanun, prim ödemeleri bakımından işverenin sorumlu olması ile yetinmemiş, 
primlerin tahsilini güvence altına alabilmek için işveren vekili konumunda olan kişilerin de 
işverenle birlikte sorumlu olmalarının öngörmüştür. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun’un 21. maddesinde, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması sebebiyle oluşan iş kazalarında veya meslek 
hastalıklarında, işçiye ödenen tedavi yardımları ile bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değeri 
toplamını sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak 
üzere kusura göre işverene rücu edebileceği düzenlenmiştir. Böylece, sigortalı işçinin iş kazasına 
veya meslek hastalığına uğramasına işveren vekilinin kusurlu davranışıyla sebebiyet vermesi 
durumunda, SGK işveren vekiline de doğrudan başvurabilecektir.

İş Kanunu ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tüzük 
ve yönetmelikler işveren gibi işveren vekilini de bağladığını görmekteyiz. Zira 6331 sayılı 

In the light of legislation all employers be they be the legal or the actual have certain 
responsibilities. To protect both the employer and the employee there is a law which 
details the responsibilities.of the employer. From their paying the wages to their 
treating all employees equally employers have a number of responsibilities, rights and 
obligations.

When studying the subject of those responsibilities the 4857, the 5510 and the 6331 
numbered laws should all be studied together. It is essential to first clarify that the by 
proxy employer has certain responsibilities towards the actual employer; management 
and by proxy management has its limits.In accordance with legislation management 
and power of attorney have their limits.In compliance with the law for the subjects that 
are not detailed the representative authority will not be held responsible.This subject 
arises when a fine is given to the proxy.Additionally any effected illegal actions must 
be fined.In keeping with the work law the establishment is responsible for supplying all 
its employees with a written contract detailing the conditions of work, of dismissals, 
payment of wages to disabled workers, yearly holiday leaves, a work license and the 
proxy employer is also equally responsible for ensuring this is supplied. Otherwise a fine 
is imposed.

When studying the social security responsibilities of the proxy employer one of the 
most important appearing before us is the payment of premiums. On this subject to 
comply with the number 5510 work law it is not only the responsibility of the employer 
but also of the proxy employer to ensure that the payments are securely paid. Also 
under the 21st declaration of the 5510 Law damages awarded because of effects on 
workers health and accidents for which necessary precautions were not taken, payment 
of treatment expenses, according to first evaluation an insured worker has the right 
to obtain damages regulated according to the damage effected. In such situations as 
work accidents and health problems which arise from the sectorial work and the proxy 
employers faults insurance can make a direct claim.

Under the direction of the Work Law Charter concerning security of work conditions 
and workers health we see that both employers and their representatives are attached. 
For the 6331 law warns that the law in question applies to employers, representing 
employers, work managers they will all be treated as employers when responsibilities of 
health and security are the subject.

It is however essential to stress that the person who is becoming the proxy employer in 
order that he be capable of fulfilling that position must own the necessary technical, 
legal or managerial skills required or the licenses of them. Only owning the technical 
and legal knowledge may not be sufficient. He also needs to have the authority to effect 
or have them effected. Also all equipment requirements must be in their position. All 
the duties which have not been specifically detailed to the representative continue to 
remain the responsibility of the actual employer. Also even when authority is passed to 
the representative responsibilities of the actual employer do not become non existent. 
Naturally when responsibility is in the hands of the representative that person must 
ensure employee health and safety. A person not doing this in the case of any accident 
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Kanun uyarınca, söz konusu kanunun işveren vekilleri hakkında da uygulanacağı, işveren 
adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekillerinin bu kanunun 
uygulanması bakımından işveren sayılacağı ve yine işbu kanunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
yükümlülükleri yerine getirmeyen işveren hakkında idari para cezası uygulanacağı hususlarına 
yer verilmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki, işveren vekilinin sorumluluğunun doğabilmesi için görev aldığı iş, 
işyeri ve işletmenin yönetimini yürütebilecek, duruma göre teknik, hukuki veya idari alanda 
gerekli ehliyet ve bilgiye sahip olması zorunludur. Yalnızca teknik ve hukuki bilgiye sahip olmak 
yeterli olmayabilir. Ayrıca bunları uygulayabilmek veya uygulatabilmek için hukuki otoriteye 
sahip olmak ve görevin gerektirdiği yetkilerle donatılmış olmak da gerekmektedir. İşveren 
vekilinin görevlendirilmediği tüm konularda işverenin cezai veya idari yaptırımlara ilişkin 
sorumluluğu devam etmektedir. Keza bir işveren vekilinin görevlendirildiği hususlarda da 
işverenin sorumluluğu kendiliğinden ortadan kalkmış değildir.
İşyerinde işveren ait yetkilerle donatılmış olmak işveren vekilinin doğal olarak işyerinde 
işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlem alma ve aldırma görevini de üzerine almış olmasını 
gerektirir. Bu görevini yerine getirmemesi durumunda, meydana gelebilecek kazalardan ve 
meslek hastalıklarından dolayı cezai bakımdan sorumlu olacaktır. Çalışma yaşamında iş sağlığı 
ve güvenliği alanında ortaya çıkan en önemli sorumluluklardan biri cezai sorumluluktur. 
İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almamaktan kaynaklanan cezai 
sorumluluğun kimin üzerinde olduğu saptanırken, olay ayrıca adli bir soruşturmaya da 
konu olabilmektedir. Zira maddi eylemi gerçekleştiren kişi ile hukuken sorumlu kişi farklı 
olabilmektedir. Günümüzde işverenlerin çoğunun tüzel kişi olduğu ve ceza sorumluluğunun 
kişiselliği ilkesi karşısında işveren vekilleri şüpheli veya sanık statüsünde yargılanmaktadır. 
İşveren gerçek kişi olsa bile, işletmesel gerekler nedeniyle, kendi yetki ve sorumluluklarının 
birçoğunu işveren vekillerine devretmek zorunda olduğu için, iş kazasının meydana gelmesi 
halinde işveren vekillerinin cezai sorumlulukları doğabilmektedir. Adaletli bir tespit 
yapılabilmesi için işveren vekillerinin görev tanımları, yetki ve sorumluluk sınırlarının açık 
bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Sorumluların ve kusurun belirlenmesinde işyeri 
çalışma talimatları, işyeri organizasyon şeması hatta görev konusunda açıklık bulunan iş 
sözleşmelerinin incelenmesi gerekmektedir.

Yargıtay’a göre ise kanun, tüzel kişiyi değil tüzel kişinin organını oluşturan gerçek kişileri ve /
veya işveren vekillerini ceza yaptırımının muhatabı olarak kabul etmektedir. Sorumluluğun 
belirlenmesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına ne derece uyulduğu dikkate alınmalı ve 
sorumluluk somut olarak hangi tedbirlerin alınıp alınmadığı, denetimin yapılıp yapılmadığı bu 
yönde olumlu veya olumsuz hangi eylemlerin söz konusu bulunduğu açıkça ortaya konularak 
sonuca gidilmelidir. Özellikle şirketlerin kadro ve iş hacmi ile işletmenin büyüklüğüne göre 
emir ve talimat yetkisinin kimde bulunduğu, iş yerinde teknik eleman veya sorumlu bulunup 
bulunmadığı dikkate alınmalıdır.

İşveren vekilinin aynen işveren gibi sorumlu olası özellikle cezai hükümler yönünden sonuç 
doğurmaktadır. Cezaların kişiselliği ilkesi gereğince, işveren de işveren vekili de kendi suç 
oluşturan eylemlerinden sorumlu olacaktır. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmaz. 
İşveren vekilinin eylemlerinden tüzel kişi işveren değil, işveren vekili sorumlu olacaktır.

Yaptırımlar:
İdari para cezaları: Bireysel iş hukuku mevzuatındaki işin durmadı, işyerinin kapatılması, 
işçilerin çalışmaktan alıkonulması şeklindeki idari yaptırımlar para cezası yaptırımına 
çevrilmiştir. İşveren vekili sadece idari para cezalarının muhatabıdır.  İş ve işçi bulmaya aracılık 
kurallarına aykırılık dışındaki İş Knaunu2ndan doğan tüm para cezaları işveren veya işveren 
vekiline uygulanacaktır. İşveren ekilinin sorumluluğu işveren adına yönetim hakkına sahip 
bulunduğu görev ve yetki alanına giren konularla sınırlıdır. Örneğin. İş güvenliğinden sorumlu 
olan işveren vekili ücretlerin ödenmemesinden sorumlu tutulamaz. Ayrıca, seçiminde gerekli 
özen gösterilmeyen ve işverenin sadece sorumluluktan kurtulmak için görünüşte tayin ettiği 
işveren vekili sorumlu olmaz.

Hürriyeti bağlayıcı ve adli para cezaları: İşveren vekilinin suç oluşturan eylemlerinden dolayı 
Türk Ceza Kanunu’nda gösterilen hürriyeti bağlayıcı ve adli para cezaları uygulama alanı 
bulabilecektir. İşveren vekilinin görevi nedeniyle cezai sorumluluğunun doğabileceği haller, 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle ölüm ve yaralanma ile iş ve çalışma 
hürriyetinin ihlali suçlarıdır. İşveren vekili gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığın 
sonucu kendi kusur ve davranışı nedeniyle cezalandırılmaktadır.

or health problem a fine will be imposed. In Working Life one of the most important 
questions is always who has the responsibility of fine payment often this becomes a 
court case. The reason being those making the claim and those effecting place the 
representative in the position of the accused.Even if it is the actual employer because 
of the needs of the company he becomes obliged to turn over some of the responsibility 
actions to representatives. In the case of certain accidents they then become the 
responsible. So as to ensure a just decision the representative must be given a clearly 
detailed list of his responsibilities. Responsibility and fault reasons must be stated in 
the organizations‘s instructions,outlines and contracts so that they can be studied.

For the judge it’s not the actual employer it is the organ/representative of him who is 
the addressee who is queried on the regulations for the precautions for employees 
health and safety and exactly how closely they were positively or negatively followed 
and enacted also their check ups so that a decision can be reached. They must also pay 
particular attention to the company’s staff, its positioning and its size and according 
to that who had the right to give orders and instructions and wether or not technical 
people were employed.

The employer representative is just as responsible as the actual employer and is 
subjected to fines which usually reflect this. On the subject of fines being compliant 
with legal principles the employer and the representatives are both fined and that fine 
is dependent on their own parts in the case.However their legal staff cannot be fined 
instead the representative is responsible for it.

Sanctions:
Administrative fines: Individual business provisions did not stop, their firms were 
not closed and in situations that would normally result in personnel detentions 
the employer representative was fined instead. Apart only from the disrespect of 
employments and dismissions all other regulations appearing in the 2nd Law have been 
turned into financial fines which the employer or his representative pay. The application 
is limited to the laws of responsibility and authority.For example in the responsibility for 
the security in the work place the employer representative cannot be held responsible 
for non payment of wages also the representatives who are taken on not for their 
capacities but only in order to take some of the responsibility those representative 
cannot be held responsible.

Liberal and Judicial financial fines: because of illegal actions of the representatives 
judgement is effected and if found guilty fined under the Turkish Crime Law.If security 
measures are not taken and they result in an injury or a death this is a violation of 
the law and if the representative has not correctly and carefully undertaken his 
responsibilities then he must receive criminal punishment.



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

BIG CARMELO’S COFFEE 0216 504 40 61

BIND CHOCOLATE  0850 800 24 63 

BİL KOLEJİ   444 5 245

BİSSE    0212 613 97 10

BOLULU HASAN USTA  0232 328 02 75

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

CARREFOURSA  0216 655 00 00

CAR WAX   0216 540 03 48

CARL’S JR    0212 276 19 19

COLDWELL BANKER  0212 488 00 00

CRAKERS PİZZA  0462 326 15 99

CHICKY DANY  0212 366 57 46

ÇİĞKÖFTEM  444 21 26

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

DİLEK PASTA CAFE REST 0212 671 70 34

DİLİM BÖREK  0216 594 55 50

DOMINO’S PİZZA  0212 280 96 36

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 10

HACIOĞLU   0216 387 30 30

HAPPY MOONS   0216 302 16 13

HD İSKENDER  0212 281 99 96

HOT DÖNER  0850 302 30 93

J CLUB   0212 505 35 71 

KAHVE DÜKKANI  0224 246 35 12

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

LOKMAKİ   0541 295 09 09

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

MEMOŞ TANTUNİ  0216 317 00 33

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

OTANTİK KUMPİR   0212 466 62 50

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 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

TADITAM ÇİĞKÖFTE  0216 402 10 47

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

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

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE  444 3 405

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 0312 320 58 88

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

INFINITY TEKNOLOJİ  0542 349 19 05

IPR DANIŞMANLIK  0532 347 84 74

İEF&DANIŞMANLIK   0532 643 96 16

K&K HUKUK BÜROSU  0212 320 68 70

KDM AVM DANIŞMANLIK  0212 269 01 50

MAPROWORLD  0212 283 24 41

MARKİZ PATENT  0212 347 62 55

MAXI LOYAL  0539 933 80 39

MEDYA FORS  0212 346 26 26

MERCAN SİGORTA   0216 318 90 20

OFFICE 1 SUPERSTORE  0212 285 46 40

OKUR GRUP  0216 316 91 14

OMNI POS SİSTEMLERİ   444 6 664

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 

TFC DANIŞMANLIK  0532 325 47 76

THE FRANCHISE COMPANY TURKEY 0212 801 31 30

UNIFO    0262 751 33 25

VERA YAZILIM  0212 438 30 33
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